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Dermatoloogia
Psoriaasi kui süsteemse
põletikulise haiguse
tähendus südame- ja
veresoonkonnahaiguste
patogeneesis
Psoriaas on tundmatu etioloogiaga
krooniline põletikuline nahahaigus,
mis kahjustab nahka, küüsi ja liigeseid. Haigus kulgeb ägenemiste ja
remissioonidega ning seda põeb
1–3% ra hv ast i k ust. Ha ig us võib
avalduda igas eas, kuid sagedamini
vanuses 15–20 aastat ning seejärel
50.–60. eluaastatel. Psor iaas on
geneetilise eelsoodumusega peamiselt Th1 ja Th17 rakkude põhjustatud
immunoloogiline haigus, mida kliiniliselt iseloomustab epidermaalne
hüperplaasia ja põletikuline infiltraat nahas. Ehkki haigus avaldub
eelkõige nahal, on psoriaasihaigetel
täheldatud südame-veresoonkonnahaiguste suurenenud riski, mis
viitab psoriaasi süsteemsele olemusele. Vaatamata sellele, et kaasuvad
h a ig u sed h a l vend av ad olu l i selt
patsiendi tervist ja elukvaliteeti, on
nad psoriaasi korral sageli aladiagnoositud ning alaravitud. Nüüdisajal
peetakse oluliseks psoriaasi varajast
ning tõhusat põletikuvastast ravi,
mis võimaldab mõjutada kroonilise
haiguse süsteemset olemust.
Esmakordsed kirjalikud andmed
lipoproteiinide taseme muutuste
kohta psoriaasiga haigetel pärinevad 1958. aastast (1) ja järgneva
poole sajandi jooksul on avaldatud
mitmeid vastava sisuga uuringuid,
kus madaltihedusega lipoproteiinide
(LDL) osakaal on suurenenud ja kõrgtihedusega lipoproteiinide ( HDL)
osakaal vähenenud (2, 3). Lisaks on
uuringutega tõestatud märkimisväärsed seosed psoriaasi ägeduse ja
triglütseriidide, LDLi ja väga madala
tihedusega lipoproteiinide ( VLDL)
sisalduse suurenemise vahel (2, 4).
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seid riskitegureid, näiteks ülekaalulisus, vähene kehaline aktiivsus,
suitsetamine ning alkoholi liigtarbimine. Suitsetamine soodustab
psoriaasi ägenemist oksüdatiivsete,
põletikuliste ja geneetiliste mehhanismide kaudu (5). Alkoholi kuritarvitamist ja haigusega kaasnevat
depressiooni esineb enam psoriaasiga haigetel kui kontrollrühmas.
Psoriaas seostub väga tugevasti
haigete psühhosotsiaalsete häiretega, mis on omakorda märkimisväärselt seotud haiguse ägedusega (6).
Samal ajal soodustab ülekaalulisus
hüpertensiooni, düslipideemia kujunemist ning suurendab insuliini
resistentsuse ja glükoosi intolerantsuse tekkimise riski (7). Metaboolse sündroomi esinemissagedus
psoriaasihaigete hulgas oli 40%
ja kontrol lg r upis 23% (8). 2000
psoriaasihaiget hõlmanud uuringus
leiti seosed rasvumise ja psoriaasi
ägeduse vahel ning samuti sõltus
ravivastus kehamassi indeksist (9).
R. J. Ludw ig ühes kaasautoritega näitas, et psoriaasihaigetel
esineb kontrollrühma uuritavatest
enam koronaararterite kaltsifikatsioone (10). Arterite suurenenud
jäikus seostub haiguse ägeduse ning
aktiivse süsteemse põletikuga (11).
Arterite jäikuse suurenemine on
kesk ne patogeneetiline protsess
n ing esimene staadium fataalse
iseloomuga südame- ja veresoon kon na ha ig uste tek kel (12).
Lisaks ühistele riskiteguritele on
ateroskleroosi ja psoriaasi korral
uuring utega tõestat ud sarnaste
immunoloogiliste mehhanismide
esinemine, näiteks T-abistajarakkude tasakaalu häire ja tsütokiinide profiili muutused (7, 13, 14).
Süsteemse põletiku tingimustes on
oksüdatiivse stressi esinemine psoriaasihaigetel tõestatud nii psoriaasist
haaratud kui ka terves nahas (15).
Süsteemse põletikuga kaasnev osküdatiivne stress (4, 3, 16) on oluline

lüli ka põletikuliste nahahaiguste
patogeneesis ning see on muutnud
tõekspidamisi nimetatud haigustest
kui ühe elundi häirest. Samas on
ägeda põletiku kestusel ja oksüdatiivse stressi sügavusel määrav
tähtsus südame-veresoonkonnahaiguste, sh ateroskleroosi kujunemisel.
Endoteeli funktsiooni ja arterite
jäikuse hindamine on andnud mitmekülgset teavet organismi aterogeense
seisundi kohta (17).
Psoriaasirav imite isoleeritud
mõju hindamine kardiovaskulaarsele
süsteemile on väga keeruline, kui ei
arvestata süsteemsete põletikuliste
haiguste raskusastet ega kasutatud
ravimite kombinatsioone ja doseeringuid. 3501 patsiendiga juhtkontrolluuringus, kus kontrollrühmas kasutati metotreksaadi monoteraapiat, ei
leitud eeliseid bioloogiliste ravimite
monoteraapial ega kombinatsioonil
metotreksaadiga. Samas suurenes
tsütotoksiliste immunosupressantide asatiopriini ja tsüklosporiini
kasutamisel kardiovaskulaarsete
kõrvalnähtude esinemise tõenäosus
80% (18). Tsüklosporiini kasutamine annuses 1–4 mg põhjustas
arteriaalse vererõhu tõusu 5 mm Hg
ning annuses 5–10 mg 11mm Hg
võrra (19). Vereplasma homotsüsteiinitaseme tõus soodustab endoteelirakkude kahjustamise kaudu
süda me-veresoon kon na ha ig uste
arengut. Psoriaasihaigetel on hüperhomot s ü s tei neem i at seos t at ud
haiguse ägeduse ja foolhappe madala
tasemega (20). Kuigi metotreksaat
võib tõsta homotsüsteiinitaset (21),
vähendas see põletikuliste süsteemsete haiguste korral südame-veresoonkonnahaiguste riski (22). Uuringutes on tuumorinekroosifaktori α
( TNF-α) antagonistide kasutamine
kaasa toonud LDL ja triglütseriidide
(23), C-reaktiivse valgu ja fibrinogeeni taseme languse (24). Süsteemsete põletikuliste haiguste korral
vähendavad bioloogilised ravimid
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TNF-α blokeerimise kaudu arterite
jäikust (25). Lisaks on leitud, et
interleukiinide IL-12 ja IL-23 vastaste
monok lon a a l se te a nt i keh aden a
toimivad bioloogilised ravimid ei
põhjustanud patsientidel kardiovaskulaarsete kõrvalnähtude osakaalu
suurenemist (26).
Kokkuvõttes märkigem, et uued
teadmised psoriaasi ning kaasuvate
haiguste immuunmehhanismide ja
geneetika kohta on spetsialistide
huvi suunanud psoriaasi süsteemsele olemusele n i ng möödas on
ajad, kui seda haigust mõisteti ühe
elundi haigusena. Samas puuduvad
veel uuringud psoriaasi ulatuse ja
ägeduse ning kestuse kohta, mis
selgitaksid, millisest raskusastmest
alates suureneb kardiovaskulaarsete
sündmuste osakaal. Vaatamata sellele
on tänapäeval tähelepanu all haiguse
varajane ning tõhus põletikuvastane
ravi, mis võimaldab mõjutada psoriaasi kroonilist süsteemset olemust.
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