
Η κυκλοςπορίνη ςτην κλινική πράξη τησ δερματολογίασ  
 

παρουςίαςη περιςτατικών  

Εφθ Μοφςτου 

Δερματολόγοσ 



Περιςτατικό 1 

• Γυναίκα θλικίασ 68 ετϊν 

 

• Ζναρξθ ψωρίαςθσ: 65 ετϊν 

 

• Ιςτορικό: οςτεοπόρωςθ & κατάκλιψθ 

 

• ΣΒ: 90kg  
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MTX: 10-12,5 mg CyA:3 mg /kg, 300mg/d 

εβδομάδεσ 

PASI 

Κεφαλαλγία,  
μείωςθ δόςθσ ςε 
200mg 



4 εβδομάδεσ CyA, 3mg/kg, PASI 6.8 



Ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ 

• Κεφαλαλγία τον 1ο μινα & ςτθ δόςθ των 300 mg – υποχϊρθςθ όταν θ δόςθ ζγινε 200 mg 

ζναρξη 4 εβδομάδεσ 
CyA 3mg/kg 

8 εβδομάδεσ, 
CyA  2mg/kg 

Cr  0.68mg/dl 0.7mg/dl 0.65mg/kg 



Περιςτατικό 2 

• Άνδρασ, θλικίασ 48 ετϊν 

 

• Καπνιςτισ (>20τςιγ/θμζρα) 

 

• Ζναρξθ ψωρίαςθσ: 37 ετϊν 

 

• Προθγοφμενεσ κεραπείεσ: κυκλοςπορίνθ για 1,5 ζτθ 

 

+ ψωριαςικι ονυχία adalimumab 



Μετά από 12 εβδομάδεσ adalimumab 



Επιλογή θεραπείασ (;) 

 

 

o Αςιτρεςίνθ (;) 

 

o Μεκοτρεξάτθ (;) 

 

o Κυκλοςπορίνθ (;) 
4 εβδομάδεσ αργότερα 



Επιλογή θεραπείασ  

 

o Αςιτρεςίνθ (;) 

 

o Μεκοτρεξάτθ (;) 

 

o Κυκλοςπορίνθ (;) 

 

 + Prezolon 10mg 

Μετά από 6 εβδομάδεσ 



Επιλογή θεραπείασ  

Αςιτρεςίνθ 

 

Μεκοτρεξάτθ 

 

Κυκλοςπορίνθ   

 

Μετά από 16 εβδομάδεσ CyA 

3,5mg/kg ΣΒ, 300 mg 



Ανεπικφμθτεσ  ενζργειεσ 

Πριν την 
ζναρξη 
θεραπείασ  

4 
εβδομάδεσ  
CyA, 
300mg/d 

4 
εβδομάδεσ 
όπου 
CyA 
300/200mg 
εναλλάξ 
 

8 
εβδομάδεσ, 
CyA 
100mg/d 

Cr  0.8mg/dl 1.1mg/dl 0.9mg/dl 0.8mg/dl 

↑ Cr > 30% 



Θεραπεία PPPP χωρίσ  PsA 

1ησ γραμμήσ 

Ιςχυρά τοπικά κορτικοςτεροειδι 

2ησ γραμμήσ 

Φωτοκεραπεία  τοπικά+ αςιτρεςίνθ 
Ή  

Αςιτρεςίνθ μονοκεραπεία  

3ησ γραμμήσ 

CyA 
MTX 
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+ PsA 



Περιςτατικό 3 

• Άνδρασ 25 ετϊν 

 

• Ζναρξθ ψωρίαςθσ: 24 ετϊν 

 

• Καπνιςτισ  

 

 

 Αρχικι κεραπεία: CyA   →  αφξθςθ Cr >30%  
to 2ο μινα 

 Ακολοφκωσ Humira: υποτροπι 



Θεραπεία  

• Infliximab 5mg/kg  

 

• + CyA 3mg/kg ΣΒ (250mg/d) 

 

 

 

Μετά από 4 εβδομάδεσ 

Cr: 0.8 → 1mg/dl 



Θεραπεία «γζφυρα»  & ςυνδυαςτικι κεραπεία  

Η αλλαγι από κεραπεία ςε κεραπεία, μπορεί να γίνει άμεςα (χωρίσ περίοδο 
ζκπλυςθσ) αν ο λόγοσ τθσ διακοπισ είναι θ αναποτελεςματικότθτα 

Μικρι περίοδοσ αλλθλεπικάλυψθσ τθσ CyA με anti-TNF είναι αποδεκτι, ϊςτε να 
αποφευχκεί ο κίνδυνοσ rebound, αλλά θ δόςθ τθσ CyA να μειωκεί ςταδιακά και 
ςφντομα (4-8 εβδομάδεσ) 



Περιςτατικό 4, φλυκταινϊδθσ ψωρίαςθ  

• Γυναίκα,  34 ετϊν 

 

• Ζναρξθ φλυκταινϊδουσ ψωρίαςθσ: 13 ετϊν 

 

• Ζναρξθ  ψωριαςικισ αρκρ.: 30ετϊν 

 

• Θεραπείεσ: ιςοτρετινοίνθ 

                              μεκοτρεξάτθ 

                              δαψόνθ   

 

• ΣΒ: 56kg  

 

• Ζναρξθ CyA 200mg 

 

 

2012 



Μακροχρόνια κεραπεία με CyA 

Θεραπεία με CyA από 1ο/2012 ζωσ τον 
7ο/2015 

 

• CyA: 200mg/d για 2 μινεσ, κατόπιν 
μείωςθ ςε 100mg & 50mg 

4οσ/2016, 9 μινεσ χωρίσ κεραπεία 



Μακροχρόνια κεραπεία  
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Μινεσ  

Cr (mg/dl) 
Stop CyA 

1οσ/2012 -7οσ/2015,  CyA 200mg → 50 mg 



CyA: μακροχρόνια χοριγθςθ & αποτελεςματικότθτα 

Η  CyA  χορθγείται για ζνα βραχφ διάςτθμα, μζχρι να υπάρχει κλινικι ανταπόκριςθ (10-16 
εβδομάδεσ) και κατόπιν μειϊνεται ςταδιακά.  

 
Η  μακροχρόνια χοριγθςθ τθσ CyA (<2 ζτθ) κα πρζπει να είναι θ εξαίρεςθ, παρά ο κανόνασ 
 
Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ θ  CyA  μπορεί να χορθγθκεί για περιςςότερο από 2 ζτθ, με ςτενι 
παρακολοφκθςθ και ζχοντασ εκτιμθκεί το όφελοσ και το πικανό κόςτοσ επιβάρυνςθσ τθσ υγείασ 
 
 
 
 



JAAD 2012; 67: 279 - 288 



Μθ εγκεκριμζνθ χριςθ τθσ CyA 



Περιςτατικό 5 

• Γυναίκα, 82 ετϊν  

 

• Ιςτορικό ΑΥ, υπό  Norvasc 

 

• Επϊδυνα ζλκθ ςτο κάτω τριτθμόριο των 
κνθμϊν άμφω, από…… 20 ζτθ 

                        ↓ 
       γαγγραινώδεσ πυόδερμα  

 



Θεραπεία  

• Medrol 16 :  1 ½ * 1 για 10 θμζρεσ 

 

• + CyA  2,5 mg/kg ΣΒ (ΣΒ: 80 kg, 200mg/d) 

Υπιρξε ςταδιακι εποφλωςθ των ελκϊν  
 
Η αςκενισ παρζμεινε ςτθ κεραπεία με CyA για 8 
μινεσ 

 
Πλθν κεφαλαλγίασ ςτθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ δεν 
παρουςίαςε ΑΕ 1 μινασ κεραπείασ  



Γαγγραινϊδεσ πυόδερμα  

• Χρόνια ελκωτικι φλεγμονϊδθσ  
δερματικι νόςοσ 

 

• Ουδετερόφιλθ δερματοπάκεια 

 

• Μπορεί να ςυνοδεφει άλλα νοςιματα 
(φλεγμονώδεισ νόςουσ του εντζρου, αρθρίτιδεσ, 

νόςουσ του αιμοποιητικοφ) 

 

 

 

Θεραπεία  

• Συςτθματικά κορτικοςτεροειδι 

 

         +/- 
 

• CyA 

• Θαλιδομίδη 

• Τακρολιμουσ 

• Αηακειοπρίνθ 

• Μυκοφαινολάτθ 

• Μεκοτρεξάτθ 

• Κυκλοφοςφαμίδθ 

• IVIg 

 

• Anti-TNF 

Bolognia J, 2nd edition 

Τα ςυςτθματικά κορτικοςτεροειδι είναι αρχικά πολφ αποτελεςματικά, αλλά 
ςυχνά απαιτείται θ ςυγχοριγθςθ ανοςοτροποποιθτικοφ, με τθν κυκλοςπορίνθ να 
είναι περιςςότερο αποτελεςματικι. 

Reichrath J et al. J Am Acad Dermatol. 2005 Aug;53(2):273-83. 
Herberger K. et al. Br J Dermatol. 2016 Apr 5. doi: 10.1111/bjd.14619. [Epub ahead of print] 
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Συμπεράςματα  

• Η CyA αποτελεί βαςικό κεραπευτικό όπλο τθσ δερματολογίασ με κορυφαία τθ κζςθ τθσ ςτθ 
κεραπεία τθσ ψωρίαςθσ. 

 

• Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για αιφνίδιεσ και ςοβαρζσ εξάρςεισ δερματικϊν νόςων 

 

• Είναι κεραπεία εκλογισ ωσ μονοκεραπεία, κεραπεία «γζφυρα» μεταξφ άλλων κεραπειϊν ι 
ςυνδυαςτικι κεραπεία 

 

• Βραχυχρόνια ςχιματα είναι προτιμθτζα… 

 

• Προτείνεται θ ςταδιακι διακοπι του φαρμάκου και θ ςυντιρθςθ ςτθν ελάχιςτθ δόςθ «μθ 
υποτροπισ» του νοςιματοσ 

 

 

• Προςοχι  ςτισ ΑΕ, και τισ αλλθλεπιδράςεισ με άλλα φάρμακα 



Ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ 


