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Δερματολόγοσ  



Μορφέσ ψωρίαςησ 



Μορφέσ ψωρίαςησ 



Μορφέσ ψωρίαςησ 

Αρκροπακθτικι ψωρίαςθ  Ψωριαςικι  ονυχία 



Ψωριαςική ονυχία  

 20-60% των αςκενϊν που πάςχουν από 
ψωρίαςθ  

 

 80%-90% των αςκενϊν με ψωριαςικι 
αρκρίτιδα 

 

 90% των αςκενϊν με ψωρίαςθ κα 
εκδθλϊςουν ονυχία κατά τθ διάρκεια τθσ 
ηωισ τουσ 

 

 Η προςβολι μόνο των νυχιϊν είναι ςπάνια 
(1-5%) 

 

Ortonne JP et al. JEADV 2010 Jan;24(1):22-7. 



Ψωριαςική  αρθρίτιδα  

    Νόςοσ καταςτροφικι με μεγάλθ επίπτωςθ τθν ποιότθτα ηωισ & αυξθμζνο καρδιαγγειακό    
κίνδυνο 

 

• Συχνότθτα: 6 – 24%  

 

 

1. Prey S et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010 Apr;24 Suppl 2:31-5 

2. Wilson FC et al. Arthritis Rheum. 2009 Feb 15;61(2):233-9. 

3.  Gelfand JM, et al. J Am Acad Dermatol 2005; 53: 573–577. 

 

 

 

Ακροιςτικόσ κίνδυνοσ εμφάνιςθσ ψωρ. Αρκρίτιδασ 
 

5 ζτθ 1,7% (95% CI: 1,0-2,3%) 

10 ζτθ 3,1% (95% CI 2,2-4,1%) 

20 ζτθ  5,1% ((95% CI 3,7-6,6%) 



Επιλογή θεραπείασ 

 

 

 Τα χαρακτθριςτικά τθσ νόςου 

 

 

 

 Τισ ςυνοςθρότθτεσ & τισ αντενδείξεισ 

 

 

 Τθν γνϊμθ του αςκενι 

 

 

 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ  

 

o Είδοσ ψωρίαςθσ 
o Ζκταςθ τθσ νόςου 
o Εντοπίςεισ 
o Συνυπάρχουςα αρκρίτιδα ι/& ονυχία 

o Καρδιαγγειακό προφίλ 
o Ανοςοκαταςτολι 
o Λοιμϊξεισ 
o Άλλα φάρμακα 



Αλγόριθμοσ θεραπείασ 

Ήπια ψωρίαςθ Τοπικι κεραπεία + φωτοκεραπεία ι excimer laser 

Μζτρια / ςοβαρι ψωρίαςθ 

• Φωτοκεραπεία  
• Κυκλοςπορίνθ 
• Μεκοτρεξάτθ 
• Αςιτρετίνθ {ωσ μονοκεραπεία ι ςε ςυνδυαςμό 

με PUVA (Re-PUVA)} 
 

• Ετανερςζπτθ (Etanercept) 
• Ανταλιμουμάμπθ (Adalimumab)                             
• Ινφλιξιμάμπθ (Infliximab) 
• Ουςτεκινουμάμπθ (Ustekinumab) 



Ασθενής 1 

Ηλικία: 47 ετϊν 
 
Ζναρξθ  κοινισ ψωρίαςθσ: 26 ετϊν 

Αρχικζσ κεραπείεσ: 
Κυκλοςπορίνθ 
Αςιτρεςίνθ  

Ζναρξθ ψωριαςικισ αρκριτιδασ: 39 ετϊν 

Ζναρξθ etanercept: 2006 



Εντοπίςεισ τθσ ψωρίαςθσ  οι οποίεσ ςχετίηονται με υψθλότερο κίνδυνο 
PsA 

 
o Ψωρίαςθ τριχωτοφ (hazard ratio [HR] 3.89, 95% CI 2.18-6.94) 

 
o Ψωριαςικι ονυχία (HR 2.93, 95% CI 1.68-5.12) 

 
o Ανάςτροφθ & περιγεννθτικι ψωρίαςθ (HR 2.35, 95% CI 1.32-4.19 



Αςθενήσ 1 

 Ποια θ ορκι επιλογι φαρμάκου; - ποιοσ anti-TNF; 

 

 Παραμονι ςτθ κεραπεία (drug survival) 

P < 0.001 

etanercept 

infliximab 

adalimumab 
 
Gniadecki R et al. Br J Dermatol. 2011 May;164(5):1091-6. 

Esposito M  et al. Br J Dermatol. 2013 Sep;169(3):666-72 

van den Reek JM et al. Br JDermatol. 2014 Feb;170(2):415-24 
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Αςθενήσ 2 

Ηλικία: 41 ετϊν 
Ζναρξθ ψωρίαςθσ & ψωριαςικισ αρκρίτιδασ: 30 ετϊν 
Καπνιςτισ  
Προθγοφμενθ κεραπεία: ΜΤΧ (↑*3 τρανςαμιναςϊν & γGT) 



Αςθενήσ 2 – πορεία νόςου 

etanercept 

adalimumab Etanercept + CyP για 1 ½ 

μήνα 

Stop MTX, 

Έναρξη etanercept 



Αςθενήσ 2 - ςυμμόρφωςη 

Παραμονι ςτθ κεραπεία 

Εξωγενισ παράγοντεσ (οικονομικοί λόγοι, τόποσ 
διαμονήσ, ταξίδια, κφηςη, χειρουργικζσ επεμβάςεισ 
κ.α.) 

 
Ιδιοςυγκραςία αςκενοφσ 

 
Διαχείριςθ γιατροφ  

Συμμόρφωςθ  

Αποτελεςματικότθτα & 
 αςφάλεια τθσ κεραπείασ 

• Διατιρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ  
• Η αποτυχία ενόσ anti-TNF δεν προδικάηει τθν 

ανταπόκριςθ ςε ζναν άλλο 



Αςθενήσ 2 - Συνδυαςτική θεραπεία ή θεραπείεσ «γέφυρασ»  

 Περιοριςμζνα βιβλιογραφικά δεδομζνα 

 

 Μεγάλθ όμωσ κλινικι εμπειρία 

 

 Η μεκοτρεξάτθ & θ αςιτρεςίνθ προτείνονται  ωσ 
ςυνδυαςτικι κεραπεία από τα consensus των 
ειδικϊν 

 

 Επιφφλαξθ ςτο ςυνδυαςμό με τθν κυκλοςπορίνθ  

Etanercept + CyP 

  

 Smith CH    et al. Br J Dermatol. 2009 Nov;161(5):987-1019 

 Mrowietz U et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014 Apr;28(4):438-53 
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Αςθενήσ 3 

Ηλικία: 30 ετϊν 
Ζναρξθ ψωρίαςθσ: 12 ετϊν 
 
Ιςτορικό: ελεφκερο 
Προθγοφμενεσ κεραπείεσ: CyA  

 

• Αςκενισ παχφςαρκθ 

 

• Καπνίςτρια 

 

• Συναιςκθματικι 
διαταραχι  

 

 

 

Οδθγίεσ  & ςτιριξθ 
για τθ βελτίωςθ των  

ςυνοςθροςιτων  & 
των επιβαρυντικϊν 
παραγόντων 

Επικυμία κφθςθσ  

Ανάγκθ για φάρμακο με μικρό χρόνο θμιηωισ 



Συμπερϊςματα – επιλογή θεραπείασ 

Αςκενισ  Γιατρόσ  

 Ηλικία 

 

 Φφλο 

 

 Ανοςοκαταςτολι 

 

 Λοιμϊξεισ – ΤΒ 

 

 Συνοςθρότθτεσ  

 

 Ιδιαιτερότθτεσ – ανάγκεσ  

 Όχι διςταγμό ςτθ κεραπεία 

 

 Υπομονι & επιμονι 

 

 Όχι χωρίσ  λόγο αλλαγι ςτθ κεραπεία 

oΜικρόσ χρόνοσ θμιηωισ (4 θμζρεσ) 
 

oΧαμθλι ανοςογονικότθτα 
 

oΙκανοποιθτικι παραμονι ςτο χρόνο 
 

oΕπαναχοριγθςθ χωρίσ πρόβλθμα αντοχισ 
 

oΑποτελεςματικότθτα και ςε θλικίεσ > 65 ετϊν 

etanercept 



 Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ  

 


