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Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää sekukinumabin käyttöä 

ihopsoriaasin hoidossa tavanomaisesta poikkeavalla annostuksella. Kirjallisuuskatsausta 

varten tutustuin aiheesta julkaistuun tutkimustietoon. Tietoa kerättiin sekä kotimaisista että 

kansainvälisistä julkaisuista käyttämällä kansainvälisiä hakukoneita ja viitetietokantoja 

kuten Google Scholar ja PubMed. Tarkoitus oli selvittää, onko poikkeavalla annostuksella 

saavutettavissa parempi vaste ihopsoriaasin hoidossa, onko poikkeavalla annostuksella 

enemmän haittoja ja millaiset potilaat voisivat hyötyä sekukinumabin poikkeavasta 

annostuksesta. Tämän lisäksi kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi myös muita biologisia 

lääkkeitä, psoriaasin muuta hoitoa ja patomekanismia. 

 

Sekukinumabin käytöstä poikkeavalla annostuksella ihopsoriaasin hoidossa on toistaiseksi 

julkaistu hyvin vähän tutkimustietoa. Aiheesta on julkaistu kaksi satunnaistettua 

vertailukoetta ja joitakin tapausselostuksia. Satunnaistetuissa vertailukokeissa 

sekukinumabin poikkeavalla annoksella on saatu viitteitä paremmasta vasteesta 

ihopsoriaasin hoidossa, mutta tulokset eivät ole olleet tilastollisesti merkitseviä. Toisessa 

satunnaistetussa vertailututkimuksessa poikkeavalla annostelulla saatiin myös viitteitä sen 

hyödystä painavammilla potilailla, mutta tämäkään tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Haittavaikutusten määrä ei lisääntynyt tutkimuksissa poikkeavalla annoksella. 

Tapausselostuksissa suurin osa potilaista hyötyi sekukinumabin poikkeavasta annoksesta. 

 

Sekukinumabin poikkeava annos vaikuttaa tähän mennessä julkaistujen tutkimusten mukaan 

turvalliselta. On myös viitteitä siitä, että jotkin potilaat hyötyvät sekukinumabin 

poikkeavasta annoksesta ihopsoriaasin hoidossa. Tällaisia potilaita voisivat olla esimerkiksi 

ne, jotka eivät saa riittävää vastetta sekukinumabin tavanomaisella annoksella. Poikkeavan 

annoksen hyödyn osoittaminen vaatii kuitenkin vielä lisää tutkimusta. 
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1. JOHDANTO 

 

Sekukinumabi on biologinen lääke, jota käytetään vaikean ihopsoriaasin hoidossa. Alun 

perin Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) hyväksyi sen vuonna 2015 

ihopsoriaasin hoitoon, mutta sittemmin se on hyväksytty myös muun muassa nivelpsoriaasin 

ja selkärankareuman hoitoon. Sekukinumabi on ihmisperäinen vasta-aine, jonka 

kohdemolekyylinä on interleukiini-17 (IL-17), jolla ajatellaan olevan merkittävä rooli 

psoriaasin patomekanismissa. Sekukinumabin tavanomainen annostus aloitetaan 

latausannostuksella, jolloin lääkettä annetaan viikoittain, jonka jälkeen siirrytään 

ylläpitoannostukseen neljän viikon välein (Aboobacker ym. 2021). 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää sekukinumabin käyttöä 

tavanomaisesta poikkeavalla annostuksella ihopsoriaasin hoidossa. Kirjallisuuskatsauksessa 

käydään myös läpi psoriaasia, sen patomekanismia sekä hoitoa. Samalla sivutaan myös 

muita biologisia lääkkeitä, ja käydään läpi yleisesti niiden käyttöä, toimintamekanismeja, 

käyttöindikaatioita, haittoja ja niiden käyttöön liittyviä varotoimia. Sekukinumabin 

poikkeavaa annostusta käytetään joskus potilailla, joilla tavanomaisella annostuksella ei 

saada riittävää vastetta tai joilla psoriaasi pahenee hoidon aikana. Tarkoitus on tutustua 

aiheesta julkaistuun tutkimustietoon ja selvittää: onko poikkeavalla annostuksella 

saavutettavissa parempi vaste ihopsoriaasin hoidossa, onko poikkeavalla annostuksella 

enemmän haittoja ja millaiset potilaat voisivat hyötyä sekukinumabin poikkeavasta 

annostuksesta. Tietoa on kerätty sekä kotimaisista että kansainvälisistä julkaisuista 

käyttämällä kansainvälisiä hakukoneita ja viitetietokantoja kuten Google Scholar ja 

PubMed. Lisäksi tietoa on haettu lääketieteellisistä oppikirjoista. 
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

Psoriaasi on krooninen immunologinen tulehdustauti, jolla on vahva perinnöllinen yhteys. 

Taudin puhkeamisen taustalla on geneettinen alttius - esimerkiksi kudostekijä HLA-Cw6- 

jonka jokin ympäristötekijä laukaisee. Yleensä ympäristötekijä jää tuntemattomaksi. 

Tunnetuin ympäristötekijä on Streptococcus pyogenes, joka tonsilliitin yhteydessä voi 

aiheuttaa pisarapsoriaasin (Peltonen ym. 2011). Globaalisti psoriaasin esiintyvyys on 1–8%. 

Se on miehillä ja naisilla yhtä yleinen. Tavallisimmin se puhkeaa nuoruudessa teini-iän 

jälkeen. Toinen esiintymishuippu tulee ikävuosina 55–70 (Badri ym. 2020). Euroopassa ja 

Pohjois-Amerikassa psoriaasia sairastaa 1,5–3% väestöstä (Suomalainen Lääkäriseura 

Duodecim 2020). Pohjoissuomalaisessa vuoden 1966 syntymäkohorttitutkimuksessa 

ihopsoriaasin esiintyvyys oli 2,1% (Sinikumpu ym. 2014). 

 

2.1 Psoriaasin patomekanismi 

 

Alun perin ajateltiin, että psoriaasin patogeneesissä sekä CD4+- että CD8+-lymfosyyteillä 

olisi yhtä tärkeä rooli psoriaasissa, koska näitä soluja löytyi aktivoituneena 

psoriaasipotilaiden verestä ja iholta. Sittemmin osoitettiin, että CD4+-soluilla oli tärkeämpi 

rooli taudin synnyssä. Myöhemmin potilaiden psoriaasiläiskistä löydettiin muun muassa 

kohonneita interferoni-γ-(IFN-γ) ja tuumorinekroositekijä-α (TNF-α) -tasoja. IFN-γ ja TNF-

α ovat Th1-solujen tuottamia sytokiineja. Th1 itsessään on erilaistunut CD4+-solu. 

Kuitenkaan nämä Th1-solujen tuottamat sytokiinit eivät saa aikaan psoriaasille tyypillisiä 

ihomuutoksia. Tästä syystä ajateltiin, että psoriaasi on vahvasti Th1-soluihin liittyvä sairaus, 

johon liittyy myös muita tekijöitä (Ogawa ym. 2018). Sittemmin potilaiden psoriaasiläiskistä 

löydettiin kohonneita IL-17 mRNA tasoja, joita ei ollut havaittavissa terveellä iholla 

(Teunissen ym. 1998). IL-17 ei ole Th1 tai Th2 solujen tuottamaa, joskin pieniä määriä sitä 

tuottaa myös CD8+-, γδ-T-solureseptori- ja luonnolliset tappaja T-solut. Huomio alkoikin 

keskittyä Th17 soluihin, jotka IL-17 tuottavina soluina olivat mahdollisesti avainasemassa 

psoriaasin kehittymisessä (Ogawa ym. 2018). 
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Nykykäsityksen mukaan psoriaasin syntyvaiheessa ympäristötekijän vaikutuksesta ihon 

keratinosyytit vapauttavat solun omaa DNA:ta, joka muodostaessaan kompleksin 

katelisidiini LL-37 kanssa aktivoi plasmosytoidin dendriittisolun. Plasmosytoidi dendriitti 

solu tuottaa IFN-α:aa, joka yhdessä keratinosyytin tuottamien sytokiinien kanssa aktivoi 

dermaalisen dendriittisolun. Tämä dendriittisolu kulkeutuu paikalliseen imusolmukkeeseen 

aktvioimaan naiiveja Th-soluja muun muassa Th1- ja Th17-soluiksi. Kroonisessa vaiheessa 

nämä Th1- ja Th17-solut kulkeutuvat dermikseen ja osallistuvat psoriaasille tyypillisten 

ihomuutosten syntymiseen (Mälkönen Tarja 2011).  

 

2.1.1 Psoriaasin kliininen kuva 

 

Psoriaasi jaetaan kliinisen kuvan perusteella eri muotoihin. Tavallisin muoto (n. 90% 

tapauksista) on plakki- eli läiskäpsoriaasi. Tyypillisimmät psoriaasiplakin paikat ovat 

kyynärpäät, polvet, sääret, ristiselkä ja hiuspohja. Oireilu on usein symmetristä. 

Psoriaasiplakki on tarkkarajainen, punainen, yli 0,5 cm läpimittainen paksuuntunut läiskä, 

jota peittää vaihtelevan paksuinen hilsekerros. Hilsekerroksen paksuuteen vaikuttaa käytetty 

tai käyttämätön hoitomuoto. Taipeissa sijaitsevat läiskät ovat usein lähes hilseettömiä 

(taivepsoriaasi). Läiskäpsoriaasi voidaan jakaa edelleen suuriläiskäiseen (yli 3cm 

läpimittaiset läiskät) ja pieniläiskäiseen (alle 3cm) alamuotoihin. Pisarapsoriaasi kehittyy 

useimmiten nuorilla tai lapsilla streptokokkitonsilliitin jälkeen laaja-alaisena. 

Pisarapsoriaasi saattaa parantua pitkäksi aikaa ja myöhemmin uusiutua, mutta kehittyy usein 

lopulta läiskäpsoriaasiksi (Rantanen Tapio 2019). Märkärakkulaisessa psoriaasissa 

punoittavalla iholla on muutaman millimetrin läpimittaisia steriilejä pusteleita. Taudinkuva 

vaihtelee lievästä paikallisoireisesta vaikeaan yleisoireiseen. Erytrodermisessä psoriaasissa 

yli 75% ihon pinta-alasta on ihottuman peittämää. Kyseessä on psoriaasin vaikein muoto, 

joka yleensä vaatii sairaalahoitoa (Peltonen ym. 2011). Psoriaasin vaikeimmat muodot 

märkärakkulainen ja erytroderminen ovat kuitenkin harvinaisia (Rantanen Tapio 2019). 

 

Psoriaasille tyypillinen histologinen löydös on keratinosyyttien lisääntynyt ja poikkeava 

kehittyminen. Tämä ilmenee parakeratoosina eli keratinosyyttien poikkeavana kypsymisenä, 

jolloin keratinosyyttien tumat säilyvät sarveissolukerroksessa sekä akantoosina eli 

epidermiksen paksuuntumisena. Tämän lisäksi ihossa voidaan nähdä sinne kertyneitä 
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tulehdussoluja. Neutrofiilit muodostavat epidermikseen niin sanottuja Munron- ja Kogojin 

mikroabskesseja. Lisäksi T-lymfosyyttejä kertyy dermikseen. Epidermiksen reteharjanteet 

venyttyvät selvästi terveeseen ihoon verrattuna (Mälkönen Tarja 2011). Näiden lisäksi 

dermiksen verisuonisto lisääntyy ja laajenee (Sabat ym. 2007). Tämän kliininen ilmentymä 

on hilseen raaputuksesta herkästi seuraava pistemäinen verenvuoto eli Auspitzin ilmiö 

(Rantanen Tapio 2019). 

 

2.1.2 Liitännäissairaudet 

 

Psoriaasiin liittyy suurentunut riski myös muihin sairauksiin. Psoriaasia sairastavilla on 

suurempi riski sairastaa muita autoimmuunisairauksia kuten keliakiaa (Acharya & Mathur 

2020), haavaista paksusuolen tulehdusta (Fu ym. 2018), pemfigusta (Kridin ym. 2019) ja 

MS-tautia (Egeberg ym. 2016). Psoriaasia sairastavilla on myös muuhun väestöön nähden 

enemmän psykiatrista sairastavuutta – myös skitsofreniaa (Ungprasert ym. 2019) -, mutta 

myös enemmän kaksisuuntaista mielialahäiriötä, masennusta ja ahdistusta (Leisner ym. 

2019).  

 

Riski sydän- ja verisuonitauteihin on myös jonkin verran kohonnut psoriaasia sairastavilla.  

Riski on kuitenkin selvästi suurempi vaikeaa psoriaasia sairastavilla. Heidän riskinsä saada 

sydäninfarkti tai iskeeminen aivoverenkiertohäiriö on selvästi suurempi kuin lievää tautia 

sairastavilla. Myös heidän sydän- ja verisuonitautikuolleisuutensa on selvästi korkeampi 

kuin lievää tautia sairastavilla. Selkeää syytä psoriaasin ja sydän- ja verisuonitautien 

yhteydelle ei ole vielä löydetty (Samarasekera ym. 2013). Yhtenä selittävänä tekijänä on 

psoriaasia sairastavien riskitekijät sydän- ja verisuonisairauksille. Psoriaasia sairastavilla on 

enemmän diabetesta, verenpainetautia, korkeita veren rasva-arvoja, ylipainoa ja he 

tupakoivat enemmän muuhun väestöön verrattuna. Lisäksi vaikeaa psoriaasia sairastavilla 

on edelleen enemmän diabetesta, verenpainetautia, korkeita veren rasva-arvoja ja lihavuutta 

lievää tautia sairastaviin verrattuna (Neimann ym. 2006). Toinen mahdollinen tekijä saattaa 

olla psoriaasiin liittyvä systeeminen inflammaatio, joka lisää insuliiniresistenssiä ja johtaa 

lopulta verisuonten endoteelin toimintahäiriöön. Psoriaasia sairastavilla onkin suurempi 

riski myös metaboliseen oireyhtymään (Rodríguez-Zúñiga & García-Perdomo 2017), ja 

tämä riski on suurempi vaikeassa psoriaasissa (Armstrong ym. 2013). Kaiken kaikkiaan 
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psoriaasi nostaa kuoleman riskiä muuhun väestöön verrattuna - eniten vaikeassa 

tautimuodossa (Dhana ym. 2019).  

 

Nivelpsoriaasia sairastaa noin 20% psoriaasia sairastavista. Vaikeaa psoriaasia sairastavilla 

nivelpsoriaasin esiintyvyys on noin 25% (Alinaghi ym. 2019). Tyypillisiä oireita 

nivelpsoriaasissa ovat muun muassa aamujäykkyys, muutamien nivelien epäsymmetriset 

niveltulehdukset. Riski nivelpsoriaasiin kasvaa tasaisesti sairausvuosien myötä 

(Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2020). Psoriaasin sormenkynsimuutokset eli 

pistekuopat, kynsilevyn mureneminen, öljyläiskät, distaalinen onykolyysi sekä 

kynnenalainen hyperkeratoosi ovat tavallisia nivelpsoriaasipotilailla (Rantanen Tapio 2019). 

 

2.1.3 Vaikeusasteen arviointi 

 

Psoriaasi diagnosoidaan kliinisen kuvan perusteella. Joissakin tapauksissa koepalasta voi 

olla hyötyä, tuolloin näyte histologista tutkimusta varten otetaan keskeltä hoitamatonta 

läiskää. Psoriaasin vaikeusasteen arviointiin on useita mittareita. Näitä ovat muun muassa: 

BSA (body surface area), jolla kuvataan psoriaasin peittämää ihoalueen laajuutta 

prosentteina koko kehosta, sekä PASI (psoriasis area and severity index), joka ottaa 

huomioon psoriaasiläiskien laajuuden, paksuuden, hilseilyn ja punoituksen. Tutkimuksissa 

PASI on käytössä hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa. Tulos ilmoitetaan esimerkiksi 

muodossa PASI-75, jolla tarkoitetaan PASI arvon pienentymistä vähintään 75% 

lähtöarvosta. PASI-75 mielletään hyväksi hoitovasteeksi, PASI-90 erinomaiseksi 

hoitovasteeksi ja PASI-100 tarkoittaa täydellistä hoitovastetta. Ihosairauksien vaikutusta 

elämänlaatuun arvioidaan yleisesti DLQI (dermatology life quality index) (Suomalainen 

Lääkäriseura Duodecim 2020). Tutkimuksissa käytetään myös IGA (Investigator Global 

Assessment) luokitusta, jossa 0 tarkoittaa puhdasta ja 1 lähes puhdasta ihoa, joskin tästä 

luokituksesta on useita eri versioita (Perez-Chada ym. 2020). 
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2.1.4 Hoitomuodot ja hoidon porrastus 

 

Valtaosa psoriaasista hoidetaan perusterveydenhuollossa ilman erikoissairaanhoidon 

konsultaatiota tai erikoissairaanhoidon ohjein. Vaikeammat esimerkiksi systeemistä 

lääkehoitoa vaativat psoriaasit hoidetaan erikoissairaanhoidossa. Mikäli aikuisen psoriaasi 

pysyy hallinnassa paikallishoidoilla aiheuttamatta työkykyongelmia tai kohtuutonta 

subjektiivista haittaa, voidaan se hoitaa perusterveydenhuollossa. Paikallishoitoina 

käytetään perusvoiteita, kortikosteroidivoiteita ja D-vitamiinijohdoksia (kalsipotrioli ja 

kalsitrioli. Perusvoiteilla pyritään vähentämään ihon kuivuutta ja tätä kautta hillitsemään 

kutinaa. Kortikosteroidivoiteita käytetään niiden tulehdusta hillitsevän vaikutuksen vuoksi. 

Pääsääntöisesti kasvoihin ja taivealueille käytetään luokan I ja II kortikosteroidivoiteita. 

Vartalon paksumpiin läiskiin voidaan käyttää vahvempia luokkien III ja IV voiteita. 

Hoitoaika on yleensä 1–4 viikkoa päivittäin hoidettavan ihoalueen mukaan, jonka jälkeen 

siirrytään usein ylläpitohoitoon esimerkiksi 2 kertaa viikossa. Laajojen yli 10% ihon pinta-

alasta käsittävien psoriaasien hoitoon kortikosteroidivoiteet eivät sovellu pääasiallisena 

hoitona. D-vitamiinijohdoksen ja kortikosteroidivoiteen yhdistelmävoide on tehokkaampi, 

kuin D-vitamiinijohdos tai kortikosteroidivoide yksinään, mutta yhdistelmävoiteessa 

käytetty kortikosteroidivoide on vahva, joten se ei sovi kaikille ihoalueille. Edellä 

mainittujen voiteiden lisäksi salisyylihappovoidetta voidaan käyttää paksuhilseisen 

psoriaasin kuorimiseen (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2020). 

 

UV-säteily vaikuttaa suotuisasti psoriaasiläiskiin. Mekanismia ei tunneta vielä kovin hyvin, 

mutta UV-B säteilyn on osoitettu hillitsevän Th17 ja IFN signalointireittejä, jotka ovat 

keskeisessä roolissa psoriaasin patogeneesissä (Rácz ym. 2011). Näin ollen auringonvalo 

monesti helpottaa potilaan oireita, ja psoriaasin hoidossa käytetäänkin lääketieteellistä 

valohoitoa, joista UVB-hoito on ensisijainen. Valohoitoja toteutetaan monesti 

erikoissairaanhoidossa, mutta valohoitoa voi määrätä myös yleislääkäri, mikäli hän on siihen 

perehtynyt (Cajanus & Höök-Nikanne 2016). Valohoitojen käyttöä rajoittaa kuitenkin niiden 

rajallinen saatavuus. Verrattuna systeemisiin tai paikallisiin voiteisiin verrattuna valohoidot 

ovat potilaalle työläämpiä ja aikaa vieviä. Lisäksi erityisesti psolareeni ultravioletti A 

(PUVA) hoidot on yhdistetty annosriippuvaiseen ei-melanoottisten ihosyöpien riskin 

kasvuun (Geller ym. 2018). 
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Vaikeassa psoriaasissa käytettävistä systeemisistä lääkehoidoista vastaa ihotautien 

erikoislääkäri. Käytössä olevia systeemisiä lääkkeitä ovat ensisijaisesti asitretiini, 

metotreksaatti ja siklosporiini. Suomessa nämä lääkkeet ovat peruskorvattavia ilman erillistä 

lausuntoa. Asitretiini on suun kautta päivittäin otettava retinoidi, jolla ei ole 

immunosupressiivista vaikutusta. Se voidaan myös yhdistää valohoitoihin. Sillä ei 

kuitenkaan ole nivelpsoriaasiin tehoavaa vaikutusta. Metotreksaattia käytetään kerran 

viikossa, ja se voidaan ottaa suun kautta tabletteina tai ihonalaisesti. Se on ensisijainen lääke 

nivelpsoriaasissa. Metotreksaatilla on immunosupressiivinen vaikutus. Tästä syystä lääkitys 

tauotetaan vakavien infektioiden yhteydessä, ja ennen lääkkeen aloitusta tulee huomioida 

potilaan mahdollinen latentti tuberkuloosi tai B-hepatiitti-infektio. Asitretiini ja 

metotreksaatti sopivat pitkäaikaishoitoon. Siklosporiinia voidaan käyttää, kun halutaan 

nopeaa vastetta tai kun muut ensisijaiset hoidot ovat sopimattomia. Se ei kuitenkaan sovi 

pitkäaikaiseksi lääkkeeksi, ja sen käyttö psoriaasin hoidossa onkin vähäistä. Sillä on myös 

immunosupressiivinen vaikutus. Edellä mainittujen lääkkeiden käyttö edellyttää verikokeita 

ennen lääkkeiden aloitusta sekä verikoeseurantaa lääkkeen käytön aikana 2–6 kuukauden 

välein riippuen käytetystä lääkkeestä (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2020). 

 

Toissijaisia systeemisiä lääkkeitä ovat apremilasti ja dimetyylifumaraatti. Suomessa näiden 

lääkkeiden korvattavuus vaatii hoitavalta lääkäriltä erillisen lausunnon (Suomalainen 

Lääkäriseura Duodecim 2020). Apremilasti on FDA:n vuonna 2014 hyväksymä kahdesti 

päivässä otettava lääke iho- ja nivelpsoriaasin hoitoon (Food and Drug Administration 

2015). Sitä voidaan käyttää vaikean psoriaasin hoidossa, kun ensisijaiset hoidot ovat 

sopimattomia. Teholtaan se ei kuitenkaan ole yhtä hyvä kuin metotreksaatti tai biologiset 

lääkkeet. Lääkityksen aikana ei kuitenkaan tarvita verikoeseurantaa. Dimetyylifumaraatti on 

kerran päivässä otettava tabletti, jonka annostusta nostetaan hoidon edetessä potilaan 

sietokyvyn mukaan. Dimetyylifumaraatin teho ei ole yhtä hyvä kuin ensisijaisilla 

systeemilääkkeillä eikä se tehoa nivelpsoriaasiin. Sen käyttö edellyttää myös 

verikoeseurantaa leuko- ja lymfopeniariskin vuoksi sekä latentin tuberkuloosin tutkimista 

(Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2020). 
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2.2 Biologiset lääkkeet 

 

Biologiset lääkkeet voidaan jakaa neljään ryhmään erilaisten vaikutuskohteidensa mukaan: 

TNF:n estäjät, IL-12/23:n estäjät, IL-17:n estäjät ja IL-23:n estäjät. TNF:n estäjiä ovat 

adalimumabi, etanersepti, infliksimabi ja sertolitsumabipegoli. IL-12/23:n estäjiin kuuluu 

ustekinumabi. IL-17:n estäjiä ovat sekukinumabi, iksekitsumabi ja brodalumabi. IL-23:n 

estäjiä ovat guselkumabi, tildrakitsumabi ja risankitsumabi (Suomalainen Lääkäriseura 

Duodecim 2020). Ensimmäisen nykyään varsin vähäisessä käytössä olevan biologisen 

lääkkeen etanerseptin hyväksyi FDA psoriaasin hoitoon vuonna 2004. Uusin luokka 

psoriaasin hoidossa käytettäviä biologisia lääkkeitä ovat selektiiviset IL-23:n estäjät. 

Taulukossa 1. on esitelty ihopsoriaasin hoitoon käytettäviä biologisia lääkkeitä. Kaikilla 

biologisilla lääkkeillä hoito aloitetaan latausannoksella, joka toteutetaan käyttämällä 

suurempaa annosta ja/tai tiheämpää annosväliä, kuin hoidon ylläpitovaiheessa (Food and 

Drug Administration 2021). 

 

Taulukko 1. Biologisten lääkkeiden luokat, molekyylinimet, FDA:n hyväksymisvuosi 

ihopsoriaasin hoitoon, tavanomaiset annosvälit hoidon ylläpitovaiheessa ja annosreitti 

(s.c.=ihonalaispistos, i.v. laskimoinfuusio) (Food and Drug Administration 2021). 

Luokka Molekyyli FDA:n hyväksyntä 

ihopsoriaasin hoitoon 

 

Tavanomainen 

annosväli/-reitti 

TNF:n estäjät    

 Etanersepti 2004 1 viikko/s.c. 

 Infliksimabi 2006 8 viikkoa/i.v 

 Adalimumabi 2008 2 viikkoa/s.c.. 

 Sertolitsumabipegoli 2018 2 viikkoa/s.c. 

IL-12/23:n estäjät    

 Ustekinumabi 2009 12 viikkoa/s.c. 

IL-17:n estäjät    

 Sekukinumabi 2015 4 viikkoa/s.c. 

 Iksekitsumabi 2016 4 viikkoa/s.c. 

 Brodalumabi 2017 2 viikkoa/s.c. 

IL-23:n estäjät    

 Guselkumabi 2017 8 viikkoa/s.c. 

 Tildrakitsumabi 2018 12 viikkoa/s.c. 

 Risankitsumabi 2019 12 viikkoa/s.c. 
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Biologisen lääkkeen käytön aloituksesta ja seurannassa psoriaasin hoidossa vastaa 

ihotautien- tai reumasairauksien erikoislääkäri sen mukaan, hoidetaanko ensisijaisesti iho- 

vai nivelpsoriaasia. Yleisenä käyttöaiheena pidetään vaikeaa läiskäpsoriaasia (PASI >10), 

kun ensisijaiset systeemiset lääkkeet tai UV-valohoidot eivät ole tuottaneet riittävää vastetta 

tai kun nämä hoidot ovat vasta-aiheisia tai sopimattomia. Erityisiä käyttöaiheita ovat 

vaikeahoitoinen erytroderminen tai pustuloiva psoriaasi, sekä erityisalueiden psoriaasi, joka 

uhkaa johtaa tai on johtanut työkyvyttömyyteen tai elämänlaadun huomattavaan 

heikkenemiseen (esimerkiksi kämmenten tai kasvojen alueen psoriaasi). Biologisten 

lääkehoitojen tavoite on vähintään PASI-75, mutta mielellään PASI-90 vaste (Suomalainen 

Lääkäriseura Duodecim 2020).  

 

Suomessa biologiset lääkkeet tildrakitsumabia lukuun ottamatta ovat ihopsoriaasin hoidossa 

rajoitetusti peruskorvattavia. Peruskorvauksen myöntämiseksi KELA vaatii ihotautien 

erikoislääkärin tai ihotautien erikoissairaanhoidon yksikön laatimaa B-lausuntoa, joka 

täyttää lääketieteelliset edellytykset rajoitettuun peruskorvaukseen. Lääketieteellisenä 

edellytyksenä on, että potilaalla on vaikea krooninen ihopsoriaasi, johon muut systeemiset 

hoidot, mukaan lukien siklosporiini, metotreksaatti tai PUVA, eivät ole saaneet aikaan 

riittävää vastetta, ovat vasta-aiheisia tai eivät ole siedettyjä. Lausunnossa tulee myös 

selvittää sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia, sekä esittää hyvän hoitokäytännön 

mukainen hoitosuunnitelma. KELA myöntää korvausoikeuden kerrallaan enintään viideksi 

vuodeksi (Kansaneläkelaitos 2021a). Myönnetty peruskorvausoikeus tarkoittaa, että 

potilaalle korvataan 40% lääkkeen hinnasta, kun sen käyttökustannukset ylittävät 50 euroa 

kalenterivuodessa (Kansaneläkelaitos 2021b). 

 

2.2.1 Biologisten lääkkeiden vasta-aiheet 

 

Biologisille lääkkeille yhteisiä vasta-aiheita ovat: yliherkkyys valmisteen ainesosille, 

aktiiviset infektiot ja aktiiviset pahanlaatuiset taudit. Lisäksi TNF:n estäjien vasta-aiheita 

ovat demyelinisoivat sairaudet ja vaikea-asteinen sydämen vajaatoiminta. Suhteellisina 

vasta-aiheina pidetään imetystä, hoidettua syöpäsairautta ja raskautta (sertolitsumabipegolia 

lukuun ottamatta) (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2020). Koska biologisten 

lääkkeiden vaikutusmekanismi on immunosupressiivinen ja vaikutus systeeminen, on niiden 
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käyttöä vältettävä aktiivisten syöpien ja vaikeiden infektioiden aikana. Myös latentti 

tuberkuloosi-infektio tulisi poissulkea ennen biologisen lääkkeen käytön aloitusta 

esimerkiksi IGRA-testillä, koska biologinen lääke voi aiheuttaa taudin aktivoitumisen. 

Erityisesti TNF-salpaajilla tämä riski on suuri, mutta myös muut psoriaasissa käytetyt 

biologiset lääkkeet voivat vaikutusmekanismiinsa perustuen mahdollisesti aktivoida latentin 

tuberkuloosin (Isomäki ym. 2019). Ennen leikkausta biologinen lääke tulisi tauottaa. Eläviä 

mikrobeja sisältävien rokotteiden antoa biologisen lääkehoidon aikana ei myöskään 

suositella. Näihin tilanteisiin ei kuitenkaan toistaiseksi ole olemassa tarkkoja kansainvälisiä 

ohjeita ja maiden ja jopa sairaaloiden väliset käytännöt vaihtelevat. Syynä tähän on muun 

muassa toistaiseksi suhteellinen vähäinen tutkimusten määrä ja eri biologisten lääkkeiden 

eripituiset puoliintumisajat. Lisäksi biologisen lääkkeen tauottaminen saattaa johtaa taudin 

nopeaankin uudelleen aktivoitumiseen ja/tai lisätä biologiselle lääkkeelle immunisoitumisen 

riskiä (Anttila ym. 2016). 

 

2.2.2 Biologiset lääkkeet ja immunogeenisyys 

 

Biologisten lääkkeiden käyttö voi johtaa lääkkeitä kohtaan toimivien vasta-aineiden 

tuotantoon. Tätä ilmiötä kutsutaan immunogeenisyydeksi (immunogenicity). Tämä oli 

yleisempää erityisesti aikaisemmin, kun biologiset lääkkeet olivat eläinperäisiä. 

Ihmisperäisillä biologisilla lääkkeillä tämä ilmiö on harvinaisempaa, mutta silti mahdollista. 

Immunogeenisyys voi heikentää lääkkeen toimintaa kahdella tavalla: muodostunut antigeeni 

voi estää lääkkeen sitoutumiskohdan tai muodostaa lääkkeen kanssa immuunikompleksin, 

joka nopeuttaa lääkeaineen poistumista elimistöstä. Tämä voi johtaa ajan myötä lääkkeen 

tehon laskuun, annosnostoihin tai haittavaikutusten lisääntymiseen (Carrascosa ym. 2014). 

Pitkään jatkuvalla biologisen lääkkeen käytöllä on tähän suurempi riski kuin lyhytaikaisessa 

käytössä. Kuitenkin lääkkeen jatkuva käyttö pienentää riskiä, kun taas tauottaminen ja 

uudelleen aloitus lisää immunogeenisyyden mahdollisuutta (Committee for Medicinal 

Products for Human Use 2007). Biologisten lääkkeiden immunogeenisyys vaihtelee 

huomattavasti lääkkeiden ja niillä hoidettujen sairauksien suhteen. Kun on tutkittu biologisia 

lääkkeitä käyttävien potilaiden lääkevasta-aineita (anti-drug-antibody, ADAb), on ADAb-

positiivisilla potilailla useammin riittämätön hoitovaste kuin ADAb-negatiivisilla potilailla. 

Yleisintä ADAb-positiivisuus on adalimumabilla, infliksimabilla ja infliksimabin 

biosimilaarilla CT-P13:lla. Vähiten ADAb-positiivisuutta on havaittu golimumabilla, 
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ustekinumabilla ja sekukinumabilla. Kuitenkaan suoria johtopäätöksiä lääkevasta-aineiden 

kehittymisestä lääkkeiden välillä näistä löydöksistä ei voida tehdä, koska lääkevasta-

aineiden kehittymiseen voivat vaikuttaa monet tekijät kuten lääkkeiden yhteisvaikutus, 

aikaisempi ADAb-positiivisuus muilla lääkkeillä, annostelureitti, -tiheys ja annos, sekä 

potilaaseen liittyvät tekijät kuten sukupuoli, etnisyys ja muut sairaudet (Strand ym. 2017). 

Vaihtelevuus tutkimusten välillä selittyy osin erilaisista mittaustekniikoista ja 

tutkimusasetelmista, joten kliinisesti merkityksellisen ADAb-positiivisuuden määrittäminen 

on haastavaa. Tästä syystä lääkevasta-aineiden havaitsemisesta ei voida suoraan tehdä 

kliinisiä päätelmiä. ADAb-positiivisuuden kliinisen merkityksen arvioimiseksi on ehdotettu 

lääkepitoisuuksien samanaikaista tulkintaa (Tsakok ym. 2021). 

 

2.2.3 Biologisten lääkkeiden haitat 

 

Todettuja TNF:n estäjien haittavaikutuksia ovat pistospaikan reaktiot, 

ylähengitystieinfektiot, poikkeavat maksa-arvot ja pustulosis palmoplantaris. Myös 

demyelinisoivien sairauksien pahenemista ja puhkeamista on todettu TNF:n estäjien käytön 

seurauksena (Kaushik & Lebwohl 2019).  Lisäksi TNF:n estäjät ovat yhdistetty jonkin verran 

kohonneeseen riskiin sairastua melanoomaan (odds ratio, OR 2.3) tai muuhun ei-

melanoottiseen ihosyöpään (OR 1.5) (Wolfe & Michaud 2007). Infliksimabin infuusioon 

liittyy infuusioreaktioita, joita voivat olla muun muassa kutina, ihon punoitus, verenpaineen 

nousu, päänsärky, ihottuma. Noin 4% potilaista saa infliksimabin infuusioreaktioita. 

Plasebo-infuusiossa vastaava luku on 1.6%. Kuitenkin vain 1% infuusioreaktioista on niin 

vakavia, että ne estävät lääkkeen käytön jatkamisen (Kaushik & Lebwohl 2019). 

Haittavaikutuksia infliksimabilla on useammin kuin etanerseptillä, adalimumabilla, 

ustekinumabilla ja sekukinumabilla (Daudén ym. 2020). Infliksimabilla myös vakavan 

infektion riski on suurempi kuin muilla biologisilla lääkkeillä. Biologisten lääkkeiden ei ole 

todettu lisäävän vakavia sydän- ja verisuonitapahtumia (Papp ym. 2015). 

 

IL-12/23:n estäjällä ustekinumabilla on todettu vähemmän vakavia infektioita, kuin muilla 

biologisilla lääkkeillä (Papp ym. 2015). Ustekinumabilla on myös vähemmän muita 

haittavaikutuksia kuin TNF:n estäjillä (sertolitsumabipegolia ei tässä yhteydessä tutkittu), 

metotreksaatilla tai siklosporiinilla (Daudén ym. 2020).  
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IL-17 estäjien yleisempiä haittavaikutuksia ovat ylähengitystieinfektiot, flunssa, päänsärky, 

lievä neutropenia ja candida albicans -infektiot. Harvinaisempia haittavaikutuksia ovat 

pistoskohdan reaktiot, nivelkivut, väsymys ja tulehduksellinen suolistosairaus (Kaushik & 

Lebwohl 2019). Brodalumabin lääkekehityksen vaiheen III tutkimuksen aikaan todettiin 3 

vahvistettua itsemurhaa brodalumabia saaneiden ryhmässä. Brodalumabin saannin ja 

itsetuhoisuuden välillä ei kuitenkaan todettu todellista syy-yhteyttä (Lebwohl ym. 2018). 

Vaikka näyttö ei olekaan erityisen vahvaa, on Yhdysvalloissa myytävissä brodalumabin 

pakkausselosteessa varoitus itsetuhoisesta käyttäytymisestä, ja kaikissa IL-17 estäjien 

pakkausselosteissa varoitukset tulehduksellisen suolistosairauden aktivoitumisesta ja 

pahenemisesta (Kaushik & Lebwohl 2019). 

 

Uusimpana ryhmänä IL-23:n estäjien haitoista on toistaiseksi vähiten näyttöä. Yleisimpiä 

todettuja haittoja ovat ylähengitystieinfektiot, gastroenteriitti, ihon sieni-infektiot, herpes 

simplex -infektiot, nivelkivut, lievä maksa-arvojen nousu ja pistoskohdan reaktiot. Ihon ja 

pehmytkudoksen paiseet ja ei-melanoottiset ihosyövät ovat harvinaisempia huomioituja 

haittoja. Kaiken kaikkiaan biologiset lääkkeet ovat hyvin siedettyjä ja tehokkaita, vakavat 

haitat ovat harvinaisia. Erityisesti uudemmilla biologisilla lääkkeillä saavutetaan useammin 

hyvä tai erinomainen hoitovaste (Kaushik & Lebwohl 2019). 

 

2.2.4 Biologisten lääkkeiden teho 

 

Armstrong ym. vertailivat meta-analyysissään biologisten lääkkeiden tehoja lyhyellä ja 

pitkällä aikavälillä, ja totesivat biologisten lääkkeiden olevan tehokkaita ihopsoriaasin 

hoidossa verrattuna apremilastiin, dimetyylifumaraattiin ja plaseboon. Lyhyellä aikavälillä 

(10–16 viikkoa) kaikki biologiset lääkkeet osoittautuivat tehokkaammaksi, kuin apremilasti, 

dimetyylifumaraatti tai plasebo. Biologisten lääkkeiden välillä oli tuloksissa kuitenkin suuria 

eroja. Taulukossa 2 on vertailtu biologisten lääkkeiden tehoja apremilastiin, 

dimetyylifumaraattiin ja plaseboon. Samassa meta-analyysissä arvioitiin myös biologisten 

lääkkeiden tehoa pitkällä aikavälillä (44–60 viikkoa), ja biologiset lääkkeet osoittautuivat 

tehokkaiksi myös tällä aikavälillä: PASI-75 oli 55.5–90.1%, PASI-90 oli 33.4–79.4% ja 

PASI-100 oli 10.1-56.2% (Armstrong ym. 2020).  
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Taulukko 2. Biologisten lääkkeiden, apremilastin, dimetyylifumaraatin ja plasebon 

arvioidut hoitovasteasteet prosentteina lyhyellä (10–16 viikkoa) aikavälillä. (Armstrong 

ym. 2020) 

 Arvioitu hoitovasteen aste % 

Hoitomuoto PASI-75 PASI-90 PASI-100 

Biologiset lääkkeet 40.1–89.2 17.9–71.6 4.2–40.4 

Apremilasti 30.8 12.1 2.4 

Dimetyylifumaraatti 29.6 11.4 2.2 

Plasebo 5.3 1.1 0.1 

 

Myös muissa meta-analyyseissä erityisesti uudemmat luokkien IL-17:n estäjät ja IL-23:n 

estäjät ovat osoittautuneet tehokkaiksi ihopsoriaasin hoidossa, vaikkakin näiden luokkien 

sisällä olevien lääkkeiden välillä tehoissa on eroja (Mahil ym. 2020), (Sawyer ym. 2019), 

(Bai ym. 2019), (Bilal ym. 2018). Vaikka meta-analyysien tulokset eivät ole keskenään 

suoraan vertailukelpoisia muun muassa erilaisten tutkimusasetelmien ja eri 

päätetapahtumien aikavälien vuoksi, on selvää, että erityisesti uudet biologiset lääkkeet ovat 

plaseboa ja monia muita systeemisiä lääkehoitoja tehokkaampia.  

 

2.2.5 Biologisten lääkkeiden käytön jatkuvuus 

 

Koska psoriaasi on krooninen sairaus, on potilaan hoidon kannalta merkittävää, kuinka 

kauan tehokasta hoitoa voidaan jatkaa. Biologisten lääkkeiden tehon tiedetään laskevan 

käytön myötä. Yleisin syy biologisen lääkkeen lopettamiseen onkin lääkkeen tehottomuus. 

Aikaisemman biologisen lääkkeen käytön tiedetään ennustavan heikompaa biologisen 

lääkkeen tehon pysyvyyttä. 373 potilaan retrospektiivisessä analyysissä, jossa vertailtiin 

TNF:n estäjiä (sertolitsumabipegolia lukuun ottamatta), ustekinumabia ja systeemisiä 

lääkkeitä, todettiin biologisten lääkkeiden käytön jatkuvan pidempään kuin tavanomaisten 

systeemisten lääkkeiden. Lääkkeiden lopetuksen riskitiheyksien suhteet (hazard ratio, HR) 

verrattuna fumaraatin estereihin (monoetyylifumaraatti ja dimetyylifumaraatti) olivat 

seuraavat: 0.14 (95% CI: 0.06–0.35) ustekinumabilla, 0.43 (95% CI: 0.26–0.73) 

adalimumabilla, 0.62 (95% CI: 0.31–1.24) etanerseptillä, 0.66 (95% CI: 0.30–1.24) 

infliksimabilla, 0.88 (95% CI: 0.58–1.34) metotreksaatilla, 2.11 (95% CI: 1.14–3.91) 

asitretiinillä ja 3.26 (95% CI: 1.44–7.39) siklosporiinilla. Kaikilla biologisilla lääkkeillä ja 

erityisesti ustekinumabilla oli hyvä lääkkeen käytön jatkuvuus 5 vuoden jälkeen 
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infliksimabia lukuun ottamatta. Infliksimabi poikkesi muista biologisista lääkkeistä siinä, 

että sen yleisin lopettamisen syy oli haittavaikutukset, kun muilla biologisilla lääkkeillä 

lopettamisen yleisin syy oli tehon puute. Infliksimabin käytön jatkuvuus myös parani 

huomattavasti enemmän kuin muilla biologisilla lääkkeillä, kun potilaat saivat 

metotreksaattia samaan aikaan (Arnold ym. 2016). 

 

PSOLAR-rekisterin (Psoriasis Longitudinal Assesment and Registry) tietojen pohjalta 

tehdyn tutkimuksen mukaan, joka käsitti 3473 uutta biologisen lääkkeen aloitusta, TNF:n 

estäjien (sertolitsumabipegolia lukuun ottamatta) käytön jatkuvuus oli selkeästi heikompaa 

IL-12/23:n estäjään ustekinumabiin verrattuna niin biologisesti naiiveilla kuin toisen- tai 

kolmannen biologisen lääkkeen aloittaneilla (Menter ym. 2016). Tätä tulosta kuitenkin 

vääristänee se, että ustekinumabi on tällä hetkellä ainoa psoriaasin hoidossa käytettävä IL-

12/23:n estäjä, joten vaihtoehtoisen lääkkeen puuttuminen ylikorostaa lääkkeen käytön 

jatkuvuutta. 

 

Kun vertailtiin ustekinumabin (3118 potilasta) ja IL-17:n estäjän sekukinumabin (991 

potilasta) lääkkeen käytön jatkuvuutta, todettiin niiden olevan lähellä toisiaan yhden ja 

kahden vuoden kohdalla. Tämä on merkittävä tulos siksi, että aikaisemmat tutkimukset ovat 

antaneet ymmärtää sekukinumabilla olevan heikompi lääkkeen käytön jatkuvuus kuin 

ustekinumabilla. Aikaisempien tutkimusten tuloksia on kuitenkin vääristänyt pieni otanta ja 

sekukinumabin käytön ohjautuminen jo aikaisemmin biologisia lääkkeitä käyttäneille 

potilaille (Yiu ym. 2020). IL-17:n estäjän iksekitsumabin käytön jatkuvuus vaikuttaa 

lupaavalta PsoRA-rekisterin (Austrian Psoriasis Registry) tietojen pohjalta tehdyn 1572 

potilasta kattavan tutkimuksen mukaan. Toisaalta sekukinumabin käytön jatkuvuus ei tässä 

kyseisessä tutkimuksessa kuitenkaan osoittautunut yhtä hyväksi kuin ustekinumabilla yli 

vuoden jälkeen (Graier ym. 2021). Kanadalaisista ja yhdysvaltalaisista potilaista koostuvan 

rekisterin tietojen pohjalta tehdyn 1412 potilasta käsittäneen tutkimuksen mukaan 

iksekitsumabin käytön jatkuvuus on parempaa kahden vuoden kohdalla verrattuna TNF:n 

estäjiin (lukuun ottamatta infliksimabia) ja muihin IL-17:n estäjiin (Lockshin ym. 2021).  
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3145 potilasta käsittävässä retrospektiivisessä tutkimuksessa uusien IL-23:n estäjien 

guselkumabin ja risankitsumabin lääkkeen käytön jatkuvuudet vaikuttivat lupaavilta. 

Toisaalta samaisessa tutkimuksessa uusimman IL-17:n estäjän brodalumabin lääkkeen 

käytön jatkuvuus vaikutti heikolta (Torres ym. 2021). Toisaalta pienessä japanilaisessa 205 

potilaan tutkimuksessa brodalumabin lääkkeen käytön jatkuvuus vaikutti hyvältä 

ensimmäisen kahden vuoden ajalta, jolta tietoa oli saatavilla, vaikka kaikki brodalumabia 

saaneet olivat käyttäneet biologisia lääkkeitä aikaisemmin (Kishimoto ym. 2020). 

Huomionarvoista kuitenkin on, että molemmissa tutkimuksissa brodalumabia saaneiden 

määrä oli pieni: 116 potilasta ja 12 potilasta. Toistaiseksi uusimpien biologisten lääkkeiden 

käytön jatkuvuudesta on julkaistu vähän tutkimuksia. 

 

Lääkkeiden käytön jatkuvuuden arvioinnissa on kuitenkin huomioitava, että siihen 

vaikuttavat myös muut tekijät lääkkeen tehon ja haittavaikutusten lisäksi, kuten esimerkiksi 

lääkkeen saatavuus. Lisäksi uuden lääkkeen tulo markkinoille voi lyhentää vanhan lääkkeen 

käytön jatkuvuutta, vaikka teho uudella lääkkeellä ei olisikaan vanhaa lääkettä parempi. 

Toisaalta myös se, että uutta lääkettä ei tule markkinoille, voi ylikorostaa vanhemman 

lääkkeen käytön jatkuvuutta. Täten uusien lääkkeiden myyntiintuloajankohdat ja aika niiden 

välillä vaikuttaa lääkkeen käytön jatkuvuuden tuloksiin tutkimuksissa. Tästä syystä 

luotettavan vertailun tekeminen lääkkeen käytön jatkuvuudesta on haastavaa.  

 

2.2.6 Sekukinumabi 

 

Sekukinumabi on ensimmäinen IL-17:n estäjä, jonka FDA hyväksyi ihopsoriaasin hoitoon. 

FDA hyväksyi sen tammikuussa 2015, jolloin sen ainoa virallinen käyttöindikaatio oli 

keskivaikea tai vaikea psoriaasi. Vuotta myöhemmin käyttöindikaatioihin lisättiin 

nivelpsoriaasi ja selkärankareuma. Sittemmin vuonna 2020 se hyväksyttiin aksiaalisen 

spondyloartropatian hoitoon. 2021 ihopsoriaasin käyttöindikaatioita laajennettiin 6-

vuotiaihin ja sitä vanhempiin lapsiin (Food and Drug Administration 2021). 

 

IL-17 on tulehduksellinen sytokiini, jota Th17 solujen lisäksi tuottaa mast solut ja 

neutrofiilit. Tarkemmin IL-17 tarkoitetaan ryhmää sytokiinejä, joita on IL-17A:sta IL-

17F:ään. IL-17A:ta pidetään toiminnaltaan merkityksellisimpänä, koska se on 
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vaikutukseltaan 10–30 kertaa tehokkaampi kuin IL-17F, joka liittyy samaan reseptoriin kuin 

IL-17A. Sekukinumabin kohdemolekyyli on IL-17A, jota sekukinumabi estää liittymästä IL-

17 reseptoreihin (IL-17R). IL-17 reseptoreita on rakenteeltaan erilaisia. Tärkein niistä 

psoriaasin kannalta on IL-17RA, jota esiintyy keratinosyyttien pinnalla. IL-17A:n 

liittyminen IL-17RA:han, johtaa lopulta keratinosyyttien lisääntyneeseen ja poikkeavaan 

kehitykseen ja tulehduksellisten solujen kulkeutumiseen paikalle. Sekukinumabi siis 

hillitsee tätä prosessia (Frieder ym. 2018). 

 

2.2.6.1 Käyttö tavanomaisella annoksella 

 

Vaiheen II kaksoissokkoutetussa plasebo-kontrolloidussa tutkimuksissa potilaat 

satunnaistettiin viiteen eri ryhmään saamaan plaseboa tai sekukinumabia annoksella 25 mg, 

75 mg ja 150 mg viikoilla 0, 4 ja 8. Viides ryhmä sai 25 mg vain viikolla 0, ja loput kaksi 

annosta plaseboa. Sekukinumabi osoittautui selvästi plaseboa tehokkaammaksi 

ihopsoriaasin hoidossa. PASI-75 saavutti 12 viikon kohdalla 150 mg, 75 mg ja plasebo 

ryhmissä 82%, 57% ja 9%. Potilaan painolla todettiin olevan vaikutusta vasteeseen. Alle 

90kg painavat potilaat saivat paremman vasteen 12 viikon kohdalla kaikissa ryhmissä (Papp 

ym. 2013). Myös toisessa vaiheen II tutkimuksessa sekukinumabi osoittautui selvästi 

plaseboa tehokkaammaksi. Lisäksi osoitettiin latausannoksen hyödyllisyys, sekä 4 viikon 

annosvälin olevan parempi kuin tarvittaessa käytetyn annostelun (Rich ym. 2013). Tälle 

saatiin lisätukea vaiheen III SCULPTURE tutkimuksessa (Mrowietz ym. 2015) ja 

SCULPTURE tutkimuksen jatkotutkimuksessa: kolmen vuoden kohdalla 4 viikon 

annosvälin 300mg sekukinumabin annostelun ryhmässä PASI-75/PASI-90/PASI-100 

saavutti 83.0%/63.8%/42.6%, kun taas vastaavat luvut 300mg tarvittaessa käytetyn 

annostelun ryhmässä olivat 46.6%/13.0%/3.8% (Bissonnette ym. 2017). 

 

Vaiheen III tutkimuksissa SCULPTURE (Mrowietz ym. 2015), JUNCTURE (Paul ym. 

2015), FEATURE (Blauvelt ym. 2015), ERASURE ja FIXTURE (Langley ym. 2014) 

osoitettiin 300mg 4 viikon annosvälin olevan tehokkaampi hoitovasteiden saavuttamiseksi 

kuin 150mg 4 viikon annosvälin 12 viikon kohdalla. SCULPTURE, ERASURE ja 

FIXTURE tutkimuksissa osoitettiin 300mg 4 viikon annosvälin olevan tehokkaampi myös 

52 viikon kohdalla (Mrowietz ym. 2015), (Langley ym. 2014). 3213 potilaan meta-

analyysissä todettiin 300 mg annoksen 4 viikon välein olevan tehokkaampi kuin 150 mg 
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annoksen 4 viikon välein. Kummatkaan annostukset eivät merkittävästi lisänneet 

haittavaikutuksia plaseboon verrattuna (Xiong ym. 2015). 

 

Sekukinumabin tavanomaiseksi ylläpitoannokseksi onkin vakiintunut ihopsoriaasin 

hoidossa 300 mg 4 viikon välein. Käytännössä annostelu tapahtuu kahdella 150 mg 

ihonalaisella pistoksella. Latausannos toteutetaan antamalla hoidon alussa 300mg viikoilla 

0, 1, 2, 3 ja 4, jonka jälkeen siirrytään ylläpitoannokseen. Joillekin potilaille voidaan harkita 

myös 150 mg annosta. FDA suosittelee alle kg 6-vuotiaille ja vanhemmille lapsille 

annostusta painon mukaan: alle 50 kg painaville 75 mg ja 50 kg tai enemmän painaville 150 

mg. Annosteluvälit ovat samat lapsilla latausannoksessa ja ylläpitoannoksessa (Food and 

Drug Administration 2021).  

 

2.2.6.2 Sekukinumabin käyttö poikkeavalla annoksella 

 

Toistaiseksi sekukinumabin käytöstä 300mg 4 viikon välein suuremmalla annoksella tai 

tihennetyllä annosvälillä on julkaistu melko vähän tietoa. OPTIMISE tutkimuksessa 1647 

potilasta sai sekukinumabia tavanomaisella latausannoksella ja ylläpitoannoksella viikolle 

24 asti. Tämän jälkeen potilaat, jotka saavuttivat PASI-75, mutta eivät PASI-90 (206 

potilasta) satunnaistettiin kahteen ryhmään: 114 potilasta sai sekukinumabia 300 mg 4 viikon 

(q4w) välein ja 92 potilasta sai sekukinumabia 300 mg 2 viikon välein (q2w) seuraavat 28 

viikkoa. Q2w ryhmässä useampi saavutti PASI-90 kuin q4w ryhmässä, mutta tulos ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä (p = 0.10). Kuitenkin q4w ryhmän potilailla oli suurempi riski 

menettää saavutettu PASI-75 q2w ryhmään verrattuna HR 1.73 (95% CI 1.01-2.97, p = 

0.001). Lisäksi q4w ryhmässä alle 90 kg painoiset potilaat saavuttivat PASI-90 

todennäköisemmin kuin 90 kg tai yli painoiset potilaat 61% vs. 40%. Kun vertailtiin 90 kg 

tai yli painavia potilaita q2w – ja q4w ryhmissä, q2w ryhmässä olleet saavuttivat PASI-90 

useammin kuin q4w ryhmässä olleet (57% vs. 40%). Tämä tulos ei kuitenkaan ollut 

tilastollisesti merkitsevä (p = 0.11). Samassa tutkimuksessa alun perin 24 viikon kohdalla 

PASI-90 saavuttaneet satunnaistettiin kahteen ryhmään q4w ja q6w, mutta näiden ryhmien 

välinen vertailu ei tuottanut ratkaisevia tuloksia (Reich ym. 2020). Vaikka OPTIMISE 

tutkimuksen tulokset tiheämmästä annosvälistä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, 

viittaavat tulokset mahdolliseen hyötyyn tiheämmästä annosteluilla painavammilla 

potilailla, jotka eivät saavuta PASI-90 vastetta.  
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Saksalaisessa GAIN tutkimuksessa, joka oli satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, tutkittiin 

myös sekukinumabin tihennettyä annostusta. Aluksi potilaat saivat sekukinumabia 

tavanomaisella annoksella 16 viikkoa, jonka jälkeen potilaat, jotka saavuttivat PASI-75 

vasteen, mutta eivät saavuttaneet PASI-90 vastetta (325 potilasta) satunnaistettiin q4w ja 

q2w ryhmiin. Viikolla 32 PASI-90 vasteen saavutti q2w ryhmässä 64,4% potilaista ja q4w 

ryhmässä 57,4%. Tulos ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0.087). Kuitenkin 

suurempi osa potilaista (79%) q2w ryhmässä saavutti PASI < 3, kuin q4w ryhmässä (51%). 

Lisäksi q2w ryhmässä 68% potilaista saavutti IGA (Investigator’s Global Assesment) 0/1 

vasteen, kun taas q4w ryhmässä vastaavan vasteen saavutti 47% potilaista. Nämä tulokset 

olivat tilastollisesti merkitseviä (p = 0.006 ja p = 0.042). Potilaiden painolla ei havaittu 

tilastollista merkitsevyyttä tässä tutkimuksessa. Haittavaikutusten määrissä ei havaittu 

merkittävää eroa ryhmien välillä (Reich ym. 2021). 

 

Kanadalaisessa retrospektiivisessä tapaustutkimuksessa tutkittiin 13 psoriaasipotilaan hoitoa 

poikkeavalla sekukinumabin annostuksella.  Potilaat olivat saaneet aluksi sekukinumabia 

tavanomaisella annoksella, mutta olivat saaneet riittämättömän vasteen tai psoriaasi oli 

pahentunut uudelleen. Annostusväli tihennettiin 300 mg kolmen tai kahden viikon välein. 

10 potilasta sai merkittävästi paremman vasteen tihennetyllä annostusvälillä, eikä 

haittavaikutuksia havaittu tihennetyllä annostusvälillä yhtä flunssaa lukuun ottamatta 

(Phung ym. 2018). 

 

Suunnitteilla on myös tutkimus Belgiassa ja Alankomaissa, joissa on tarkoitus selvittää, 

voidaanko psoriaasin pahenemista biologisen hoidon aikana vähentää taudin aktiivisuuden 

perusteella ohjattuun annoksen vähentämiseen verrattuna tavanomaiseen annostukseen. 

Tutkimuksessa tutkitaan useita biologisia lääkkeitä, mukaan lukien sekukinumabia. Kolmen 

kuukauden välein arvioidaan, voidaanko annostusväliä pidentää vai onko syytä jatkaa 

tavanomaisella annostuksella. Sekukinumabin ensimmäinen pidennetty annosväli tulee 

olemaan 300 mg kuuden viikon välein ja toinen pidennetty annosväli 300 mg kahdeksan 

viikon välein. Potilaita seurataan 18 kuukauden ajan. Viimeiset arvioinnit on tarkoitus 

toteuttaa heinäkuussa 2023 (van der Schoot ym. 2021). 
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3. POHDINTA 

 

Sekukinumabi ja muut biologiset lääkkeet ovat osoittautuneet tehokkaiksi hoitomuodoiksi 

vaikean psoriaasin hoidossa. Valtaosa potilaista saavuttaa hyvän hoitovasteen ja merkittävä 

osa potilaista erinomaisen tai täydellisen hoitovasteen ensimmäisten kuukausien aikana. 

Biologiset lääkkeet ovat myös hyvin siedettyjä, ja haittavaikutuksia voidaan minimoida 

huomioimalla vasta-aiheet asianmukaisesti. Biologisten lääkkeiden teho säilyy melko 

pitkään, joskin tehon heikkeneminen ja psoriaasin uudelleen paheneminen hoidon aikana on 

mahdollista. Biologiset lääkkeet ovat myös kalliita. Sekukinumabin tavanomaiseksi ja 

tehokkaaksi annosteluksi on osoitettu 300mg viikon välein latausannostusjaksolla, jonka 

jälkeen lääkettä käytetään neljän viikon välein. Annostuksen optimointia kuitenkin tehdään 

jonkin verran. Sekukinumabin käytöstä poikkeavalla annoksella on toistaiseksi melko vähän 

tutkimustietoa. Viitteitä on kuitenkin siitä, että osa potilaista saattaisi hyötyä tihennetystä 

annostelusta, vaikkakin tutkimustieto tämän osalta on hyvin niukkaa. Tällaisia potilaita 

saattaisivat olla painavammat potilaat sekä potilaat, jotka saavuttavat hyvän hoitovasteen, 

mutta eivät erinomaista hoitovastetta ensimmäisten kuukausien aikana. Luonnollisesti lisää 

tutkimusnäyttöä tarvittaisiin todellisen hyödyn osoittamiseksi. Myös tutkimustuloksia 

sekukinumabin käytöstä harvennetulla annosvälillä hyvässä hoitotasapainossa olevan 

psoriaasin hoidossa saataneen seuraavien vuosien aikana. On mielenkiintoista nähdä, onko 

tulevaisuudessa sekukinumabin tai muiden biologisten lääkkeiden annostelu psoriaasin 

hoidossa entistä yksilöllisempää. Selvää on se, että optimoinnin tulisi olla näyttöön 

perustuvaa, ja optimaalisen annosteluun vaikuttavien tekijöiden selvittäminen vaatisi 

huomattavan määrän lisää tutkimusta. 
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