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Κπθινζπνξίλε 

 
Λιπόθιλο κςκλικό ενδεκαπεπηίδιο πος 
απομονώθηκε από ηον μύκηηα 
Tolypocladium Inflatum Gams 

Η ανακάλςτή ηηρ ηο 1971 ειζήγαγε μία νέα 
εποσή ζηην ανοζοθαπμακολογία 

Ήηαν ηο ππώηο ανοζοκαηαζηαληικό 
θάπμακο ηο οποίο είσε ηην δςναηόηηηα 
ανοζοπύθμιζηρ ηυν Τ-λεμθοκςηηάπυν, 
συπίρ ςπεπβολική μςελοηοξικόηηηα, 
επιηπέπονηαρ ηην ελασιζηοποίηζη ηος 
κινδύνος αππόπιτηρ ζηιρ μεηαμοζσεύζειρ 
οπγάνυν 

Από ηο 1979 η σπήζη ηηρ επεκηάθηκε ζε μία 
ζειπά από θευπούμενα αςηοάνοζα 
νοζήμαηα όπυρ η τυπίαζη 

 

 



Κπθινζπνξίλε 
Κλινικέρ εθαπμογέρ 

 

Χσξίαζε 

Αηνπηθή δεξκαηίηηδα 

Γαγγξελώδεο ππόδεξκα 

Οκαιό ιεηρήλα 

Αλζεθηηθή ρξόληα ηδηνπαζή θλίδσζε 

Φξόληα δεξκαηίηηδα ρεηξώλ-πνδώλ 

 

Lebwohl M et al. J Am Acad Dermatol. 1998 Sep;39(3):464-75 



Κπθινζπνξίλε 
Κλινικέρ εθαπμογέρ 

 

Lebwohl M et al. J Am Acad Dermatol. 1998 Sep;39(3):464-75 

Νόζνο Αδακαληηάδε- Bechet’s 

Πνκθνιπγώδεο πεκθηγνεηδέο 

Κνηλή πέκθηγα 

Epidermolysis bullosa acquisita 

N. Hailey-Hailey 

Γπξνεηδήο αισπεθία 

Σπζηεκαηηθόο εξπζεκαηώδεο ιύθνο 

Σθιεξόδεξκα 

Γεξκαηνκπνζίηηδα 

Αληίδξαζε μεληζηή- κνζρεύκαηνο (GVD) 

 



Κπθινζπνξίλε 
Τπόπορ δπάζηρ 

 

Η δξάζε ηεο θπθινζπνξίλεο είλαη 
δηηηή δεδνκέλνπ όηη ζηνρεύεη: 

   - ηηο αλνζνινγηθέο  

   - ηηο θιεγκνλώδεηο  

  παξακέηξνπο ησλ απηνάλνζσλ   

  λνζεκάησλ 

Θενδσξαθνπνύινπ Δ, Διι. Δπηζ. Γεξκ. Αθξ. 18¨2, 139-144   



Κπθινζπνξίλε 
Τπόπορ δπάζηρ 

 

Σύνδεζη με ηην κςηηαποπλαζμαηική ππυηεΐνη κςκλοθιλίνη → 

ζύμπλεγμα → αναζηολή ηηρ καλζινεςπίνηρ → αναζηολή 

πποθλεγμονυδών κςηηοκινών (κςπίυρ IL-2) → αναζηολή πεπαιηέπυ 

ενεπγοποίηζηρ & πολλαπλαζιαζμού ηυν Τ-λεμθοκςηηάπυν → 

δπάζη επιλεκηικά ανοζοκαηαζηαληική 

Αναζηολή ενεπγοποίηζηρ & πολλαπλαζιαζμού CD4+ & CD8+ 

λεμθοκςηηάπυν   

Αναζηολή παπαγυγήρ Τh-17 λεμθοκςηηάπυν 

Αναζηολή ανηιγονοπαποςζιαζηικήρ λειηοςπγίαρ κςηηάπυν 

Langerhans 

Αναζηολή αποκοκκίυζηρ μαζηοκςηηάπυν 

 

Θενδσξαθνπνύινπ Δ, Διι. Δπηζ. Γεξκ. Αθξ. 18¨2, 139-144   



Κπθινζπνξίλε 
Ψωπίαζη 

 

Σηελ ςσξίαζε ν δπζιεηηνπξγηθόο ξόινο ηνπ αλνζηαθνύ 

ζπζηήκαηνο ηνπ ςσξηαζηθνύ αζζελνύο, ηδηαίηεξα κέζσ Τ-

εμαξηώκελσλ κεραληζκώλ, ζεσξείηαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο 

ζηελ ππνθείκελε παζνγέλεηα ηεο. 

Η θπθινζπνξίλε σο αλνζνθαηαζηαιηηθό θάξκαθν, ηθαλό λα 

αλαζηέιιεη ηελ αλνζνινγηθή απόθξηζε ιόγσ απελεξγνπνίεζεο 

ησλ Τ-ιεκθνθπηηάξσλ, εύινγα ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή 

(gold standard) ζηελ ζπζηεκαηηθή ζεξαπεία ηεο ςσξίαζεο, 

ηόζν ζηελ θάζε εθόδνπ όζν θαη ζηελ θάζε ζπληήξεζεο.  

Θενδσξαθνπνύινπ Δ, Διι. Δπηζ. Γεξκ. Αθξ. 18¨2, 139-144   



Κπθινζπνξίλε 
Ενδείξειρ 

 Μέηξηα-ζνβαξή θαηά πιάθαο ςσξίαζε 

    (PASI>10, BSA>10 ή DLQI>10) 

Ομεία ελεξγόο κνξθή ςσξίαζεο 

Αλζεθηηθή κνξθή ςσξίαζεο ζηελ ηνπηθή ή άιιε αγσγή 

Σεκαληηθή επίπησζε ζηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ αζζελνύο 

Δηδηθέο κνξθέο: - εξπζξνδεξκηθή 

                                - θιπθηαηλώδεο 

                                - ςσξίαζε νλύρσλ 

                                - αθξνθιπθηαίλσζε 

                                - ςσξηαζηθή αξζξίηηδα 

 

Θενδσξαθνπνύινπ Δ, Διι. Δπηζ. Γεξκ. Αθξ. 18¨2, 139-144   



Κπθινζπνξίλε 
Επιλογή αζθενούρ 

 

Σηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή πξέπεη λα ιεθζνύλ ππ’όςε νη 

παξαθάησ παξάγνληεο: 

Ηιηθία 

Φύιν 

Πνξεία θαη ελεξγόηεηα ηεο λόζνπ 

Πξνεγνύκελεο ζεξαπείεο 

Έμαξζε ηεο λόζνπ 

Χσξηαζηθή αξζξίηηδα 

Θενδσξαθνπνύινπ Δ, Διι. Δπηζ. Γεξκ. Αθξ. 18¨2, 139-144   



Κπθινζπνξίλε 
Κλινικά πλεονεκηήμαηα 

 Η θπθινζπνξίλε ζε ζύγθξηζε κε ηα θιαζηθά 

αλνζνθαηαζηαιηηθά ππεξέρεη γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο:  

Απνπζία κπεινηνμηθόηεηαο 

 Ταρεία δξάζε 

 Δύθνιε ρξήζε 

 Γελ είλαη κεηαιιαμηνγόλνο θαη δελ πξνθαιεί βιάβεο ζην 

DNA 

 Γελ επηξεάδεη ηελ γνληκόηεηα θαη δελ είλαη ηεξαηνγόλνο 

 Αζθαιήο ζηα παηδηά 

 Γελ ζπζζσξεύεηαη ζηνλ νξγαληζκό 

 
Θενδσξαθνπνύινπ Δ, Διι. Δπηζ. Γεξκ. Αθξ. 18¨2, 139-144   



Απόιπηεο αληελδείμεηο : 

Νεθξηθή δπζιεηηνπξγία 

Με θαιά ειεγρόκελε αξηεξηαθή πίεζε 

Σνβαξέο ινηκώμεηο 

Ιζηνξηθό λενπιαζηώλ (BCC,SSC) 

Νενπιαζίεο 

Ταπηόρξνλε ζεξαπεία PUVA 

(Έκθεση στον ήλιο) 

 

Κπθινζπνξίλε 
Ανηενδείξειρ 

 

Paltrinara D et al. JEADV 2009 



Σρεηηθεο αληελδείμεηο : 

Πξνεγνύκελεο ζεξαπείεο κε πηζαλή θαξθηλνγόλν δξάζε 

Χσξίαζε πξνθαινύκελε από ινηκώμεηο ή θάξκαθα 

Ηπαηηθή λόζν 

Απμεκελν νπξηθό νμύ 

Υπεξθαιηαηκία 

Ταπηνρξνλε ζεξαπεία κε άιια λεθξνηνμηθά, ξεηηλνεηδή ή 

αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα, θσηνζεξαπεία 

Εγγπκνζύλε/ζπιαζκόο 

Εβνιηαζκόο κε δώληα εκβόιηα 

Επηιεςία 

 

 

Κπθινζπνξίλε 
Ανηενδείξειρ 

 

Paltrinara D et al. JEADV 2009 



Γνζνινγία θαη ζπρλόηεηα ρνξήγεζεο 

Αξρηθή δόζε : 2.5-3 mg/Κg ηελ εκέξα ζε δύν δόζεηο εκεξεζίσο 

 

  - Αλ ε αληαπόθξηζε ηνπ αζζελνύο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή κεηά από 

4-6 εβδνκάδεο ζεξαπείαο απμάλνπκε ηε δόζε ζε 5mg/Κg ηελ 

εκέξα. 

 - Δηαθνπή ηνπ θαξκάθνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ κε ηελ κέγηζηε δόζε 

δελ ππάξρεη θιηληθή βειηίσζε ζηηο 4-6 εβδνκάδεο. 

 

*Αξρηθή δόζε : 5 mg/Κg ηελ εκέξα ζε δύν δόζεηο εκεξεζίσο 

πξννδεπηηθά κεηνύκελν. 

      Σε αζζελείο κε βαξηά λόζν πνπ απαηηείηαη ηαρεία    

      απνηειεζκαηηθόηεηα 

      

 

Κπθινζπνξίλε 
Δοζολογία-ζςσνόηηηα σοπήγηζηρ 

 

Paltrinara D et al. JEADV 2009 



  

 Δηαθνπηόκελν 

 Σπλερέο 

Κπθινζπνξίλε 
Θεπαπεςηικό ζσήμα 

 

Paltrinara D et al. JEADV 2009 



• Κπθιηθή: κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα 

• Γηαθνπή: άιια θάξκαθα γηα ιίγνπο κήλεο 

• Διαρηζηνπνίεζε παξελεξγεηώλ ιόγσ ↓ ζπλνιηθήο δόζεο 
θαξκάθνπ 

• Ωο ζπληήξεζε αζζελώλ κε βαξηάο κνξθήο ςσξίαζε πνπ ζα 
ρξεηαζηεί λα ιάβνπλ μαλά Cy ζην κέιινλ 

• Ωο άκεζε επέκβαζε ζε δύζθνιεο ςσξηάζεηο (πρ. γεληθεπκέλε 
θιπθηαηλώδεο) ιόγσ ηαρείαο έλαξμεο δξάζεο → ρξόλνο ζε άιιεο 
ζεξαπείεο (ξεηηλνεηδή, MTX, βηνινγηθνί) λα αξρίζνπλ λα δξνπλ 

Βξαρππξόζεζκε δηαιείπνπζα ζεξαπεία: γηα 2-4 κήλεο (≤12-16 
εβδ.) 

• Αζζελείο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη & δελ ειέγρνληαη κε θαλέλα 
άιιν θάξκαθν ή πνπ ππνηξνπηάδνπλ ακέζσο κεηά ηε δηαθνπή 
ηεο αγσγήο 

• Γόζε 0,5-3 mg/kgr/24h 

• Σηελόηεξε παξαθνινύζεζε ιόγσ θηλδύλνπ παξελεξγεηώλ 

Μαθξνπξόζεζκε ζπλερήο ζεξαπεία: γηα 1-2 
έηε   

Κπθινζπνξίλε 
Θεπαπεςηικό ζσήμα 

 

Paltrinara D et al. JEADV 2009 



Κπθινζπνξίλε 
Δοζολογία-ζςσνόηηηα σοπήγηζηρ 

 

Nast A et al. JEADV 2015,29,2277-2294 



Κπθινζπνξίλε 
Έλεγσορ ηος αζθενούρ ππο ηηρ έναπξηρ 

 

Nast A et al. JEADV 2015,29,2277-2294 



Κπθινζπνξίλε 
Έλεγσορ ηος αζθενούρ καηά ηην θεπαπεία 

 

Nast A et al. JEADV 2015,29,2277-2294 



Κπθινζπνξίλε 
Επγαζηηπιακόρ έλεγσορ 

 

Nast A et al. JEADV 2015,29,2277-2294 



Κπθινζπνξίλε 
Έλεγσορ ηος αζθενούρ μεηά ηην λήξη ηηρ θεπαπείαρ 

 

Nast A et al. JEADV 2015,29,2277-2294 



Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σσνάρτηση : 

της δόσης 

τρόνοσ τορήγησης 

Paltrinara D et al. JEADV 2009 

Κπθινζπνξίλε 
Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ 

 



Η επίδξαζε ζην λεθξό είλαη δόζνεμαξηώκελε-ρξόλνεμαξηώκελε-  

αλαζηξέςηκε ή κε. 

 

ꜛ Cr 5-30% ηεο αξρηθήο ζε 1-10% ησλ αζζελώλ, κε 20%απηώλ λα 

παξνπζηάδνπλ αύμεζε ~30% (λεθξνηνμηθόηεηα) 

ꜜ Clearence Cr ~ 20% 

ꜛ Οπξίαο~50%  

ꜜ Mg από 5-15% 

ꜛ Οπξηθό νμύ 5% 

Αξηεξηαθή ππεξηαζε 2-15% αζζελώλ 

Κπθινζπνξίλε 
Επίδπαζη ζηην νεθπική λειηοςπγία 

 



Η επίδξαζε ζην ήπαξ είλαη δόζν-εμαξηώκελε θαη  αλαζηξέςηκε 

 

Ναπηία, δηάξξνηα, κεηεσξηζκόο 10-30% 

ꜛ Φνιεξπζξίλεο 

ꜛ Τξαλζακηλαζώλ 30% 

ꜛ Ληπηδίσλ 1-10% 

Υπεξπιαζία νύισλ15% (ꜛ θίδπλνο όηαλ ζπργνξεγείηαη κε 

ληθεδηπίλε) 

Λόγσ πεξηεθηηθόηεηαο 0,1 gr αιθνόιεο ζε θάζε 100 mg θαξκάθνπ, 

πξνζνρή ζηελ ρνξήγεζε ζε επαηηθή λόζν θαη αιθννιηζκό. 

Κπθινζπνξίλε 
Επίδπαζη ζηο ήπαπ και ζηο γαζηπενεπικό 

 



 

 

Ψο αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία ζρεηίδεηαη κε ινηκώμεηο από 

κηθξόβηα, παξάζηηα, ηνύο θαη κύθεηεο 

 

Η ινίκσμε κπνξεί λα πξνθαιέζεη έμαξζε ηεο ςσξίαζεο 

 

Σε πεξίπησζε ινίκσμεο, ζπλεζηάηαη δηαθνπή ηεο θπθινζπνξίλεο, 

ζεξαπεία ηεο ινίκσμεο θαη κεηά ζπλέρεζε ηεο ζεξαπείαο κε 

θπθινζπνξίλε 

Κπθινζπνξίλε 
Λοιμώξειρ 

 



 

 

Μείσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ αληηζπιιεπηηθώλ κε βάζε 

πξνγεζηεξόλεο 

 

Απμεκέλνο θίλδπλνο επηιεπηηθώλ θξίζεσλ ζε ζπγρνξήγεζε 

εςειώλ δόζεσλ θνξηηθνζηεξνεηδώλ 

 

Απμεκέλνο θίλδπλνο κπνπάζεηαο κε ζηαηίλεο 

 

Πηζαλά ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθόο ν εκβνιηαζκόο 

 

Άπμεζε ησλ επηπινθώλ ζηελ θύεζε 

 

Κπθινζπνξίλε 
Πποζοσή καηά ηην σπήζη 

 



 

 

ꜛ θξεαηηλίλεο ≥ 30% αξρηθήο 

     - ελπδάησζε 

     -κείσζε ηεο δόζεο θαηά 25% ζε ꜛ θξεαηηλίλε έσο 50% 

     - επαλέιγρνο ζε 30 εκέξεο 

     - δηαθνπή επί επηκνλή ηεο δηαηαξαρήο 

 

ꜛ θξεαηηλίλεο ≥ 50% αξρηθήο 

     - κείσζε ηεο δόζεο ζην 50% 

     - επαλέιγρνο ζε 30 εκέξεο 

     - δηαθνπή άλ ε ꜛ θξεαηηλίλε ≥ 30% αξρηθήο 

Κπθινζπνξίλε 
Χειπιζμοί ανεπιθύμηηων ενεπγειών 

 



 

 

ꜛ ΑΠ ≥ 160mmHg ζε 2 δηαδνρηθέο κεηξήζεηο 

     - ρνξήγεζε αληηππεξηαζηθήο αγσγήο ή αύμεζε δόζεο 

     - κείσζε ηεο δόζεο ηεο θπθινζπνξίλεο θαηά 25%  επί επηκνλή ηεο   

        δηαηαξαρήο 

     - δηαθνπή επί επηκνλή ηεο δηαηαξαρήο 

 

Αληηππεξηαζηθή αγσγή 

     - αληαγσληζηέο αζβεζηίνπ νδεγνύλ ζε αύμεζε επηπέδσλ  

        θπθινζπνξίλεο 

     - β-απνθιεηζηέο πξνθαινύλ έμαξζε ηεο ςσξίαζεο 

     - ACE-αλαζηνιείο ή αληαγσληζηέο ΑΤ2 πξνθαινύλ ππεξθαιηαηκία 

Κπθινζπνξίλε 
Χειπιζμοί ανεπιθύμηηων ενεπγειών 

 



 

 

Υπνκαγλεζηαηκία: 200 mg/d θαη κεκνλσκέλνο επαλέιεγρνο-

απνπζία λεπξνινγηθήο ζπκπησκαηνινγίαο 

 

Υπεξθαιηαηκία:  

    - δίαηηα πησρή ζε θάιην θαη ελπδάησζε (2-3 ιίηξα εκεξεζίσο) 

    - κείσζε ηεο θπθινζπνξίλεο θαηά 25% επί κε αληαπόθξηζεο 

      !!!!! Πξνζνρή θαξδηαθή αξξπζκία 

 

 Υπεξνπξηραηκία: 

     - δίαηηα πησρή ζε πνύξίλεο θαη ελπδάησζε  

     - κείσζε ηεο θπθινζπνξίλεο θαηά 25% επί κε αληαπόθξηζεο 

Κπθινζπνξίλε 
Χειπιζμοί ανεπιθύμηηων ενεπγειών 

 



 

 

Άπμεζε ηξαλζακηλαζώλ: 

      - κείσζε ηεο θπθινζπνξίλεο θαηά 25%  θαη επαλέιεγρνο ζε 1 κήλα 

      - δηαθνπή επί κε αληαπόθξηζεο 

  

Άπμεζε ρνιεζηεξίλεο ή ηξηγιπθεξηδίσλ:  

    - δίαηηα ππεξιηπηδαηκίαο  

    - κείσζε ηεο θπθινζπνξίλεο θαηά 25% επί κε αληαπόθξηζεο 

    - Γελ ελδείθλπηαη ρνξήγεζε ζηαηίλεο ή θηκπξάηεο ιόγσ   

      αιιειεπίδξαζεο 

Κπθινζπνξίλε 
Χειπιζμοί ανεπιθύμηηων ενεπγειών 

 



Κπθινζπνξίλε 
Αλληλεπιδπάζειρ 

 

Μνύζηνπ Α, Διι. Δπηζ. Γεξκ. Αθξ. 16:55-71, 2005   



Κπθινζπνξίλε 
Αλληλεπιδπάζειρ 

 

Μνύζηνπ Α, Διι. Δπηζ. Γεξκ. Αθξ. 16:55-71, 2005   



Κπθινζπνξίλε 
Αλληλεπιδπάζειρ 

 

Μνύζηνπ Α, Διι. Δπηζ. Γεξκ. Αθξ. 16:55-71, 2005   



Κπθινζπνξίλε 
Κςκλικέρ θεπαπείερ 

 

Γελ ππάξρνπλ απζηεξνί θαλόλεο ζηελ 
θπθιηθή ζεξαπεία 

Σπλεξγηζηηθή δξάζε 

Σπληζηάηαη λα έπεηαη ησλ ξεηηλντδώλ 
4 εβδνκάδεο 

Γελ ζα πξέπεη λα αθνινπζεη κεηά από 
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Γηαθνπή πξηλ ηελ έλαξμε 
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