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VertaisarVioitu 

Tieteessä | katsaus

Psoriaasin patogeneesi ja 
systeeminen hoito 
•	Tarkentunut	tieto	psoriaasin	immunopatogeneesista	on	luonut	uusia	hoidon	kohteita.	
•	Suurin	osa	psoriaasipotilaista	ei	tarvitse	sisäisesti	käytettäviä	psoriaasilääkkeitä.
•	Keskivaikeaa	ja	vaikeaa	psoriaasia	voidaan	hoitaa	tavanomaisilla	systeemilääkkeillä,	erityisesti	

	metotreksaatilla,	ja	vaikeaa	psoriaasia	lisäksi	tarvittaessa	biologisilla	lääkkeillä	tai	apremilastilla.
•	Biologisista	lääkkeistä	pisimpään	käytetyt	TNF-a:n	estäjät	lisäävät	jonkin	verran	infektioriskiä	ja	saattavat	

lisätä	ihosyöpiin	ja	lymfoomaan	sairastumisen	riskiä.	Uudemmista	biologisista	lääkkeistä	tietoa	ei	vielä	ole	
riittävästi.	

•	Rekisteritutkimusten	avulla	voidaan	verrata	eri	hoitojen	pitkäaikaista	tehoa	ja	turvallisuutta.	

Psoriaasia sairastaa 1,5–3 % väestöstä, ja iho
psoriaasipotilaista 15–30 %:lla on lisäksi nivel
psoriaasi (1). Iho ja niveloireiden lisäksi pso
riaasiin sairautena tiedetään nykyään liittyvän 
metabolisen oireyhtymän tauteja ja lisääntynyt 
riski sydän ja verisuonisairauksiin, jotka tulee 
ottaa huomioon potilaita hoidettaessa.

Psoriaasi on monitekijäinen krooninen tuleh
duksellinen ihosairaus, jossa on poikkeavuuk
sia sekä epidermiksen keratinosyyteissä että 
dermiksen tulehdussolukossa. Psoriaasin im
munopatologian uudet löydökset, erityisesti T
auttajalymfosyytti 17 soluja (Th17lymfosyytte
jä) ja interleukiineja 17 ja 23 (IL17, IL23) kos
kevat, ovat 5–10 viime vuoden aikana tarkenta
neet merkittävästi käsitystä psoriaasiinflam

maation luonteesta sekä keratinosyyttien ja T
lymfosyyttien vuoropuhelusta. 

Suurin osa psoriaasia sairastavista ei tarvitse 
sisäisesti käytettäviä hoitoja, vaan tauti pysyy 
hallinnassa hyvällä paikallishoidolla ja tarvit
taessa UVvalohoidolla. Keskivaikeaa ja vaikeaa 
psoriaasia voidaan hoitaa metotreksaatilla, asit
retiinilla ja joskus siklosporiinilla, ja vaikeaa 
psoriaasia myös biologisilla lääkkeillä. Uusim
pien IL17vastaaineiden hyvä teho tukee käsi
tystä IL17:n oleellisesta roolista psoriaasin pa
togeneesissä. Psoriaasin hoitoon on myös tullut 

ensimmäinen solunsisäiseen viestinsiirtoreit
tiin kohdistuva lääke apremilasti, jonka vaiku
tusmekanismi on täsmävaikutteisia biologisia 
lääkkeitä laajaalaisempi. 

Psoriaasin hoitovastetta mitataan useimmi
ten PASIvasteina (Psoriasis Area and Severity 
Index). PASImittari huomioi psoriaasin laajuu
den sekä läiskien punoituksen, paksuuden ja 
hilseilyn asteen. Perinteisesti hyvänä hoitotu
loksena on pidetty PASI75vasteen (PASIarvon 
lasku 75 % lähtötilanteesta) saavuttamista tietyn 
seurantaajan aikana.

Patogeneesi

Psoriaasin keskeiset histologiset piirteet ovat 
keratinosyyttien liiallinen proliferaatio ja poik
keava erilaistuminen, dermiksen krooninen T
lymfosyyttivoittoinen tulehdus ja verisuoni
muutokset. Geneettisesti alttiilla henkilöillä 
mikrobit (esim. streptokokki), ihotrauma, tietyt 
lääkkeet (litium, interferonit) tai elämäntavat 
(alkoholi, tupakointi) voivat toimia psoriaasin 
laukaisevina tekijöinä, mutta psoriaasin puh
keamiseen tai kroonistumiseen liittyviä tekijöitä 
ei tunneta riittävästi. 

Nykykäsityksen mukaan immuunipuolustuk
sen solujen tuottamat sytokiinit ja keratinosyyt
tien tuottamat syto ja kemokiinit luovat yhdes
sä itseään ruokkivan ja voimistuvan prosessin, 
jossa psoriaasi kroonistuu. Alun perin Th1tau
tina pidetyn psoriaasin immunopatogeneesissä 
Th17solut ja niiden sytokiinit ovat osoittautu
neet Th1reittiä tärkeämmiksi.

Psoriaasi on malliesimerkki sairaudesta, jos
sa patogeneesin tarkentunut tuntemus on paitsi 
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teoriassa, myös käytännössä tuonut uusia vai
kutuskohteita lääkehoidoille. Yli kymmenen 
vuotta sitten käyttöön tulleet ensimmäiset bio
logiset hoidot, TNF:n estäjät, olivat kuin ”sattu
malta” tehokkaita myös psoriaasiin, mutta uu
dempien, Th17 ja IL12/23reitteihin kohdistu
vien lääkkeiden alkuperäinen käyttöaihe on ol
lut psoriaasi. 

Immunopatologian	pääpiirteet
Psoriaasin immunopatologiassa päärooleissa 
ovat dendriittiset solut ja Th1 ja Th17solut (2). 
Psoriaasiihottuman puhkeamisen laukaisime
na toimivat mm. keratinosyyteistä paljastunut 
solun oma DNA sekä keratinosyyttien ja akti

voituneiden dendriittisten solujen tuottamat sy
tokiinit (kuten interferoni alfa (IFNa), tuumo
rinekroositekijä alfa (TNFa), lL6, IL1b). 

Tlymfosyytit aktivoituvat ja erilaistuvat pai
kallisessa imusolmukkeessa, jonka jälkeen 
dendriittisten solujen sytokiineja IL12 ja IL23 
tarvitaan Th1 ja Th17solujen lisääntymiseen. 
Th1solujen pääsytokiinit IFNg ja TNFa sti
muloivat keratinosyyttien proliferaatiota, akti
voivat dendriittisiä soluja ja edistävät angioge
neesiä. TNFa:a tuottavat Th1ja Th17lymfo
syyttien lisäksi mm. dendriittiset solut, makro
fagit ja keratinosyytit. Th17solujen pääasialliset 
sytokiinit IL17 ja IL22 aikaansaavat keratino
syyteissä monenlaisia psoriaasille tyypillisiä 
muutoksia. IL17:ää tuottavat Th17solujen li
säksi monet muutkin immuunipuolustuksen 
solut, kuten neutrofiilit, syöttösolut ja hiljattain 
löydetyt luontaiset lymfosyytit (innate lymphoid 
cells, ILC) (3). Keratinosyyttien tuottamat mo
net kemokiinit puolestaan edelleen voimistavat 
Tsoluvälitteistä inflammaatiota (kuvio 1).

Suurentuneita TNFa, IL17 ja IL23tasoja 
(mutta ei IL12) on todettavissa sekä psoriaasi
potilaiden ihonäytteissä että seerumissa, mikä 
korostaa näiden sytokiinien osuutta psoriaasin 
inflammaatiossa ja mahdollisesti myös liitän
näissairauksien patogeneesissä.

Genetiikka
Psoriaasiin liittyy perinnöllinen alttius, joka on 
voimakkain alle 40vuotiaana puhkeavassa pso
riaasissa (ns. tyypin I psoriaasi). Psoriaasin alt
tiusgeenien tutkimus on edennyt viime vuosina 
harppauksin: vielä viisi vuotta sitten alttiusgee
nejä tiedettiin parikymmentä, mutta nyt niitä 
on tunnistettu jo noin viisikymmentä (4). 
Alttius geenien suuresta määrästä huolimatta 
voimakkain assosiaatio liittyy edelleen jo 40 
vuotta sitten löydettyyn HLACw6geeniin ja 
sen HLAC*0602alleeliin. Tämä alleeli löytyy 
noin 90 %:lta tyypin I psoriaasia sairastavista 
(5), mutta toisaalta vain joka kymmenes alleelin 
kantajista sairastuu psoriaasiin. 

Psoriaasin alttiusgeenit voidaan karkeasti ja
kaa epidermikseen liittyviin geeneihin ja in
flammaatioon liittyviin geeneihin (6,4). Eräs 
epidermikseen ja ihon läpäisyesteeseen liittyvä 
alttiusgeeni on sarveistuneen suojakerroksen 
muodostumiseen osallistuva LCE3B/Cgeeni 
(late cornified envelope). Tulehdukseen liittyvät 
geenit voidaan jakaa luontaisen ja hankinnai

KuvIO 1. 

th1- ja th17-solujen pääsytokiinien vaikutukset keratinosyytteihin 
psoriaasiläiskän kroonisessa vaiheessa. 

Th1- ja Th17-lymfosyyttien proliferaatioon tarvitaan dendriittisten solujen tuottamia IL-12:a  
ja IL-23:a. Th1-solujen TNFa ja IFN-g mm. aktivoivat keratonisyyttejä proliferoitumaan ja 
tuottamaan kemokiineja. IL-22 ja IL-17 saavat epidermiksessä aikaan psoriaasille tyypilliset 
muutokset, kuten akantoosin (paksuntuminen) ja antimikrobisten peptidien  
(kuten b-defen siini) ja kemokiinien (kuten CCL20, CXCL1,3,5) tuotannon.  
Th-solu = T-auttajalymfosyytti, IL = interleukiini,  
TNF-a = tuumorinekroositekijä a, IFN-g = interferoni g. 
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sen immuniteetin geeneihin. Luontaisen im
muniteetin alttiusgeenit (kuten TNFAIP3 ja 
TNIP1) osallistuvat esimerkiksi interferonien 
tai NFkBreitin signalointiin. Suurin osa pso
riaasin alttiusgeeneistä on kuitenkin hankin
naisen immuniteetin geenejä, jotka osallistuvat 
antigeenien esittelyyn (kuten HLAC ja ERAP) 
tai Th1 ja Th17solujen signalointiin. 

Erityisesti Th17 ja IL23inflammaatioreitillä 
on useita geenejä, joiden polymorfismi liittyy 
psoriaasiriskiin, kuten IL23reseptorigeeni 
IL23R, IL12:n ja IL23:n yhteistä p40osaa koo
daava geeni IL12B ja IL23:n p19osaa koodaava 
IL23A. Nämä havainnot tukevat psoriaasin im
munopatologisia löydöksiä ja toisaalta selittävät 
näihin proteiineihin kohdistuvilla vastaaineilla 
saavutettuja hyviä kliinisiä hoitovasteita.

Tavanomaiset systeemiset hoidot

Sisäisesti käytettäviin lääkkeisiin siirrytään 
yleensä silloin, kun psoriaasi on laajaalainen 
tai vaikeahoitoinen eikä ole reagoinut riittävästi 
paikallishoitoihin (lääkevoiteet) tai UVvalohoi
toihin (kuvio 2). Osalla systeemisiä lääkkeitä 
tarvitsevista potilaista psoriaasi ei ole laajaalai
nen, mutta sitä esiintyy hankalilla tai voimak
kaasti häiritsevillä ihoalueilla, kuten kasvoilla, 
käsissä tai jalkapohjissa. Suurimmalla osalla 
potilaista psoriaasi on lieväoireinen tai esiintyy 
pienillä ihoalueilla ja reagoi oikein toteutettuun 
paikallishoitoon. Voide ja UVvalohoidot sopi
vat yleislääkärien hoitovalikoimaan, mutta sys
teemisiä tai biologisia lääkkeitä tarvitsevat poti
laat on syytä lähettää erikoissairaanhoitoon.

Psoriaasin tavalliset systeemiset hoidot eivät 
ole biologisten lääkkeiden tapaan ns. täsmähoi
toja, koska niiden vaikutusmekanismi on yleen
sä laajakirjoinen eikä välttämättä kaikilta osin 
tunnettu. Niitä käytetään yleensä keskivaikean 
tai vaikean psoriaasin hoitoon. Vaikka ne ovat te
holtaan yleensä heikompia kuin esimerkiksi bio
logiset lääkkeet, osalla vaikeaakin psoriaasia sai
rastavista niiden teho on yhtä hyvä. Siklosporii
nia lukuun ottamatta ne myös sopivat hyvin pit
käaikaiseen hoitoon. Säännöllinen laboratorio
koeseuranta on tarpeen kaikkia valmisteita käy
tettäessä. Seurantakokeiden yksityiskohdat löyty
vät psoriaasin Käypä hoito suosituksesta (1).

Metotreksaatti
Metotreksaatti tabletteina tai ihonalaispistoksi
na on systeemisistä hoidoista käytetyin. Se on 

foolihappoantagonisti, jonka immunosuppres
siivinen ja soluproliferaatiota estävä vaikutus 
perustuu puriinipyrimidiinimetabolian eston 
lisäksi mm. endogeenisen adenosiinin vapautu
misen estoon ja vaikutuksiin adheesioproteii
neissa ja sytokiinituotannossa. 

Laajaalaiseen kliiniseen käyttöön nähden 
metotreksaatista on hämmästyttävän vähän laa
joja kliinisiä tutkimuksia. Tuoreimmissa tutki
muksissa sitä on useimmiten verrattu biologi
seen hoitoon, eivätkä tutkimusasetelmat välttä
mättä ole olleet optimaaliset metotreksaatin te
hon tutkimiseksi (7). 

Metotreksaattihoidon etuina ovat hyvä teho 
ihoon ja niveliin, mainettaan parempi siedettä
vyys, edullinen hinta ja helppokäyttöisyys sekä 
pitkäaikainen käytännön kliininen kokemus. 
Hoidon yleisimmät haittavaikutukset, erityisesti 
pahoinvointi, suolistooireet ja maksaentsyymi
tasojen nousu, johtavat toisinaan hoidon kes

PAIKALLISHOIDOT
Kortisonivoiteet, kalsi(po)trioli, takrolimuusi 

(erityisalueet)

UV-VALOHOITO
KkUVB
PUVA

SYSTEEMIHOIDOT
metotreksaatti

asitretiini
siklosporiini

   BIOLOGISET LÄÄKKEET
infliksimabi ustekinumabi
etanersepti sekukinumabi
adalimumabi iksekitsumabi

PERORAALISET 
KINAASINESTÄJÄT

apremilasti

KuvIO 2. 

Psoriaasin hoitoalgoritmi.
Paikallishoitoja käytetään yleensä myös muiden hoito-
muotojen rinnalla. Suurinta osaa potilaista hoidetaan 
ennen systeemisiä hoitoja uv-valo hoidoilla, mutta jos näitä 
ei ole mahdollista käyttää tai potilaalla on nivelpsoriaasi, 
voidaan paikallishoidoista siirtyä tarvittaessa suoraan 
sisäisiin lääkkeisiin. Biologisia lääkkeitä tai kinaasinestäjä 
apremilastia voidaan käyttää, jos tavanomaiset systeemi-
set hoidot ovat olleet tehottomia. 
KkuvB = kapeakaista-uvB (311 nm), PuvA = valo-
herkistävä psoraleeni yhdistettynä uvA-valoon.
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keyttämiseen. Metotreksaatin annostus ja käyt
tötavat ovat ihopsoriaasin hoidossa hyvin sa
manlaiset kuin nivelpsoriaasissa (ks. Eklund 
ym. tässä lehdessä, s. 3164). 

Siklosporiini
Siklosporiini on vahvasti immunosuppressiivi
nen lääke, ja etenkin nykyisellä biologisten hoi
tojen aikakaudella sen käyttö psoriaasin hoidos
sa on jatkuvasti vähenemässä (8). 

Siklosporiinihoidon vaste alkaa nopeasti, ja 
se on yleensä ainakin alussa varsin hyvä, mutta 
hiipuu osalla potilaista (9). Siklosporiinilla on 
varsin paljon interaktioita muiden lääkkeiden 
kanssa. Käyttöä rajoittavat eniten sen munuais
toksisuus ja verenpainetta nostava vaikutus 
osalla potilaista sekä pitkäaikaiseen käyttöön 
liittyvät haitat. 

Siklosporiini lisää keratinosyyttisyöpien, 
etenkin okasolulinjan maligniteetteja, PUVA
hoitoja saaneilla (10,11). Näiden haittojen vuok
si siklosporiinihoito katsotaan nykyisin aiheelli
seksi lähinnä nopeaa vastetta vaativissa vaikeis
sa tilanteissa, kuten erytrodermisen tai pustu
laarisen psoriaasin hoidon alkuvaiheessa, ja yh
teenlaskettu hoitojakso voi kestää korkeintaan 
kaksi vuotta.

Asitretiini
Asitretiini on ainoa systeemisesti käytettävä 
psoriaasilääke, jonka vaikutusmekanismi ei ole 
immunosuppressiivinen. Kohdesolussa asitre
tiini sitoutuu tuman retinoidireseptoreihin, mi
kä psoriaasissa johtaa mm. poikkeavan kerati

nosyyttiproliferaation ja hilseilyn vähenemiseen 
sekä erilaistumisen palautumiseen (12). 

Asitretiinia pidetään sisäisesti käytettävistä 
psoriaasilääkkeistä turvallisimpana, ja siksi se 
on usein ensimmäinen systeeminen hoito iho
psoriaasiin. Nivelpsoriaasiin sillä ei ole tehoa, 
joten näille potilaille metotreksaatti on ensisijai
nen. Asitretiini on ainoa systeeminen lääke, jo
ka voidaan hyvin yhdistää UVvalohoitoihin, ja 
pitkäaikaisessa käytössä se jopa vähentää kerati
nosyyttisyöpäriskiä (13). 

Vaikka asitretiini on tämän ryhmän systeemi
sistä lääkkeistä heikkotehoisin (taulukko 1), osa 
potilaista saa hyvän tai erinomaisen vasteen – ja 
toisaalta osa potilaista saa runsaasti ihon ja li
makalvojen kuivumis ja muita sivuvaikutuksia 
ilman merkittävää tehoa. Asitretiini voi suuren
taa kolesteroli ja triglyseridiarvoja, harvemmin 
maksaarvoja. Teratogeenisuuden vuoksi nais
potilaan asitretiinilääkitys pitää lopettaa jopa 
kolme vuotta ennen ehkäisyn poisjättämistä, ja 
siksi lääkettä määrätään fertiiliikäisille naisille 
vain erityistilanteissa. 

Systeemisiä lääkehoitoja käytetään yleensä 
monoterapiana (poikkeuksena metotreksaatin 
käyttö biologisten lääkkeiden rinnalla), mutta 
joskus harvoin lääkkeitä voi olla tarvetta yhdis
tää. Tällöin ns. turvakokeiden seuraamista voi 
olla syytä tihentää. 

Biologiset lääkkeet

Biologisten psoriaasilääkkeiden valikoima on 
laajentunut viime vuosina, kun aikaisempien 
kolmen TNFa:n estäjän ja IL12/23:n estäjän 
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from	the	German	Psoriasis	
Registry	PsoBest.	Arch	Dermatol	
Res	2015;307:875–83.

21	Carretero	G,	Ferrandiz	C,	Dauden	E	
ym.	Risk	of	adverse	events	in	
psoriasis	patients	receiving	classic	
systemic	drugs	and	biologics	in	a	
5-year	observational	study	of	
clinical	practice:	2008-2013	
results	of	the	Biodadaderm	
registry.	JEADV	2015;29:156–63.

22	Kalb	RE,	Fiorentino	DF,	Lebwohl	
MG	ym.	Risk	of	serious	infections	
with	biologic	and	systemic	
treatments	of	psoriasis:	results	
from	the	Psoriasis	Longitudinal	
Assessment	and	Registry	
(PSOLAR).	JAMA	Dermatol	
2015;151:961–9.

23	Raaschou	P,	Simard	J,	Asker	
Hagelberg	C	ym.	Rheumatoid	
arthritis,	anti-tumour	necrosis	
factor	treatment,	and	risk	of	
squamous	cell	and	basal	cell	skin	
cancer:	cohort	study	based	on	
nationwide	prospectively	recorded	
data	from	Sweden.	BMJ	
2016;352:352–62.

24	Long	MD,	Herfarth	HH,	Pipkin	CA,	
Porter	CQ,	Sandler	RS,	Kappelman	
MD.	Increased	risk	for	non-
melanoma	ski	cancer	in	patients	
with	inflammatory	bowel	disease.	
Clin	Gastroenterol	Hepatol	
2010;8:268–74.

25	Long	MD,	Martin	CF,	Pipkin	CA,	
Herfarth	HH,	Sandler	RS,	
Kappelman	MD.	Risk	of	melanoma	
and	nonmelanoma	skin	cancer	
among	patients	with	inflammato-
ry	bowel	disease.	Gastroenterolo-
gy	2012;143:390–9.

26	Raaschaou	P,	Simard	JF,	Holmqvist	
M	ym.	Rheumatoid	arthritis,	
anti-tumour	necrosis	factor	
therapy,	and	risk	of	malignant	
melanoma:	nationwide	population	
based	prospective	cohort	study	
from	Sweden.	BMJ	2013;346:1939.

27	Nyboe	Andersen	N,	Pasternak	B,	
Basit	S	ym.	Association	between	
tumor	necrosis	factor-a	
antagonists	and	risk	of	cancer	in	
patients	with	inflammatory	bowel	
disease.	JAMA	2014;311:2406–13.	

28	Hellgren	K,	Dreyer	L,	Arkema	EV	
ym.	Cancer	risk	in	patinets	with	
spondyloarthritis	treated	with	TNF	
inhibitors:	a	collaborative	study	
from	ARTIS	and	DANBIO	registers.	
Ann	Rheum	Dis,	verkossa	ensin	
4.5.2016,	doi:	10.1136/annrheum-
dis-2016-209270

29	Dreyer	L,	Mellemkjaer	L,	Rödgaard	
A	ym.	Incidences	of	overall	and	
site	specific	cancers	in	TNF	a	
inhibitor	treated	patients	with	
rheumatoid	arthritis	and	other	
arthritides	–	a	follow-up	study	
from	DANBIO	Registry.	Ann	Rheum	
Dis	2013;72:79–82.

TAuLuKKO 1. 

Psoriaasin tavanomaiset sisäisesti käytettävät lääkkeet.

Lääke vaikutusmekanismi Muuta huomioitavaa PASI75-vaste1, % (aika, vk)

Metotreksaatti foolihappoantagonisti, 
 immunosuppressiivinen

käytetyin hoito, ensisijainen 
nivelpsoriaasissa

40–60 (12)

Siklosporiini kalsineuriinin estäjä, 
 immunosuppressiivinen

toissijainen, vain vaikea  hoi-
toisessa psoriaasissa, ei sovi 
pitkäaikaiseen hoitoon

50–70 (16)

Asitretiini retinoidi, normaalistaa 
 solun-jakautumista ja erilaistumista,  
ei immunosuppressiivinen

usein ensimmäinen 
 sys teeminen hoito, 
 teratogeeninen

22–25 (8)

1 PASI-arvon lasku 75 % lähtötilanteesta Käypä hoito -suosituksen mukaan (1). PASI-mittari (Psoriasis and Severity Index) huomioi psoriaasin laajuuden sekä läiskien 
 punoituksen, paksuuden ja hilseilyn asteen.
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lisäksi kaksi IL17A:n monoklonaalista vastaai
netta (sekukinumabi ja iksekitsumabi) on saa
nut myyntiluvan (taulukko 2). Kalliista biologi
sista lääkkeistä saa sairausvakuutuskorvauksen, 
jos psoriaasi on vaikeaasteinen ja metotreksaat
ti, siklosporiini tai valohoidot eivät ole olleet 
riittävän tehokkaita tai ne ovat aiheuttaneet 
merkittäviä haittoja tai ovat vastaaiheisia. 

Kelan tietojen mukaan vuonna 2015 psoriaa
sin biologisista hoidoista sai korvausta 1 111 po

tilasta (luku ei sisällä potilaita, joille biologinen 
hoito on aloitettu nivelpsoriaasiin). Laskennalli
sesti Suomessa alle 1 % kaikista psoriaatikoista 
käyttää biologisia lääkkeitä; esimerkiksi saman
kokoisessa Tanskassa luku on yli kaksinkertai
nen. Eniten käytettiin ustekinumabia ja adali
mumabia (42 % ja 39 % potilaista). Luvut eivät 

sisällä suoneen annettavaa infliksimabia, jonka 
käyttö psoriaasin hoidossa on vähäistä mm. 
lääkkeen antotavan, sairaaloille kohdistuvien 
kustannusten sekä lääkkeen immunogeenisuu
den takia.

Teho
Kaikkien käytössä olevien biologisten lääkkei
den teho on hyvä, useiden erinomainen, ja kes
kimäärin parempi kuin tavanomaisten systee
misten lääkehoitojen (14). Hoitovasteen alkuno
peudessa on eroja (taulukko 2), jotka myös vaih
televat yksilökohtaisesti. Vastetta onkin syytä 
odottaa 4–6 kuukautta. 

PASI75vasteen on biologisella hoidolla saa
vuttanut lääkkeen ja seurantaajan mukaan 
vaihdellen 30–88 % potilaista (taulukko 2) (1). 
Uusimmat IL17:n estäjät ovat tehokkaampia: 
yli puolet potilaista saavuttaa PASI90vasteen ja 
vähintään kolmannes tai neljännes potilaista 
PASI100vasteen (15,16,17). Osalla potilaista 
hoitovaste hiipuu myöhemmin hoitoa jatketta
essa. Osalla potilaista syynä voi olla lääkettä 
neutraloivien vastaaineiden kehittyminen, eri
tyisesti adalimumabia ja infliksimabia kohtaan. 

30	Askling	J,	Bäcklund	E,	Granath	F	
ym.	Anti-tumour	necrosis	factor	
therapy	in	rheumatoid	arthritis	
and	risk	of	malignant	lymphomas:	
relative	risks	and	time	trends	in	
the	Swedish	Biologics	Register.	
Ann	Rheum	Dis	2009;68:648–53.

31	Simon	TA,	Thompson	A,	Gandhi	
KK,	Hochberg	MC,	Suissa	S.	
Incidence	of	malignancy	in	adults	
patients	with	rheumatoid	arthritis:	
a	meta-analysis.	Arthritis	Res	Ther	
2015;17:212–22.

32	van	de	Kerkhof	PCM,	Griffiths	
CEM,	Reich	K	ym.	Secukinumab	
long-term	safety	experience:	a	
pooled	analysis	of	10	phase	II	and	
III	clinical	studies	in	patients	with	
moderate	to	severe	plaque	
psoriasis.	J	Am	Acad	Dermatol	
2016;75:83–98.e4.	

33	Griffiths	CEM,	Reich	K,	Lebwohl	M	
ym.	Comparison	of	ixekizumab	
with	etanercept	or	placebo	in	
moderate-to-severe	psoriasis	
(UNCOVER-2	and	UNCOVER-3):	
results	from	two	phase	3	
randomized	trials.	Lancet	
2015;386:541–51.

34	Papp	K,	Reich	K,	Leonardi	CG	ym.	
Apremilast,	an	oral	phosphodies-
terase	4	(PDE4)	inhibitor,	in	
patients	with	moderate	to	severe	
plaque	psoriasis:	results	of	a	
phase	III	randomized,	controlled	
trial	(efficacy	and	safety	trial	
evaluating	the	effects	of	
apremilast	(ESTEEM	1).	J	Am	Acad	
Dermatol	2015;73:37–49.

35	Paul	C,	Cathjer	J,	Gooderham	M	
ym.	Efficacy	and	safety	of	
apremilast,	an	oral	phosphodieste-
rase	4	inhibitor,	in	patients	with	
moderate-to-severe	plaque	psoria-
sis	over	52	weeks:	a	phase	III,	
randomized	controlled	trial	
(ESTEEM	2).	Br	J	Dermatol	
2015;173:1387–99.

TAuLuKKO 2. 

Psoriaasin biologisten lääkkeiden Pasi75- ja Pasi90-vasteiden1 todennäköisyys induktiojakson jälkeen 
viikoilla 24–28 nastin ym. mukaan (18).

Lääke Annostus vasteen nopeus
(+ – +++)

PASI75-vasteen 
 todennäköisyys 

viikolla 24–28 (RR)

PASI90-vasteen 
 todennäköisyys 

viikolla 24–28 (RR)

TNFa:N ESTäjäT

Infliksimabi 3–5 mg/kg i.v. viikoilla 0, 2 ja 6, 
sitten 8 viikon välein

+++ 13,07 31,00

Etanersepti 50 mg s.c. kahdesti viikossa 12 vk, + 8,43 19,10

Adalimumabi aluksi 2 x 40 mg s.c., sitten 40 mg 
viikon kuluttua, sitten 2 viikon välein

++ 8,71 23,20

IL-12/23:N ESTäjä

ustekinumabi 45 mg tai  yli 100 kg painaville 
 potilaille 90 mg viikoilla 0 ja 4,  
sitten 12 viikon välein

++ 11,39 31,63

IL-17A:N ESTäjäT

Sekukinumabi 300 mg s.c. kerran viikossa 5 viikon 
ajan, sitten kuukauden välein

+++ 12,59 40,15

Iksekitsumabi aluksi 2 x 80 mg s.c., sitten 80 mg   
2 viikon välein 12 viikkoa,  
sitten 4 viikon välein

+++ ei tiedossa ei tiedossa

1 PASI-arvon lasku 75 % tai 90 % lähtötilanteesta

Systeemisiä tai biologisia lääkkeitä 
 tarvitsevat potilaat on syytä lähettää 
 erikoissairaanhoitoon.
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Suoria vertailuja psoriaasin biologisista lääk
keistä on julkaistu vasta viime vuosina. TNF
a:n estäjiä ei ole verrattu suoraan toisiinsa, 
mutta kahta IL17:n estäjähoitoa (sekukinuma
bi ja iksekitsumabi) on verrattu etanersepti ja 
ustekinumabihoitoihin ja IL17:n estäjillä on 
näissä tutkimuksissa saatu parempi tulos (Liite
taulukko 1 artikkelin sähköisessä versiossa).

Haittavaikutukset	ja	riskit
Biologisten lääkkeiden merkittävimmät haitta
vaikutukset ja riskit liittyvät infektioihin ja ma
ligniteetteihin. Pahanlaatuisten sairauksien ris
kin arvioiminen on haasteellista, koska ne ovat 
melko harvinaisia ja vaativat kehittyäkseen usei
ta vuosia. Niitä ei voida luotettavasti arvioida ly
hytkestoisissa lääketutkimuksissa, vaan tähän 
tarvitaan pitkäkestoisia ja suuren potilasmäärän 
käsittäviä rekisteritutkimuksia. Rekisteritulok
siakin arvioitaessa tulee huomioida altistusajan 
pituus. Ustekinumabista ja IL17:n estäjistä ei 
ole vielä olemassa riittävän laajaa ja pitkäaikais
ta seurantaa, jotta syöpäriskiä voitaisiin luotetta
vasti arvioida. 

Yleislääkärien ja muiden erikoisalojen lääkä
rien on tärkeintä huomioida lisääntynyt infek
tioriski, erityisesti TNFa:n estäjiä käytettäessä. 
Näiden potilaiden infektiot tulee hoitaa tavan
omaista huolellisemmin, ja kaikkia immuno
suppressiivisia hoitoa saavia tulee kannustaa 
mm. kausiinfluenssarokotuksen ottamiseen. 
Biologisilla lääkkeillä ei ole interaktioita mui
den lääkkeiden kanssa, eikä potilaan polyfarma
sia näin ollen ole ongelma. 

Infektiot
Vakavien infektioiden lisääntymistä pidetään bio
logisten lääkkeiden merkittävimpänä haittana. 
Erityisesti TNFa:n estäjät adalimumabi ja inflik
simabi voivat aktivoida latentin tuberkuloosin, jo
ten potilaat tulee seuloa tämän suhteen ennen 
hoitoa ja tarvittaessa hoitaa estolääkityksellä. Va
kavien infektioiden riskin on yleisesti katsottu 
olevan TNFa:n estäjillä noin kaksinkertainen 
muuta hoitoa käyttävien riskiin verrattuna, erityi
sesti reumapotilailla. Metaanalyysissä monotera
piana käytetty TNFa:n estäjähoito ei kuitenkaan 
lisännyt vakavien infektioiden esiintymistä iho
psoriaasipotilailla lumeeseen verrattuna, joten in
fektioriskiin vaikuttanee oleellisesti potilaan muu 
immunosuppressiivinen lääkitys (19). Immuno
geenisuuden vähentämiseksi erityisesti adalimu

sidonnaisuudet 
Tarja	Mälkönen:	Konsultointipalkkiot	
(Abbvie,	Janssen-Cilag,	Lilly,	Medac,	
Novartis,	Pfizer),	asiantuntija-
lausunnot	(Abbvie,	Janssen-Cilag,	
Lilly,	Medac),	luentopalkkiot	(Abbvie,	
Celgene,	Janssen-Cilag,	Lilly,	
Novartis,	Pfizer),	kongressimatka-
kulut	((Abbvie,	Janssen-Cilag,	
Medac,	Novartis),	apuraha	laitokselle	
(Pfizer).

mabia ja infliksimabia käytetään kuitenkin usein 
yhdistettynä metotreksaattihoitoon, joten yhdis
telmähoidon aikana psoriaasipotilaiden infektio
riski lienee samaa tasoa kuin reumapotilaiden. 
Lumekontrolloiduissa tutkimuksissa ustekinu
mabilla ja IL17:n estäjillä hoidettujen potilaiden 
vakavien infektioiden riski ei näytä olevan tilas
tollisesti merkitsevästi lisääntynyt lumelääkettä 
saaneiden riskiin verrattuna.

Uusimmissa rekisteritutkimuksissa ja muissa 
pitkän ajan seurantatutkimuksissa on myös selvi
tetty vakavien infektioiden esiintymistä psoriaasi
potilailla. Saksalaisrekisterissä vakavia infektioita 
esiintyi tavanomaisia systeemisiä hoitoja käyttä
neillä 0,33 ja biologisia lääkkeitä käyttäneillä 
0,65/100 potilasvuotta (20), eikä TNFa:n estäjien 
ja ustekinumabihoidon välillä todettu tilastollista 
eroa. Myös espanjalaisessa rekisterissä infektioi
ta todettiin biologisia hoitoja saavilla enemmän 
kuin muita systeemisiä hoitoja saavilla (riskisuh
de 1,5) (21). Hieman erilaisia tuloksia saatiin lää
keyrityksen sponsoroimasta kansainvälisestä 
PSOLARrekisteristä, jossa vakavia infektioita 
esiintyi vähiten ustekinumabihoidossa (0,83/100 
potilasvuotta), vähemmän kuin kahdella TNF
a:n estäjällä tai metotreksaatilla hoidetuilla (22). 
Infektioriski tulee kuitenkin ottaa huomioon ai
na biologisilla lääkkeillä hoidettaessa.

Syöpäsairaudet
Psoriaasipotilailla esiintyy eimelanoottisia iho
syöpiä (tyvi ja okasolusyöpää) hieman useam
min kuin normaaliväestössä. Lisäriski liittyy po
tilaiden saamiin UVvalohoitoihin, auringonot
toon ja immunosuppressiivisiin hoitoihin, erityi
sesti siklosporiiniin. Nivelreumaa tai tulehduk
sellisia suolistosairauksia sairastavista potilaista 
tehdyissä tutkimuksissa TNFa:n estäjähoitojen 
on useimmiten, mutta ei aina, todettu hieman li
sänneen tyvi ja okasolusyöpien esiintyvyyttä; ris
kisuhde on tyypillisesti ollut alle 2 (23). Tuleh
duksellista suolistosairautta sairastavilla TNF
a:n estäjähoidon on arvioitu noin kaksinkertais
tavan eimelanoottisen ihosyövän riskin, kun 
taas tiopuriinihoitoon liittyvä riski on huomatta
vasti suurempi, 3–5kertainen (24,25).

 Viime vuosina on herännyt epäily myös mela
noomariskin lisääntymisestä TNFa:n estäjähoi
toa saavilla. Ruotsalaisesta reumarekisteristä teh
dyssä tutkimuksessa TNFa:n estäjähoitoon liit
tyi 50 % suurempi suhteellinen melanooma riski 
kuin muihin hoitoihin (26). TNF:n estäjähoito 

36	Gniadecki	R,	Bang	B,	Bryld	LE	ym.	
Comparison	of	long-term	drug	
survival	and	safety	of	biologic	
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37	Warren	RB,	Smith	CH,	Yiu	ZZN	ym.	
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a	prospective	observational	
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J	Invest	Dermatol	2015;135:2632–
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Dermatol	Venereol	2016;30:1148–
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discontinuation	due	to	side-
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2016;175:340–7.	
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on tutkimuksissa lisännyt myös tulehduksellista 
suolistosairautta sairastavien melanoomariskiä 
(25,27). Toisaalta monissa laajoissa rekisteritut
kimuksissa melanoomariski ei ole suurentunut 
biologisen hoidon käyttäjillä (28,29,30). 

Biologisia hoitoja saavien potilaiden lymfoo
mariskin arvioiminen on vaikeaa, koska krooni
set tulehdukselliset taudit itsessään lisäävät 
lymfoomariskiä. Nivelreumapotilailla lymfoo

man riski on tutkimuksissa vaihdellut alle kak
sinkertaisesta jopa 12kertaiseen normaaliväes
tön riskiin verrattuna (31), mutta edelleenkään 
ei ole varmaa näyttöä siitä, lisääkö TNF:n estä
jien käyttö riskiä entisestään.

Biologisia lääkkeitä käyttävien psoriaasipotilai
den ihosyöpä tai lymfoomariskeistä ei ole tois
taiseksi julkaistu suuren potilasmäärän ja pitkän 
altistusajan käsittäviä rekisteritutkimuksia.

IL-17:n	estäjähoidon	spesifiset	haitat
Vaikutusmekanismin vuoksi IL17:n estoon liit
tyy lisääntynyt alttius Candida albicans infek
tioille. Lääketutkimuksissa keskimäärin alle 
3 %:lla sekukinumabia ja iksekitsumabia saa
neista potilaista esiintyi hiivainfektioita, ylei
simmin suun sammasta. Infektiot olivat ohime
neviä ja reagoivat hyvin paikallishoitoihin. 

IL17:n estäjähoidon aikana on myös enin
tään 0,5 %:lla potilaista esiintynyt neutropeniaa 
(luokka 3, neutrofiilit 0,5–1,0 × 109/l) (32,33). 
Tyypillisesti neutropenia on ollut lieväasteista ja 
ohimenevää, eikä siihen ole liittynyt infektiota. 

Kinaasinestäjät

Apremilasti on ensimmäinen suun kautta käy
tettävistä, pienimolekyylisistä psoriaasilääkkeis
tä. Sen vaikutus ei perustu sytokiinien suoraan 
estoon, vaan solunsisäisen viestinsiirtoreitin 
muuttamiseen. Apremilasti estää erityisesti im
munologisissa soluissa ja keratinosyyteissä ole
vaa fosfodiesteraasi (PDE) 4entsyymiä. Tämän 
seurauksena tiettyjen inflammaatiota lisäävien 
sytokiinien (kuten TNFa, IL23, IL17A, IL22) 
geeniluenta vähenee ja inflammaatiota vähentä
vän IL10:n geeniluenta lisääntyy. 

Faasin III tutkimuksissa 29–33 % apremilas
tia saaneista potilaista saavutti PASI75vasteen 
16 viikon kohdalla (34,35). Teho on selvästi 
huonompi kuin biologisilla lääkkeillä ja meto
treksaatilla, mutta samaa tai parempaa tasoa 
kuin mm. asitretiinilla. Osa potilaista saa hoi
don alkuviikkoina pahoinvointia tai ripulia, ja 
osalla esiintyy painonlaskua. Muutoin haitat 
ovat vähäisiä, eikä apremilastihoito esimerkiksi 
lisää infektioiden esiintymistä. Hoito ei myös
kään edellytä laboratoriokoeseurantaa. Lääke 
on saanut Suomessa biologisten lääkkeiden ta
paan rajoitetun sairausvakuutuskorvattavuu
den, jota haetaan erillisellä Blausunnolla.

Lopuksi

Viime vuosina on julkaistu erityisesti kansalli
siin rekistereihin pohjautuvia tutkimuksia pso
riaasipotilaiden hoidossa pysymisestä biologisia 
lääkkeitä käytettäessä (36–39). Hoidon lopetta
misen ja vaihtamisen yleisimpänä syynä on kai
kissa ollut tehon puute, eivät haitat. Pisimpään 
hoidossaan ovat pysyneet ustekinumabihoidon 
aloittaneet potilaat. Tavanomaisista systeemisis
tä lääkkeistä tällaisia laajoja seurantutkimuksia 
ei ole olemassa.

Psoriaasin tavanomaisiakin sisäisesti käytettä
viä lääkkeitä, erityisesti metotreksaattia, käyte
tään keskivaikeaan ja vaikeaan psoriaasiin enem
män kuin parikymmentä vuotta sitten, huolimat
ta siitä, että niihin liittyy melko usein jonkinlai
sia haittavaikutuksia. Uusimmat biologiset lääk
keet vaikuttavat näihin verrattuna tehokkailta ja 
nykykäsityksen mukaan turvallisiltakin. 

Nykyhoitojen hyvä teho vaikuttaa myös sii
hen, millaisia tavoitteita tai vaatimuksia hoidoil
le tulevaisuudessa asetetaan. Elämänlaatututki
muksissa on todettu PASI90 tai paremman vas
teen saavuttaneiden potilaiden elämänlaadun 
olevan merkitsevästi parempi kuin PASI75vas
teen saavuttaneiden, eli lisäparannus vasteessa 
ei ole potilaiden kannalta hyödytön (40). 

Samalla kun uusia psoriaasilääkkeitä, mm. 
IL23:n estäjiä ja uusia kinaasinestäjiä tullee 
käyttöön lähitulevaisuudessa, on entistä tähdelli
sempää saada realistista tietoa hoitojen pitkäkes
toisesta tehosta, hoidossa pysymisestä ja erityi
sesti pitkäaikaisesta turvallisuudesta. Juuri käyn
nistynyt suomalainen kansallinen psoriaasin 
systeemisten hoitojen FinnPsorekisteri pyrkii 
osaltaan vastaamaan näihin kysymyksiin. ●

On entistä tähdellisempää saada realistista 
tietoa hoitojen pitkäkestoisesta tehosta.
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The pathogenesis of psoriasis and 
modern systemic treatment
Psoriasis	is	a	multifactorial	chronic	inflammatory	disease	which	affects	2.53%	of	the	population.	The	latest	
advances	in	understanding	of	immunologic	pathways	have	revealed	the	importance	of	Th17-lymphocytes	and	
interleukin	(IL)-23	and	-17	in	the	pathology	of	psoriasis.	Although	over	50	psoriasis	susceptibility	genes	are	known	
today,	the	oldest	known	gene	HLA-C*0602	still	has	the	strongest	association.	

Most	patients	with	psoriasis	do	not	require	systemic	psoriasis	treatments,	and	their	psoriasis	is	well	managed	
with	topical	and	UV	treatments.	Moderate	and	severe	psoriasis	can	be	treated	with	conventional	systemic	
medications,	such	as	acitretin,	methotrexate	and	cyclosporine,	and	if	these	fail,	biological	treatments	can	be	used	
for	severe	psoriasis.	Of	conventional	treatments,	methotrexate	is	the	most	often	used,	because	it	is	effective	in	
both	skin	and	joint	symptoms,	involves	low	costs,	is	mostly	well	tolerated	and	is	suitable	for	long-term	treatment.	
Acitretin	is	the	only	non-immunosuppressive	drug	and,	although	the	least	effective	of	the	systemic	medications,	
is	suitable	and	effective	in	some	patients.	Cyclosporine	is	usually	fast	and	effective,	but	cannot	be	safely	used	for	
more	than	a	couple	of	years.

The	repertoire	of	biological	drugs	has	expanded	during	this	and	last	year,	since	two	IL-17	inhibitors,	secukinumab	
and	ixekizumab,	were	approved	for	the	treatment	of	severe	psoriasis.	Thus	we	have	now	six	available	biological	
treatments	in	Finland:	three	TNFa-inhibitors	(infliximab,	etanercept	and	adalimumab),	one	IL-12/23	inhibitor	
(ustekinumab)	and	the	two	above	mentioned	anti-IL-17	drugs.	Based	on	both	indirect	and	direct	comparisons,	in	
clinical	trials	secukinumab	and	ixekizumab	have	been	more	effective	than	other	biological	treatments.	

The	increased	risk	of	severe	infections,	including	opportunistic	infections	and	activation	of	latent	tuberculosis,	
has	been	regarded	as	the	most	important	adverse	effect	of	biological	drugs.	According	to	short-term	placebo-
controlled	trials	as	well	as	long-term	registry	follow-up	studies,	it	seems	that	anti-IL-12/23	and	anti-IL-17	
treatments	carry	a	lower	risk	of	serious	infections	than	TNFa-inhibitors.	TNFa-blockers,	which	are	widely	used	
in	other	indications	as	well,	may	possibly	slightly	increase	the	risk	of	non-melanoma	skin	cancer,	melanoma	and	
lymphoma,	but	the	results	are	somewhat	conflicting.	There	is	no	comparable	data	on	newer	biological	drugs.

Apremilast,	a	phosphodiesterase	4	inhibitor,	is	the	first	oral	small-molecule	drug	for	psoriasis.	It	is	clearly	less	
efficacious	than	biologics	or	methotrexate,	but	it	has	only	few	side	effects.	

Recently,	several	studies	on	drug	survival	of	biological	treatments	in	different	national	registries	have	been	
published.	In	the	largest	registries	with	follow-up	times	over	3	years,	ustekinumab	had	the	longest	drug	survival	
time.	In	addition	to	knowledge	of	the	long-term	efficacy,	the	registries	will	also	reveal	important	information	on	
issues	of	safety.
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LIITETAuLuKKO 1. 

julkaistut suorat vertailevat tutkimukset psoriaasin biologisista lääkkeistä.

Tutkimus (viite) Tutkimusasetelma PASI75-vaste, %  
(tarkasteluaika)

PASI90-vaste, %  
(tarkasteluaika)

Langley ym. 2014 (16) sekukinumabi vs. etanersepti 77 vs. 44 (vk 12) 54 vs. 21 (vk 12)

Thaci ym. 2015 (17) sekukinumabi vs. ustekinumabi 93 vs. 83 (vk 16) 79 vs. 58 (vk 16)

Griffits ym. 2015 (33) iksekitsumabi vs. etanersepti 78–84 vs. 42–53 (vk 12) 60–65 vs. 19–26 (vk 12)
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