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Pääkirjoitus | tiede

Psoriaasi on kokenut muodonmuutoksen pit-
käaikaisesta ”pintaviasta” systeemisairaudeksi. 
Tautikäsite pitää sisällään iho- ja nivelpsoriaa-
sin lisäksi myös liitännäissairaudet. Varsin pit-
kään on tiedetty psoriaasipotilaille syystä tai 
toisesta kumuloituvan muuta väestöä enem-
män sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöi-
tä, kuten ylipainoa, kohonneita verenpaine- ja 
lipidiarvoja ja diabetesta. Psoriaasi onkin osoi-
tettu mm. sydäninfarktin itsenäiseksi riskiteki-
jäksi (1). Näitä yhdistää elimistön krooninen 
lieväasteinen inflammaatio, jota krooniseen 
psoriaasitulehdukseen ja mm. lihavuuteen liit-
tyvät proinflammatoriset sytokiinit ylläpitävät. 
Sydän- ja verisuonisairauksien lisäksi psoriaa-
sin liitännäissairauksia ovat mm. tulehduksel-
liset suolistosairaudet (noin nelinkertainen 
Crohnin taudin riski), iriitti, masennus ja alko-
holin liikakäyttö.

Psoriaasin patogeneesi on viime vuosina tar-
kentunut merkittävästi. Se on krooninen T-lym-
fosyyttivoittoinen inflammatorinen sairaus, 
mutta ei kuitenkaan varsinainen autoimmuuni-
sairaus, koska spesifistä autoantigeenia tai auto-
vasta-aineita ei edelleenkään tunneta ja siinä on 
myös autoinflammatorisen sairauden piirteitä. 
Perinteinen käsitys psoriaasista Th1-auttajaso-
luvälitteisenä sairautena on muuttunut, kun 
psoriaasin todennäköisesti keskeisimmäksi tu-
lehdusreitiksi on paljastunut Th17-reitti ja eri-
tyisesti sen sytokiinit, interleukiinit 23 ja 17 (IL-
23, IL-17). (2) Nämä sytokiinit ovat lisääntyneet 
ihon lisäksi myös psoriaasipotilaan plasmassa, 
mikä selittää osaltaan elimistön laaja-alaisem-
paa inflammaatiota. 

Yhä suurempi joukko keskivaikeaa ja vaikeaa 
psoriaasia sairastavista potilaista saa lääkevoitei-
den ja UV-valohoitojen lisäksi systeemisiä pso-
riaasilääkkeitä, tavallisimmin myös nivelpso-
riaasiin hyvin tehoavaa metotreksaattia. Vai-
kean psoriaasin hoitovaihtoehdot ovat lisäänty-
neet runsaassa kymmenessä vuodessa eniten. 
Nykyisin valikoimassa on jo kolmella eri vaiku-
tusmekanismilla toimivia biologisia lääkeval-
misteita yhteensä viisi: kolme TNF-a:n estäjää, 
yksi IL-12/23:n estäjä ja kaksi IL-17:n estäjää. 

Uusimmilla, aiempaa ns. psoriaasispesifisem-
millä biologisilla lääkkeillä on varsin hyvä teho 
ja haitat vaikuttavat vähäisiltä (3,4).

Inflammaatiota vaimentavilla hoidoilla on ha-
vaittu olevan sydäntautiriskiä vähentävä vaiku-
tus, vaikkakin yhteyden osoittaminen on haas-
teellista ja vaatii laajan potilasaineiston. Tämä 
positiivinen vaikutus on todettu toistaiseksi me-
totreksaatilla ja TNF-a:n estäjillä (5) (myös ni-

velreumassa). Todennäköisesti vaikutus perus-
tuu psoriaasitulehduksen ja sitä kautta kokonai-
sinflammaation vähenemiseen elimistössä, 
mutta myös suoraan inflammaatiota vähentä-
vään vaikutukseen muissa kohde-elimissä, ku-
ten verisuonten seinämissä. 

Psoriaasipotilaan onnistunut hoito on kirjai-
mellisesti kokonaisvaltaista: iho- ja niveltaudin 
hoidon lisäksi tavoitteena on lievittää koko eli-
mistön inflammaatiota, hoitaa (piilevätkin)  
infektiot esimerkiksi hampaistosta huolellises-
ti, kartoittaa ja hoitaa sydän- ja verisuonisai-
rauksien riskitekijät ja kannustaa terveellisiin 
elämäntapoihin. Tämä edellyttää motivoivaa ja 
luottamuksellista potilas-lääkärisuhdetta ja 
useiden erikoisalojen pitkäaikaista yhteistyötä. 
Nykyhoitojen tavoitteena ovat aiempaa tyytyväi-
semmät, toimintakykyisemmät ja terveemmät 
psoriaasipotilaat. ●
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