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Γεξκαηηθέο αλεπηζύκεηεο εθδειώζεηο 

βηνινγηθώλ ζεξαπεηώλ  

Yπάξρεη κηα θαηεγνξία δεξκαηηθώλ εθδειώζεσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο : 

             «παξάδνμεο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο»   (ΠΓΑ)  

θαη αθνξνύλ αλεπηζύκεηα ζπκβάκαηα ηηο ιεγόκελεο 

ΠΑΡΑΓΟΞΔ αλνζνεπαγώκελεο θιεγκνλώδεηο αληηδξάζεηο νη 

νπνίεο εληνπίδνληαη ζην ΓΔΡΜΑ θαη δεκηνπξγνύλ παξάδνμε 

θιεγκνλή κεηά από ρξήζε βηνινγηθήο ζεξαπείαο γηα θάπνην 

απηόάλνζν λόζεκα. 

 
   

      (Garcovich S, et al Paradoxical skin reactions to biologics in patients with 

reaumatologic disorders. Fronties in Pharmacol 2019) 

  

 

 

 

 



Παξάδνμεο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο 

πνπ εκθαλίδνληαη? 
• Αθνξνύλ αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ζηνρεπκέλε βηνινγηθή 

ζεξαπεία : 

                  1. anti-TNF 

                  2. anti-TNF biosimilars 

                  3. anti-IL 6,17,12/23 

                                          Ή 

         4.  ζηνρεπκέλε ελδνθπηηάξηα ζεξαπεία (αλαζηνιείο PDE4) 

• Απνηεινύλ «θιηληθή πξόθιεζε» δηόηη βειηηώλνπλ ηηο γλώζεηο 

καο ζηελ παζνγέλεηα ησλ ρξόλησλ θιεγκνλσδώλ παζήζεσλ. 
 

      (Garcovich S, et al Paradoxical skin reactions to biologics in patients with 

                  reaumatologic disorders. Fronties in Pharmacol 2019)  



  Παξάδνμεο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο, 

πσο δηαγηγλώζθνληαη? 



Παξάδνμεο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο- 

Κιηληθέο εθδειώζεηο 

 

 

 

 

 

•   
 

 

 

 

•     (Garcovich S, et al Paradoxical skin reactions to biologics in patients with    

•                  reaumatologic disorders. Fronties in Pharmacol 2019) 

 

 



Παξάδνμεο δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο- 

Κιηληθέο εθδειώζεηο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• (Garcovich S, et al Paradoxical skin reactions to biologics in patients with    

•                  reaumatologic disorders. Fronties in Pharmacol 2019) 

 

Λεηρελνεηδείο αληηδξάζεηο : εκθαλίδνληαη ζε αζζελείο κε ΡΑ, ΦΑ θαηά 

ηε δηάξθεηα  αγσγήο κε anti-TNF.  

Γηαππεηηθή ηδξσηαδελίηηδα : εκθαλίδεηαη ζε αζζελείο κε ΦΑ, 

ζπνλδπιίηηδα, κεηά από καθξνρξόληα ρξήζε anti-TNF (ΜΟ 25 κήλεο) ή 

άιιν βηνινγηθό παξάγνληα (tocitilizumab, rituximab) 

Οπδεηεξνθηιηθέο δεξκαηνπάζεηεο : ππάξρεη ελεξγνπνίεζε θαη 

κεηαλάζηεπζε νπδεηεξόθηισλ ζην δέξκα, ηα λνζήκαηα επάγσληαη αιιά 

θαη αληηκεησπίδνληαη κε anti-TNF 

Κνθθησκαηώδεηο δεξκαηνπάζεηεο : ην δαθηπιηνεηδέο θνθθίσκα 

εκθαλίδεηαη ζε αζζελείο ππν anti-TNF θαη ε ζαξθνείδσζε εηδηθά κεηά από 

etanercept 



Παξάδνμε ςσξίαζε  

  

  

Η παξάδνμε ςσξίαζε εκθαλίδεηαη ζην 

 60% ησλ αζζελώλ, ζην πξώην έηνο 

 ζεξαπείαο κε βηνινγηθό παξάγνληα. 

 

 
(Brown G, et al. Tumor necrosis factor-a inhibitor induced psoriasis: systematic 

review of clinical features, histopathological findings and management 

experience. JAAD 2017) 

 

 

 

 



Κιαζζηθή ςσξίαζε vs Παξάδνμε ςσξίαζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (Mylonas A, et al.Psoriasis : Classic vs paradoxical. The Yin-Young of TNF and  

                     Type I interferon. Frontiers In Immunol 2018) 



Κιαζζηθή ςσξίαζε vs Παξάδνμε ςσξίαζε 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Mylonas A, et al.Psoriasis : Classic vs paradoxical. The Yin-Young of TNF and  Type I interferon.              

                                                      Frontiers In Immunol 2018) 

Κιαζζηθή ςσξίαζε Παξάδνμε ςσξίαζε 

Κιηληθή εηθόλα αθώο πεξηγεγξακκέλεο 

εξπζεκαηώδεηο πιάθεο κε 

αξγπξόρξσα ιέπηα 

Γηαθνξεηηθά πξόηππα 

βιαβώλ (πιάθεο, θιύθηαηλεο, 

εθδεκαηηθνύ ηύπνπ 

αιινηώζεηο) 

Ιζηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

Τπεξπιαζία, αθάλζσζε, 

ζεισκάησζε, ππεξ/παξα-

θεξάησζε 

3 δηαθνξεηηθά πξόηππα: 

-Κιάζζηθό ςσξηαζηθό  

-Δθδεκαηηθό κε ζπνγγίσζε 

- Λεηρελνεηδέο κε δεξκαηίηηδα 

εμ’επαθήο 

 

Τπνηξνπή  πρλή  Με ππνηξνπή κεηά από 

δηαθνπή anti-TNF 

Γελεηηθνί ζπζρεηηζκνί HLA-Cw6, IL-12B, IL-23A, IL-

23R 

IL-23R 

Ρόινο TNF Καζνδεγείηαη από TNF Πξνθαιείηαη από απνθιεηζκό 

TNF 



Κιαζζηθή ςσξίαζε vs Παξάδνμε ςσξίαζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      (Mylonas A, et al.Psoriasis : Classic vs paradoxical. The Yin-Young of TNF and  

                         Type I interferon. Frontiers In Immunol 2018) 

 

Κιαζζηθή ςσξίαζε 

 

Παξάδνμε ςσξίαζε 

 

Δπίθηεηε αλνζία Σ-θύηηαξα επαγώκελε Σ-θύηηαξα αλεμάξηεηε 

Φπζηθή αλνζία •Καζνδεγείηαη από IFN-I 

πνπ παξάγεηαη από  pDC 

ζηελ αξρηθή θάζε ηεο λόζνπ 

•Ώξηκα cDC θαη 

νπδεηεξόθηια αληρλεύνληαη 

ζην ςσξηαζηθό δέξκα ζηελ 

ρξόληα θάζε. 

•Καζνδεγείηαη από IFN-I 

πνπ παξάγεηαη από κε 

ώξηκα pDC. 

•Αλώξηκα δελδξηηηθά 

θύηηαξα θαη νπδεηεξόθηια 

εκθαλίδνληαη ζηηο βιάβεο 

Παζνγόλνο κεραληζκόο Υξόληα απηνάλνζε TH/TC 

17 κεζνιαβνύκελε 

θιεγκνλή 

Αθαζόξηζηε ζπλερηδόκελε 

θιεγκνλή  πνπ θαζνδεγείηαη 

από INF-I απνπζία Σ-

θπηηάξσλ απηναλνζίαο 

Θεξαπείεο  Anti-TNF, anti-IL 17, anti-IL 

12/23 

Γηαθνπή  Anti-TNF 



Μεραληζκόο δεκηνπξγίαο παξάδνμεο ςσξίαζεο 

 

• Τπό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ν TNF θαηαζηέιιεη 

     ηα pDC πνπ παξάγνπλ ΙFN-α. 

• Η ρξήζε anti-TNF παξαγόλησλ             πεξίζζεηα IFN-α. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Toussirot E, et al.Paradoxical reactions under TNF-a blocking agents and other Biological 

agents given for chronic immune-mediated diseases:an analytic and comprehensive overview. 

RMD Open 2016) 



Μεραληζκόο δεκηνπξγίαο παξάδνμεο ςσξίαζεο 

 
                           Η πεξίζζεηα IFN: 
• Μεηαλάζηεπζε ησλ Σ-θπηηάξσλ ζην δέξκα, ελεξγνπνίεζή ηνπο, ηνπηθε 

ππεξπαξαγσγή IFN ζην δέξκα θαη δεκηνπξγία ςσξηαζηθώλ  βιαβώλ. 

• Δπάγεη ηελ έθθξαζε ηνπ ππνδνρέα ρπκηθίλεο CXCR3 ζηα Σ-θύηηαξα, ν 

νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηε κεηαλάζηεπζε ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ Σ-θπηηάξσλ ζην 

δέξκα. 

• Μεηώλεη ηε κεηαθνξά TH1 θπηηάξσλ ζηελ αξρηθή ζέζε ηεο θιεγκνλήο θαη 

απηά ηα θύηηαξα θηλεηνπνηνύληαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηδηαίηεξα ζην δέξκα.  



                        

 

                    Interferonitis? 



Γηαρείξηζε παξάδνμεο ςσξίαζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vorcokova K, et al. Skin adverse reactions related to TNF Alpha Inhibitors :Classification 

and therapeutic approach in psoriatic patients. Tailored treatments in psoriatic patients 2019) 



Κιηληθό πεξηζηαηηθό 1 

   
• Αζζελήο, ζήιπ 46 εηώλ κε λ.Crohn 

• Πξνζήιζε ζην δεξκαηνινγηθό ηαηξείν ιόγσ 

δηαππεηηθήο ηδξσηαδελίηηδαο (Harley stage I) 

 



Κιηληθό πεξηζηαηηθό 1 

 
• Έλαξμε αγσγήο κε adalimumab γηα ηελ 

ηδξσηαδελίηηδα θαη ηελ λ.Crohn. 

• ηνπο 3 κήλεο από ηελ έλαξμε ηεο αγσγήο 

εκθάληζε δηζηδξσζηθό έθδεκα ην νπνίν δελ 

πθέζεθε κε ηνπηθή αγσγή 

• ηνπο 4 κήλεο εμειίρζεθε ζε 

αθξνθιπθηαίλσζε παιακώλ πεικάησλ. 



Κιηληθό πεξηζηαηηθό 1 

 



Κιηληθό πεξηζηαηηθό 1 

 
    

   Έγηλε δηαθνπή ηεο adalimumab θαη 

αληηθαηάζηαζε από νπζηεθηλνπκάκπε, κε 

ηελ νπνία πθέζεθε ε ΙΦΝΔ θαη 

ππνρώξεζε ε παξάδνμε ςσξίαζε. 



Κιηληθό πεξηζηαηηθό 2 

• Αζζελήο, ζήιπ 48 εηώλ πξνζήιζε ζηελ γαζηξεληεξνινγηθή 

θιηληθή κε εηθόλα εθθνιπσκαηίηηδαο  θαη βιάβεο ζε θάησ άθξα 

άκθσ. 

 

 

 

 

 

 

 
       Αξ.θάησ άθξν                                 Γεμ.θάησ άθξν   



Κιηληθό πεξηζηαηηθό 2 

 
                        Γεμ. Κάησ Άθξν 

     2ε εκέξα            3ε εκέξα           4ε εκέξα 



Κιηληθό πεξηζηαηηθό 2 

 
Η δεξκαηνινγηθή εθηίκεζε έδεημε γαγγξαηλώδεο 

ππόδεξκα, ειθσηηθνύ ηύπνπ ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη κε 

θιεγκνλώδε λόζν ηνπ εληέξνπ θαη ε αζζελήο έιαβε αγσγή κε 

θνξηηδόλε θαη adalimumab. 

 

 
• Με ηελ αλσηέξσ αγσγή βειηίσζε ηνπ γαγγξαηλώδνπο 

ππνδέξκαηνο θαη ηεο ΙΦΝΔ. 

 

 

   ρήκα adalimumab : 160, 80, 40 mg θάζε 2 εβδνκάδεο 



Κιηληθό πεξηζηαηηθό 2 

 
       Κιεξνλνκηθό ηζηνξηθό αζζελνύο 

 

•Παηέξαο κε λόζν Crohn 

•Θεία (αδειθή κεηέξαο) κε ΔΛ 

•1ε μαδέξθε κε λόζν Crohn 

•1ε μαδέξθε κε ςσξίαζε 

 



Κιηληθό πεξηζηαηηθό 2 

 
• Με ηελ εκθάληζε λέαο έμαξζεο ηεο θνιίηηδαο, εκθάληζε 

ππνηξνπή θαη ην γαγγξαηλώδεο ππόδεξκα. 

• Η αζζελήο ππεβιήζε ζε ζηγκνεηδεθηνκή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                    Πξηλ ην ρ/γείν                                 Μεηά ην ρ/γείν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Κιηληθό πεξηζηαηηθό 2 

 
πκπιεξσκαηηθά μεθίλεζε αγσγή κε infliximab γηα ΙΦΝΔ 

θαη ην γαγγξαηλώδεο ππόδεξκα, κε εμαηξεηηθά 

απνηειέζκαηα. 

 

 

 

 

 



Παξάδνμεο αληηδξάζεηο από 

ελδνθπηηάξηεο ζηνρεπκέλεο ζεξαπείεο 

 

Οη δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο από ηηο 

ελδνθπηηάξηεο ζηνρεπκέλεο ζεξαπείεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα από ηελ απξεκηιάζηε είλαη 

εμαηξεηηθά ζπάληεο!!!! 

 



Παξάδνμε θιεγκνλή ζην αγγεηαθό 

ζύζηεκα από απξεκηιάζηε 

«Purpura Annularis Telangiectodes of Majocchi 

Associated With the Initiation and Rechallenge 

of Apremilast for Psoriasis Vulgaris » 

             (Kalik J, et al. JAMA 2017) 

 

 

 

 



Δπξπαγγεηαθή δαθηπιηνεηδήο πνξθύξα ηνπ Majocchi – 

εμαηξεηηθά ζπάληα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα απξεκηιάζηεο 

• Αζζελήο 60 εηώλ κε ςσξίαζε, ςσξηαζηθή αξζξίηηδα από 

7εηίαο μεθίλεζε ζεξαπεία κε απξεκηιάζηε. 

• ην ηζηνξηθό ηεο αλαθέξεηαη αγσγή γηα ηηο αλσηέξσ 

λόζνπο κε : efalizumab, adalimumab, etanercet, 

usketinumab. 

• 4 κήλεο κεηά ηελ έλαξμε απξεκηιάζηεο εκθαλίζζεθαλ ζε 

αλσ άθξα, θνηιηαθή ρώξα θαη κεξνύο δαθηπιηνεηδεηο  

πεηερεηώδεηο ζαθώο πεξηγεγξακκέλεο  πιάθεο. 

 

 

 



Δπξπαγγεηαθή δαθηπιηνεηδήο πνξθύξα ηνπ Majocchi – 

εμαηξεηηθά ζπάληα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα απξεκηιάζηεο 

• Οη βιάβεο ππνρώξεζαλ 1 κελά κεηά ηελ δηαθνπή ηεο 

απξεκηιάζηεο, ελώ όηαλ μαλάξρηζε ζεξαπεία κε απηή 

(ρσξίο δόζε ηηηινπνίεζεο), νη βιάβεο επαλεκθαλίζζεθαλ 

 

• Γηεθόπε ε απξεκηιάζηε θαη έγηλε επαλέλαξμε  etanercept. 

 

• Η λόζνο ηαηξηάδεη κε ην profile θαξκαθεπηηθνύ ηύπνπ 

πνξθύξαο θαη όρη ηδηνπαζνύο. Απηή ε δεξκαηνπάζεηα 

ζρεηίδεηαη  ζπλήζσο, κε θάξκαθα ηύπνπ αζπηξίλε πνπ 

ιάκβαλε ν αζζελήο όκσο παξόιν πνπ δελ δηεθόπε ε 

αζπηξίλε ε πνξθύξα ππνρώξεζε κε ηε δηαθνπή ηεο 

απξεκηιάζηεο. 



Δπξπαγγεηαθή δαθηπιηνεηδήο πνξθύξα ηνπ Majocchi – 

εμαηξεηηθά ζπάληα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα απξεκηιάζηεο. 

• Απνηειεί εμαηξεηηθά ζπάληα «παξάδνμε θιεγκνλή» 

ζην αγγεηαθό ζύζηεκα  

               (1ν  θαηαγεγξακκέλν πεξηζηαηηθό!!!) 

• Σα ηζνέλδπκα PDE ππάξρνπλ ζην αγγεηαθό 

ζύζηεκα θαη νη αλαζηνιείο απηώλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ κνλαδηθέο πξνθιεγκνλώδεηο 

αληηδξάζεηο ζην αγγεηαθό επηζήιην θαη νδεγνύλ ζε 

απηνύ ηνπ ηύπνπ ηελ πνξθύξα. 



 
Παξάδνμε εκθάληζε θαθίδσλ ζε αζζελείο κε 

ςσξίαζε ππό αγσγή κε απξεκηιάζηε 

     «Appearance of lentigines in psoriasis   

         patients treated with apremilast» 

           (Sfecci A, et al. JAAD 2016) 

 

 

 

 



Παξάδνμε εκθάληζε θαθίδσλ ζε αζζελείο 

κε ςσξίαζε ππό αγσγή κε απξεκηιάζηε 

• Μειέηε κε 21 αζζελείο πνπ έιαβαλ αγσγή κε  απξεκηιάζηε 

γηα ςσξίαζε θαη παξαθνινπζήζεθαλ γηα 5 ρξόληα. 

• Οη 5 από ηνπο αζζελείο εκθάληζαλ θαθίδεο ζε πεξηνρέο 

πνπ ππήξραλ παιαηόηεξα ςσξηαζηθέο πιάθεο. 

• Οη θαθίδεο εκθαλίζζεθαλ ηνπο 4 πξώηνπο κήλεο, ΜΟΝΟ 

ζε πεξηνρέο πνπ είρε ππνρσξήζεη ε ςσξίαζε θαη ζε κε 

ειηνεθηηζέκελεο πεξηνρέο. 

 



Παξάδνμε εκθάληζε θαθίδσλ ζε αζζελείο 

κε ςσξίαζε ππό αγσγή κε απξεκηιάζηε 

• Τπάξρνπλ θιεγκνλώδεηο θπηνθίλεο ζην ςσξηαζηθό δέξκα 

πνπ δηεγείξνπλ ηελ κειαληλνγέλλεζε θαη κπνξεί λα είλαη 

ππεύζπλεο γηα ηελ εκθάληζε θαθίδσλ. 

• πλήζσο απηή ε αλεπηζύκεηε ελέξγεηα εθαλίδεηαη εμαηξεηηθά 

ζπάληα ΔΚΣΟ από ηνπο αζζελείο πνπ ππόθεηληαη ζε 

θσηνζεξαπεία. 

• ηελ αγσγή κε απξεκηιάζηε : ην PDE4 αλαζηέιιεη ηνλ 

MITF (ν θύξηνο παξάγνληαο κεηαγξαθήο ηεο 

κειαληλνγέλλεζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο θαη πνι/ζκνπ 

κειαλνθπηηάξσλ) αζθώληαο αξλεηηθό feedback ζην 

κνλνπάηη ηεο cAMP. H αλαζηνιή απηνύ ηνπ κνλνπαηηνύ 

πηζαλόλ λα  δηεγείξεη ηελ κειαληλνγέλλεζε. 

 



Παξάδνμε εκθάληζε ηξηρνθπΐαο ζε αζζελή κε ςσξίαζε 

θαη νιηθή γπξνεηδή αισπεθία ππν απξεκηιάζηε 

“Alopecia universalis a challenge disease 

successfully treated with apremilast” 

        (E.Tampouratzi, J.Katsantonis) 

 

             (e-poster presentation) 

 

                 EADV  2020 

 

 

 



Παξάδνμε εκθάληζε ηξηρνθπΐαο ζε αζζελή κε ςσξίαζε 

θαη νιηθή γπξνεηδή αισπεθία ππν απξεκηιάζηε 

• Αζζελήο, ζήιπ, 50 εηώλ κε ηζηνξηθό κέηξηαο ςσξίαζεο θαηά 

πιάθαο από 5εηίαο εκθάληζε νιηθή γπξνεηδή αισπεθία πξν 

2εηίαο. 

• ην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό : ε κεηέξα έρεη πξόζζηα ηλσηηθή 

αισπεθία θαη ε αδειθή αλδξνγελλεηηθή αισπεθία. 

• Όιεο νη θιαζηθέο ζεξαπείεο γηα ηελ αισπεθία ππήξμαλ 

αλαπνηειεζκαηηθέο (θνξηηδόλε, κηλνμηδίιε, αλζξαιίλε, ΜΣΥ, 

PRP). 

• Η αζζελήο μεθίλεζε ζεξαπεία κε απξεκηιάζηε θαη 

ελδνβιαβηθά ηξηακζηλνιόλε θαη ΔΜΦΑΝΙΘΗΚΔ 

ΣΡΙΥΟΦΤΙΑ. 

 



Παξάδνμε εκθάληζε ηξηρνθπΐαο ζε αζζελή κε ςσξίαζε 

θαη νιηθή γπξνεηδή αισπεθία ππν απξεκηιάζηε 

       Πξίλ 

                        3κήλεο  

                                         6κήλεο 

                                                             1έηνο 

                                                                  



Παξάδνμε εκθάληζε ηξηρνθπΐαο ζε αζζελή κε ςσξίαζε 

θαη νιηθή γπξνεηδή αισπεθία ππν απξεκηιάζηε 

                                2 έηε 

 

 



Παξάδνμε εκθάληζε ηξηρνθπΐαο ζε αζζελή κε ςσξίαζε 

θαη νιηθή γπξνεηδή αισπεθία ππν απξεκηιάζηε 

• Η νιηθή γπξνεηδήο αισπεθία είλαη απηναάλνζν λόζεκα 

πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ αιιειεπίδξαζε γελεηηθώλ θαη 

πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ. 

• Η PDE4 έρεη βξεζεί ζε απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο ζην 

ηξηρσηό ηεο θεθαιεο αζζελώλ κε γπξνεηδή αισπεθία 

γη’απηό θαη ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ε απξεκηιάζηε 

ζεξαπεπηηθή επηινγή ζε απηό ην λόζεκα.  

• Σν αζθαιέο profile, ην εύθνιν δνζνινγηθό ζρήκα θαη ε per 

os κνξθή ηνπ θαξκάθνπ, ζε ζπλδηαζκό κε ηνλ 

πξναηξεηηθό ε/ε πνπ απαηηείηαη, ελδερνκέλσο λα ην 

θαζηζηνύλ εμαηξεηηθή επηινγή εθηόο από ςσξίαζε θαη 

ςσξηαζηθε αξζξίηηδα θαη ζηελ νιηθή γπξνεηδή αισπεθία. 

 



Γεξκαηηθέο εθδειώζεηο θαη 

βηνινγηθέο ζεξαπείεο… 

• Οη δεξκαηηθέο εθδειώζεηο απνηεινύλ ΑΔ 

ησλ βηνινγηθώλ ζεξαπεηώλ, πνπ 

εκθαλίδνληαη de novo ζε αζζελείο ρσξίο 

ηζηνξηθό θιεγκνλώδνπο λόζνπ? 

•                          Ή 

• Απνηεινύλ έμαξζε πξνππάξρνπζαο 

θιεγκνλώδνπο λόζνπ ζε γελεηηθά 

πξνδηαηεζεηκέλα άηνκα? 



                   Ση ζπζρέηηζε ππάξρεη 

        κεηαμύ  δεξκαηηθώλ εθδειώζεσλ   

             κε ηηο βηνινγηθέο ζεξαπείεο? 

 

 

 

 

 

 

 



πζρέηηζε δεξκαηηθώλ εθδειώζεσλ κε 

βηνινγηθέο ζεξαπείεο… 

•                            ηελ θαζεκεξηλόηεηα… 

• Πξέπεη λα θηηάμνπκε κηα ιίζηα κε ηα ςώληα.. 

• Η κεηέξα ππνζηεξίδεη όηη δελ έρεη γηανύξηη ζην ςπγείν.. 

• Ο παηέξαο ιέεη όηη έρεη ηξία!!!! 

• Ση ζα θάλνπκε γηα λα δνύκε πνηνο έρεη δίθην? 

•                              

•                                ΔΤΚΟΛΟ 

•         

•                   Θα αλνίμνπκε ην ςπγείν…. 

 



Γεξκαηνπάζεηεο ζε αζζελείο κε ΙΦΝΔ 

ζην Σδάλεην… 
«Epidemiologic single-center study of skin diseases in 

patients with inflammatory bowel disease in a general 

hospital in Greece» 

    E.Tampouratzi, G.Michalopoulos, A.Mellos, C.Kapizioni,  

P.Kourkoulis, S.Vrakas,V Xourgias,J.Katsantonis 

 

                         (e-poster presentation) 

 

                             EADV  2020 

 

 

 

 



«Epidemiologic single-center study of skin diseases in 

patients with inflammatory bowel  

disease in a general hospital in Greece» 

   Μειέηε 52 αζζελώλ (2016-2019) κε ΙΦΝΔ 

πνπ πξνζήιζαλ ζην δεξκαηνινγηθό ηαηξείν 

κε δεξκαηνπάζεηεο. 

 



«Epidemiologic single-center study of skin diseases in 

patients with inflammatory bowel  

disease in a general hospital in Greece»  

Σύπνη ΙΦΝΔ ζε αζζελείο κε δεξκαηνπάζεηα… 

 



«Epidemiologic single-center study of skin diseases in 

patients with inflammatory bowel  

disease in a general hospital in Greece»  

          Θεξαπείεο αζζελώλ κε ΙΦΝΔ 

 



«Epidemiologic single-center study of skin diseases in 

patients with inflammatory bowel  

disease in a general hospital in Greece»  

Γεξκαηηθέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο από ηηο 

                  ζεξαπείεο κε ΙΦΝΔ 

 

 



«Epidemiologic single-center study of skin diseases in 

patients with inflammatory bowel  

disease in a general hospital in Greece»  

Τπάξρεη γελεηηθή πξνδηάζεζε ζηνπο 32 αζζελείο κε 

     ΙΦΝΔ ππό βηνινγηθή ζεξαπεία,πνπ εκθάληζαλ 

                       παξάδνμε ςσξίαζε?  

 



«Epidemiologic single-center study of skin diseases in 

patients with inflammatory bowel  

disease in a general hospital in Greece»  

   Σν γελεηηθό  απνηύπσκα θαίλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθό δεδνκέλν, θαη ελδερνκέλσο 

πνιπθεληξηθέο κειέηεο κε κεγάιν αξηζκό 

αζζελώλ λα κπνξνύλ λα απνδείμνπλ ην 

ξόιν ηνπ, ζην λα εκθαλίζεη ν αζζελήο 

αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο από έλαλ 

βηνινγηθό παξάγνληα. 



        αο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!!! 

 

 

 


