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Ihopsoriaasia sairastavien potilaiden biologinen 
lääkehoito Oulun yliopistollisen sairaalan 
ihotautiklinikassa: potilaiden kliininen kuva ja 
aiemmat hoidot

JOHDANTO. Psoriaasi on krooninen tulehduksellinen ihotauti, johon liittyy myös liitännäissairastavuutta. 
Osa potilaista tarvitsee vaikeisiin tautimuotoihinsa biologisia lääkehoitoja. Biologisilla lääkkeillä hoidet
tavien ihopsoriaasipotilaiden rekisteri ei ole vielä laajassa käytössä Suomessa, joten kokonaiskuva tästä 
vaativasta potilasryhmästä on jäänyt vajaaksi.
MENETELMÄT. Tutkimusaineiston muodostivat 95 potilasta, joille on Oulun yliopistollisessa sairaalassa 
 aloitettu ihopsoriaasin hoitoon biologinen lääke. Sairauskertomusmerkinnöistä kerättiin tietoja potilai
den kliinisestä tilanteesta, liitännäissairauksista sekä aikaisemmin käytetyistä hoidoista.
TULOKSET JA PÄÄTELMÄT. Potilaista 86 % oli käyttänyt tavanomaisia systeemisiä psoriaasilääkkeitä. Nel
jäsosalla potilaista oli ollut käytössä kaksi biologista lääkettä. Potilaista 80 %:lla oli vähintään yksi ja yli 
puolella vähintään kaksi liitännäissairautta, minkä vuoksi potilasryhmä hyötyisi erityisen paljon koko
naisvaltaisesta terveydentilan tarkastelusta.

Psoriaasi on krooninen immunologinen 
tulehdustauti, jonka yleisimmät ilmene-
mismuodot ovat iho- ja nivelpsoriaasi. 

Pohjoissuomalaisessa kohorttitutkimuksessa 
psoriaasin esiintyvyys aikuisväestössä oli 2,1 % 
(1). Euroopan maiden aikuisväestöissä pso-
riaasin esiintyvyys on ollut 1,3–11 % (2–4). 
Valtaosa potilaista sairastaa taudin lievää muo-
toa (5,6). Psoriaasiin liittyy huomattava liitän-
näissairastavuuden riski esimerkiksi sydän- ja 
verisuonitautien sekä psykiatristen tilojen 
osalta (7,8). Erityisesti vaikeaa psoriaasia sai-
rastavilla esiintyy verrokkiväestöä enemmän 
itsemurha-ajatuksia ja -yrityksiä (9). 

Ihopsoriaasi ei ole pysyvästi parannettavissa, 
mutta sen oireiden hoitoon on lukuisia vaih-
toehtoja. Hoitomuodon valinnassa otetaan 
huomioon muun muassa taudin vaikeus, mah-
dollinen nivelpsoriaasi, hoidon vasta-aiheet ja 
potilaan edellytykset sitoutua hoitomuotoon 

(10). Vaikeuden arvioinnissa huomioidaan 
iho-oireiden laajuus ja voimakkuus, sairauden 
vaikutus elämänlaatuun, aikaisemmin käytetty-
jen hoitojen teho sekä mahdolliset niveloireet 
(10).

Psoriaasin vaikeuden arviointiin on käytössä 
erilaisia työkaluja. PASI-indeksi (Psoriasis Area 
and Severity Index) huomioi ihomuutosten 
laajuuden lisäksi psoriaasiläiskien paksuuden, 
punoituksen ja hilseilyn (10). Keskivaikean tai 
vaikean ihopsoriaasin määritelmänä pidetään 
PASI-arvoa yli 10. PASI-indeksiä käytetään 
myös hoitovastetta arvioitaessa. Psoriaasin vai-
kutusta elämänlaatuun voidaan kartoittaa ky-
selymuotoisen DLQI-mittarin (Dermatology 
Life Quality Index) avulla (10). Yli 10 pistettä 
DLQI-kyselystä viittaa oireiden suureen elä-
mänlaatuvaikutukseen. 

Lievässä psoriaasissa iho-oireet ovat suppea-
alaisia ja hallittavissa valohoidolla tai paikal-
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lishoidoilla, kuten perus- ja glukokortikoidi-
voiteilla sekä D-vitamiinijohdoksia sisältävillä 
valmisteilla (10). Keskivaikea ja vaikea psoriaa-
si edellyttävät systeemistä lääkehoitoa, ja käyte-
tyin lääke on metotreksaatti (11).

Uusimpia systeemisiä lääkkeitä ovat viimeksi 
kuluneen reilun vuosikymmenen aikana käyt-
töön tulleet biologiset lääkkeet, jotka jaetaan 
vaikutusmekanisminsa mukaan tuumorinek-
roositekijä alfan (TNF-alfan) estäjiin (infliksi-
mabi, etanersepti ja adalimumabi), interleukii-
ni (IL) 12:n ja 23:n (ustekinumabi) ja IL-23:n 
estäjiin (guselkumabi) sekä IL-17:n estäjiin 
(sekukinumabi, iksekitsumabi ja brodalumabi). 

Lääkkeiden hintalautakunnan ja Kelan 
määrittämien kriteerien mukaisesti biologiset 
lääkkeet ovat peruskorvattavia, kun vaikeaan 
tai vaikeahoitoiseen psoriaasiin on jo kokeiltu 
tavanomaiset systeemiset hoitovaihtoehdot tai 
niitä ei voida käyttää (12). Suomessa psoriaasin 
biologisia lääkehoitoja käyttää noin 1 300 poti-
lasta (laskennallisesti alle 1 % kaikista psoriaa-
sia sairastavista), mikä on selvästi vähemmän 
kuin biologisia hoitoja saavien potilaiden osuus 
esimerkiksi nivelreumaa sairastavista. 

Laajan verkostometa-analyysin mukaan bio-
logiset lääkeryhmät ovat merkittävästi tavan-
omaisia systeemisiä psoriaasilääkkeitä tehok-
kaampia ainakin lääkityksen alkuvaiheessa, ja 
uudet tehokkaat lääkkeet ovatkin viime vuosina 
muuttaneet psoriaasin hoitotavoitteita (10,13). 

Biologisten lääkkeiden käyttöä kuitenkin rajoit-
tavat kalliin hinnan lisäksi muun muassa niihin 
liittyvät infektio- ja mahdolliset syöpäriskit, joi-
ta on tutkimuksissa liitetty TNF-alfan estä jien 
käyttöön (11,14–16). 

Euroopan maista esimerkiksi Ruotsissa, 
Tanskassa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa bio-
logisia lääkkeitä käyttävistä psoriaasia sairasta-
vista potilaista on koottu tietoja kansallisiin re-
kistereihin jo vuosien ajan, mikä on mahdollis-
tanut potilasaineistoa koskevan monipuolisen 
tutkimustiedon tuottamisen (17–20). Vastaava 
suomalainen FinnPso-rekisteri on vasta alku-
tekijöissään, eikä Suomessa ole aikaisemmin 
systemaattisesti selvitetty biologisia lääkkeitä 
käyttävien ihopsoriaasipotilaiden ja heidän hoi-
tonsa kokonaiskuvaa. 

Aineisto ja menetelmät

Tutkimustavoitteenamme oli selvittää, millaisia 
Oulun yliopistollisen sairaalaan (Oys) ihotau-
tien klinikassa biologista hoitoa saavat ihopso-
riaasia sairastavat potilaat ovat ja millaista hoi-
toa he ovat sairauteensa aikaisemmin saaneet.

Poikittaistutkimuksemme perusjoukko si-
sältää biologista lääkehoitoa saavat psoriaasia 
sairastavat potilaat, joiden lääkitys on aloitettu 
Oysin ihotautien klinikassa. Perusjoukon muo-
dostamista varten Oysin potilastietojärjestel-
mästä poimittiin marraskuussa 2017 ihopso-
riaasia sairastavat potilaat diagnoosipohjaisesti. 
Tästä joukosta valittiin vielä erikseen sairaus-
kertomusmerkintöjen perusteella biologisia 
lääkkeitä käyttävät 95 potilasta. Potilaita koske-
vat tiedot kerättiin Oysin potilastietojärjestel-
mään tehdyistä kirjauksista eikä potilaisiin oltu 
yhteydessä. Indeksipäivämääräksi määriteltiin 
viimeisimmän biologisen lääkkeen aloituspäi-
vämäärä.

Osana perustietoja kerättiin tiedot poti-
laiden keskeisimmistä psoriaasin liitännäis-
sairauksista (kohonnut verenpaine, sepelval-
timotauti, sairastettu sydän- tai aivoinfarkti, 
hyperkolesterolemia, tyypin 2 diabetes, ylipai-
no ja masennus). Liitännäissairauksien osalta 
positiiviseksi tulokseksi riitti ajallisesti lähellä 
indeksipäivämäärää joko sanallisesti tai diag-
noosikoodina kirjattu diagnoosi. Kohonneen 
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Ydinasiat
 8 Erikoislääkärin aloittamat biologiset lääk

keet ovat osa vaikean psoriaasin hoitoa.

 8 Valohoidot ja tavanomaiset systeemilää
kitykset tyypillisesti edeltävät biologisen 
lääkkeen aloittamista.

 8 Ihopsoriaasia sairastavien potilaiden lii
tännäissairaudet ovat yleisiä.

 8 Kansallinen biologista lääkehoitoa saavien 
psoriaasia sairastavien potilaiden rekisteri 
mahdollistanee tulevaisuudessa tutkimus
tiedon tuottamisen esimerkiksi alueellisis
ta eroista ja hoidon vaikuttavuudesta.
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verenpaineen osalta hyväksyttiin myös tieto 
käytössä olevasta verenpainelääkityksestä tai 
kehotus hakeutua korkean verenpaineen vuok-
si avoterveydenhuollon vastaanotolle. Samoin 
hyperkolesterolemian osalta riitti tieto käytös-
sä olevasta lääkityksestä tai kehotus hakeutua 
asian vuoksi hoitoon, mutta lisäksi hyväksyttiin 
verikokeissa havaittu LDL-kolesterolipitoisuus 
yli 3,0 mmol/l. Potilas määritettiin ylipainoi-
seksi, jos potilastietojärjestelmästä löydettiin 
tai potilaalle laskettiin suurempi painoindeksi 
kuin 25 kg/m2. 

Tulokset

Aineistomme 95 potilaasta valtaosa oli miehiä 
(TAULUKKO 1). Potilaat olivat tarkasteluvuonna 
iältään keskimäärin 50-vuotiaita ja sairastaneet 
diagnosoitua psoriaasia 20 vuotta ennen ensim-
mäisen biologisen lääkkeen aloitusta. Kaksi po-
tilaista oli menehtynyt. Neljäsosalla potilaista 
oli tiedossa psoriaasia sairastava ensimmäisen 
asteen sukulainen, mutta yli puolelta potilaista 
tätä tietoa ei ollut saatavilla.

Psoriaasin vaikeus. Ensimmäisen biolo-
gisen lääkkeen aloitusta edeltävällä lääkärin 
vastaanottokäynnillä potilaiden keskimääräi-
nen PASI-arvo oli 15,4 (± 7,2), mikä viittasi 
keskivaikeaan tai vaikeaan psoriaasiin. Kolmas-
osalta tutkittavista (31 %) PASI-arvoa ei ollut 
käytettävissä numeerisessa muodossa. Ennen 
viimeisimmän biologisen lääkkeen aloitusta 
potilaiden keskimääräinen DLQI-pistemäärä 
oli 13,6, mikä viittaa iho-oireiden suureen elä-
mänlaatuvaikutukseen. Pistemäärä oli käytettä-
vissä 63 %:lta potilaista.

Liitännäissairaudet. Aineistomme potilais-
ta 76:lla (80 %) oli vähintään yksi liitännäissai-
raus ja 51:llä (54 %) vähintään kaksi, kun huo-
mioitiin muut tutkitut liitännäissairaudet paitsi 
nivelpsoriaasi (TAULUKKO 1). Yleisimmät liitän-
näissairaudet tai vastaavat tilat olivat ylipaino, 
hyperkolesterolemia ja kohonnut verenpaine 
(KUVA 1). Ylipainoisia oli yli puolet potilaista ja 
kohonnutta verenpainetta tai hyperkolesterole-
miaa sairasti hieman alle puolet. Alle kuudes-
osalla oli diagnosoitu tyypin 2 diabetes. Lisäksi 
40:llä potilaalla (42 %) oli myös nivelpsoriaasi-
diagnoosi.

Aikaisemmat psoriaasihoidot. Suurin osa 
aineistomme potilaista (91 %) oli saanut sai-
rautensa hoitoon yhden tai useamman valohoi-
tojakson (kapeakaistainen UVB-, kylpy-PUVA- 
tai tabletti-PUVA-hoito) ennen biologista lää-
kehoitoa. Kapeakaistainen UVB-valohoito oli 
näistä selvästi yleisin hoitomuoto. Valtaosalla 
potilaista (87 %) oli ollut käytössä myös vähin-
tään yksi tavanomaisista psoriaasiin käytetyistä 
systeemisistä lääkkeistä ennen biologisen lääk-
keen aloitusta. Yleisin käytössä ollut systeemi-
nen lääke tutkimusaineistossamme oli meto-
treksaatti (TAULUKKO 2).

Psoriaasin biologisten lääkkeiden käyttöä 
tarkasteltiin viimeisimmän aloitetun lääkkeen 
sekä käytettyjen lääkkeiden lukumäärän mu-

TAULUKKO 1. Biologista lääkehoitoa saaneiden Oysin 
iho pso riaasia sairastavien potilaiden taustatiedot. 

Sukupuoli n (%)

Mies 62 (65)

Nainen 33 (35)

Psoriaasi ensimmäisen asteen 
sukulaisella

Kyllä 23 (24)

Ei 19 (20)

Ei tietoa 53 (56)

Liitännäissairaudet 1 76 (80)

Yksi liitännäissairaus 25 (26)

Kaksi liitännäissairautta 17 (18)

Kolme liitännäissairautta 26 (27)

Vähintään neljä liitännäissairautta 8 (8,4)

Tupakointi

Kyllä 13 (14)

Ei 37 (39)

Ei tietoa 45 (47)

Keski- 
arvo

Keski-
hajonta

Ikä tarkasteluvuonna, kuolleet eivät 
mukana (v)

49,9 (12,8)

Ikä diagnoosivuonna (v) 25,7 (14,5)

Sairausvuosien määrä ennen ensim
mäisen biologisen lääkkeen aloitusta

19,8 (12,1)

DLQIpistemäärä biologisen lääkkeen 
aloituksen yhteydessä

13,6 (7,1)

1 Ei sisällä nivelpsoriaasin osuutta
 DLQI = Dermatology Life Quality Index

Ihopsoriaasia sairastavien potilaiden biologinen lääkehoito
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kaan. Viimeisimmän aloitetun biologisen lääk-
keen mukaan tarkasteltuna yleisimmät lääkkeet 
olivat IL-12:n ja IL-23:n estäjä ustekinumabi 
sekä IL-17A:n estäjä sekukinumabi (KUVA 2). 
Kahta biologista lääkettä oli annettu 24 %:lle 
potilaista ja kolmea tai useampaa biologista lää-
kettä 20 %:lle potilaista.

Pohdinta

Hoidot ennen biologisen lääkkeen aloitusta. 
Tanskalaisväestössä tavanomaista systeemistä 
lääkehoitoa oli saanut 15 % psoriaasia sairas-
tavista potilaista (3). Englantilaistutkimuksen 
mukaan psoriaasipotilaat olivat ennen biolo-
gista lääkehoitoa saaneet keskimäärin kaksi 
hoitojaksoa tavanomaisilla systeemisillä lääk-
keillä, joista käytetyin oli metotreksaatti (21). 
Tutkimuksessamme metotreksaatti osoittautui 
kyseisistä lääkkeistä käytetyimmäksi hoitojak-
sojen lukumäärästä riippumatta. 

Alankomaalaisessa rekisteriaineistossa me-
totreksaatti oli niin ikään käytetyin tavan-
omainen systeeminen lääke ennen biologisen 
lääkkeen aloitusta, mutta siklosporiinin käyttö 
(65 % potilaista) oli huomattavasti yleisempää 
kuin omassa aineistossamme (27 % potilaista) 
(22). Valtaosalla aineistomme potilaista oli ol-

lut käytössä vähintään yksi tavanomaisista sys-
teemisistä lääkkeistä, mutta jopa 13 % ei ollut 
saanut näistä mitään ennen biologisen lääke-
hoidon aloitusta (TAULUKKO 2).

Pidättäytyminen näiden potilaiden tavan-
omaisesta systeemisestä lääkityksestä selittyi 
sairauskertomusmerkintöjen mukaan pääosin 
hoitojen vasta-aiheilla, kuten suurentuneilla 
maksa-arvoilla tai raskaustoiveilla. Yllättävä 
havainto oli, että lähes kymmenesosa potilaista 
ei ollut saanut lainkaan valohoitoa. Syytä va-
lohoidon käyttämättömyydelle voidaan etsiä 
sen suhteellisista vasta-aiheista, joista yksi on 
ihon valoherkkyys. Todennäköisin syy näinkin 
suurelle valohoitoa saamattomien potilaiden 
osuudelle lienee kuitenkin maantieteellinen: 
sairaanhoitopiiri on laaja ja etäisyydet valohoi-
toa tarjoaviin yksiköihin paikoitellen satoja ki-
lometrejä.

Biologiset hoidot. Yleisimmät lääkkeet tut-
kimusaineistossamme viimeisimmän aloitetun 
biologisen lääkkeen mukaan tarkasteltuna oli-
vat ustekinumabi sekä sekukinumabi (KUVA 2). 
Neljäsosa potilaista oli saanut kahta biologis-
ta lääkettä ja viidesosa kolmea tai useampaa. 
Tutkimuksessamme ei analysoitu lääkkeiden 
teho- tai turvallisuuseroja eikä lääkevaihtoon 
johtaneita syitä. 

M. Salmela ym.

KUVA 1. Oysin biologista lääkehoitoa saavien ihopsoriaasia sairastavien potilaiden liitännäissairaudet.
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Tanskalaisrekisteriin (DERMBIO) pohjau-
tuvassa tutkimuksessa vuosina 2007–2017 bio-
logisista lääkehoitojaksoista eniten käytettiin 
adalimumabi- ja toiseksi eniten ustekinumabi-
jaksoja (20). Ustekinumabihoito keskeytettiin 
harvemmin kuin muut biologiset lääkitykset 
(23). Kaksi tai useampia aiempia biologisia 
lääkehoitojaksoja oli prosentuaalisesti eniten 
sekukinumabin käyttäjillä verrattuna muiden 
biologisten lääkkeiden käyttäjiin (20). Eri 
biologisten lääkkeiden käyttömääriä tarkastel-
taessa on tärkeää huomata, että toisin kuin esi-
merkiksi Tanskassa, Suomessa viranomainen ei 
määrittele biologisten lääkkeiden käyttöjärjes-
tystä, vaan valinta jää lääkärin ja potilaan yh-
dessä tehtäväksi. 

Ison-Britannian ja Irlannin biologista hoi-
toa saavista psoriaasipotilaista koostuvaan 
 BADBIR-rekisteriin perustuvasta tutkimuk-
sesta saatiin vuonna 2015 samansuuntaisia tu-
loksia: ustekinumabihoidon keskeyttäminen 
seurannan aikana oli vähäisintä (24). Adalimu-
mabin käyttö ensilinjan biologisena hoitona 
korostui englantilaisväestössä (21). Sekä tans-
kalais- että englantilaistutkimuksen tuloksia 
biologisista lääkehoidoista perusteltiin osittain 
hoidon tehokkuudella sekä eri lääkkeiden hait-
tavaikutuksilla (20,24). 

Ustekinumabihoidon pysyvyyttä edel-
lä mainituissa tutkimuksissa selittävät lisäksi 
tutkimusten ajankohdat. Kyseinen IL-12:n 
ja IL-23:n estäjä oli uusin markkinoille tullut 
biologinen psoriaasilääke, eikä IL-17:n estä-
jiä vielä ollut saatavilla (23,24). Vertailutietoa 
viimeksi aloitetuista biologisista lääkkeistä ei 
näissä tutkimuksissa ollut. Julkaistuissa rekis-
teritutkimuksissa lääkkeiden vaihdon syynä on 
useimmiten ollut tehon puute, tyypillisimmin 
alkuperäisen hyvän vasteen menettäminen, ei-
vät lääkityksen haitat (17–20). 

Ruotsalaisrekisteriä (PsoReg) koskevassa 
tutkimuksessa vuodelta 2018 ensimmäisenä 
aloitetun biologisen lääkkeen mukaan tarkas-
teltuna yleisin lääke oli etanersepti ja toiseksi 
yleisin adalimumabi (18). Neljäsosa potilaista 
oli saanut kahta ja noin 10 % useampaa kuin 
kahta eri biologista lääkettä (18). Kuten omas-
sa aineistossamme, myös tässä tutkimuksessa 
miesten osuus systeemistä lääkehoitoa saavista 

oli suurempi kuin naisten (18). Eroa on selitet-
ty naisten lievemmällä taudinkuvalla (25). 

Biologisten lääkkeiden käytön yleisyys vaih-
telee kansainvälisesti. Eroja selittänevät osit-
tain kansalliset hoitokäytännöt, kokemukset, 
taloudelliset tekijät sekä lääkkeiden ja hoitojen 
saatavuus (26). Biologisten lääkkeiden mark-
kinoilletulon ajankohdatkin ovat vaihdelleet 
(20). Yksittäisten potilaiden hoidon valintaa 
ohjaavat myös heidän taudinkuvansa, hoitohis-
toriansa, muu sairastavuutensa ja elintapansa 
(21). Ruotsissa on kansallisen psoriaasirekiste-
rin perusteella selvitetty myös biologisen lääke-
hoidon käyttöön liittyvää alueellista vaihtelua, 
ja erot biologisen hoidon aloittamisen toden-
näköisyydessä olivat vertailtujen alueiden välil-
lä jopa 2,5-kertaiset (27).

Liitännäissairaudet. Omassa tutkimusai-
neistossamme yleisimmiksi liitännäissairauk-
siksi osoittautuivat ylipaino, hyperkolestero-
lemia, nivelpsoriaasi ja kohonnut verenpaine 
(KUVA 1). Yli puolella potilaista oli vähintään 
kaksi liitännäissairautta, kun nivelpsoriaasia ei 
huomioitu (TAULUKKO 1). Englantilaistutkimuk-
sessa jopa 61 %:lla potilaista oli yksi tai useam-
pi liitännäissairaus, ja näistä yleisimmät olivat 
kohonnut verenpaine, masennus ja nivelpso-
riaasi (24).

Vaikka esimerkiksi ylipainoisten osuus tut-
kimuksessamme (61 %) on samansuuntainen 
kuin aiemmassa suomalaisessa väestötutki-
muksessa (miehistä 65 % ja naisista 46 %), 
on todennäköistä, että etsittyjen liitännäissai-

TAULUKKO 2. Oysin 95 ihopsoriaasipotilaan tavan omais
ten systeemisten psoriaasilääkkeiden ja valohoitojen käyttö 
ennen biologisen lääkkeen aloitusta.

Tavanomaiset systeemiset 
lääkkeet

Potilaat, joilla 
vähintään yksi 
hoitojakso, n 

(%)

Metotreksaatti 85 (90)

Asitretiini 70 (74)

Siklosporiini 26 (27)

Valohoidot

Kapeakaistainen UVBhoito 82 (86)

KylpyPUVAhoito 43 (45)

TablettiPUVAhoito 2 (2)

Ihopsoriaasia sairastavien potilaiden biologinen lääkehoito
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rauksien määrä saattoi omassa tutkimukses-
samme jäädä todellista lukua pienemmäksi, sil-
lä kaikkien potilaiden perussairauksista ei ollut 
käytettävissä kattavaa tietoa tai sairautta ei vielä 
ollut diagnosoitu (28). Tutkimuksessamme 
tarkasteltiin ainoastaan Oysin potilastietojär-
jestelmään kirjattuja tietoja, joten esimerkiksi 
perusterveydenhuollossa asetetut diagnoosit 
eivät välttämättä olleet erikoissairaanhoidon 
tiedossa.

Tutkimuksemme rajoitteeksi voidaan 
katsoa potilasaineistomme yhtenäisen tiedon 
puute. Liitännäissairauksien lisäksi yhtenäinen 
ja kattava tieto puuttui useimmiten myös tupa-
koinnin, painoindeksin sekä DLQI- ja PASI-
arvojen osalta. Psoriaasipotilaiden tupakoinnin 
tai tupakoimattomuuden toteaminen on mer-
kittävää, kun huomioidaan heidän suurentunut 
riskinsä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, 
joiden riskitekijä tupakointikin on (29). Tupa-
koinnin katsotaan lisäksi pahentavan iho-oirei-
ta ja lisäävän niiden ilmaantumista (10). 

On mahdollista, että sairauskertomusmer-
kinnöistä puuttuvat PASI-arvot olisi kirjattu 
ensimmäisen biologisen lääkkeen aloitusta 
edeltävällä lääkärin vastaanottokäynnillä vain 
lääkekorvausta varten tehtyihin B-lausuntoi-
hin, joiden sisältöä ei tutkimuksessa analysoi-
tu. DLQI-arvojen osalta poliklinikan hoitajien 
kirjaukset vaihtelivat potilaskohtaisesti: osalle 
oli kirjattu merkintä vain täytetystä DLQI-lo-

makkeesta, mutta itse pistemäärä jäi sairausker-
tomusmerkinnöistä puuttumaan. 

Koska DLQI- ja PASI-arvoja tarkasteltiin 
indeksipäivämääränä eli viimeisimmän biolo-
gisen lääkkeen aloituksen yhteydessä, on myös 
mahdollista, että pistemäärien puuttuminen 
liittyy osaltaan tilanteisiin, joissa biologinen 
lääke on vaihdettu toiseen eikä DLQI- ja PASI-
arvoja ole enää erikseen laskettu tai kirjattu. 
Psoriaasipotilaan elämänlaatuun tulee taudin 
vaikeuden ohella kiinnittää erityistä huomiota, 
ja olisi tärkeää, että vaikeus- ja elämänlaatumit-
tareita käytettäisiin ja niiden tulokset myös kir-
jattaisiin säännöllisesti.

Lopuksi

Uusien tehokkaiden biologisten hoitojen myö-
tä psoriaasin hoitotavoitteet ovat muuttuneet, 
koska yhä useamman potilaan on mahdollis-
ta saavuttaa näillä hoidoilla lähes terve iho. 
Psoriaasin hoidossa on kuitenkin olennaista 
muistaa myös liitännäissairauksien, elintapojen 
ja elämänlaadun merkitys osana potilaiden ko-
konaisvaltaista hoitoa. Yhteiskunnan taloudel-
linen panostus biologisia lääkehoitoja saaviin 
psoriaasia sairastaviin potilaisiin on mittava, 
kun esimerkiksi vuosiannos potilasaineistos-
samme eniten käytettyä biologista lääkettä 
uste kinumabia maksaa lähes 14 000 euroa (30).

M. Salmela ym.

KUVA 2. Oysin ihopsoriaasia sairastavien potilaiden viimeksi aloitettu biologinen lääke.
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18 %



1401

Liitännäissairauksien huomioimiseen ja 
sujuvaan hoitoon voitaisiin mahdollisesti vai-
kuttaa panostamalla perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon väliseen yhteistyö-
hön. Usein liitännäissairauksien diagnostiikka 
ja hoito keskittyvät perusterveydenhuoltoon, 
mutta erityisesti taudinkuvaltaan vaikeiden po-
tilaiden psoriaasin hoito keskittyy pääosin eri-
koissairaanhoitoon. Nämä potilaat voisivatkin 
hyötyä erikoissairaanhoidon puolella tehtäväs-
tä, esimerkiksi kansanterveyshoitajalähtöisestä 
liitännäissairauksien ja elintapojen kartoituk-
sesta, jotta kokonaisvaltainen hoito toteutuu.

Kansallisiin rekistereihin pohjautuvia tut-
kimuksia psoriaasia sairastavista, biologisia 

lääkkeitä käyttävistä potilaista sekä heidän 
hoitojensa tehosta ja hoidossa pysymisestä on 
julkaistu useita. PsoReg Ruotsissa, DERMBIO 
Tanskassa ja BADBIR Isossa-Britanniassa ja 
Irlannissa ovat kansallisia rekistereitä, joiden 
pohjalta on tuotettu kattavia rekisteritutkimuk-
sia psoriaasia sairastavista potilaista ja heidän 
hoidoistaan (18,20,24). Suomessa vastaavia 
julkaisuja ei ole vielä tehty. Koko Suomen kat-
tava rekisteritutkimus todennäköisesti mahdol-
listuu FinnPso-rekisterin käyttöönoton myötä. 
Valtakunnallinen rekisteri mahdollistaisi myös 
psoriaasipotilaiden hoitoihin liittyvien alueel-
listen erojen kansallisen kartoittamisen. ■

SUMMARY
Patients receiving biologic therapy for psoriasis in Oulu University Hospital: clinical picture and prior treatments
BACKGROUND. Some European countries collect data in national registers of patients receiving expensive biologic therapy 
for psoriasis vulgaris. In Finland, a similar register is not yet in active use and the overall picture of this group of patients is 
therefore lacking.
PATIENTS AND METHODS. Our research material consisted of patients who had received biologic therapy for psoriasis vulgaris 
in Oulu University Hospital (n = 95).
RESULTS AND CONCLUSIONS. Ustekinumab was the most common biologic agent when only the most recently started 
agents were considered. One fourth of the patients had tried two different biological agents. It is of note that 80% of the 
patients had at least one comorbid disease associated with psoriasis. When treating patients with psoriasis, the increased risk 
for comorbidities should also be taken care of along with the skin disease.
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