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Sammandrag  

Psoriasis är en kronisk autoimmun sjukdom som drabbar mellan 2 och 3 % av världens 
befolkning i olika grad. Den kan drabba vilken del som helst av huden, men även leder, och 
de flesta får sina första utslag i 15-25 års ålder. Psoriasis smittar inte utan ärvs från generation 
till generation i ett ojämnt mönster, vilket har fått forskare att tro att flera olika gener är 
inblandade. Även miljön är en viktig del av sjukdomsutbrottet och det finns kopplingar till 
hög alkoholkonsumtion, bakterieinfektioner samt stress. Idag finns inget botemedel men en 
hel del salvor, läkemedel och andra behandlingsmetoder som tillfälligt kan avlägsna utslag, 
klåda och rörelseförhinder.  

Forskning bedrivs inom många områden, t.ex. sjukdomens ursprung, inblandade gener, 
effektivare sätt få läkemedlen dit de behövs i kroppen och helt nya läkemedel med mer 
precisa mål. De äldre läkemedlen har immunosuppressiva effekter och används i flera syften 
än att lindra psoriasis. Tyvärr är de inte tillräckligt precisa och kommer därför med många 
bieffekter vid felaktig användning eller låg tolerans. De nya läkemedlen kallas för biologiska 
och består av modifierade antikroppar eller isolat från naturen. Dessa kan vara så precisa att 
de endast påverkar en specifik receptor eller molekyl i en enda celltyp, vilket skulle göra 
bieffekter till ett minne blott, men det kräver att forskarna vet vilka gener och system som blir 
påverkade. Många av de biologiska läkemedlen genomgår fortfarande kliniska prövningar och 
nämnvärt är att forskarna har börjat påvisa antikroppar mot dem i vissa fall.  

De gener som forskarna idag tror orsakar psoriasis kommer förhoppningsvis att bli bekräftade 
och analyserade så att ett slutgiltigt läkemedel kan framställas, helt fritt från bieffekter och 
med hög verkningsgrad. 
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Ordlista 
 
Definitioner återfinns i (Abbas et al. 2007), om inte annat anges.  

APC: Antigen Presenting Cells (antigenpresenterande celler) är en samling av olika 
celltyper som alla har förmågan att visa upp antigener för T-lymfocyter.  

CD4+ T-cell: En lymfocyt som uttrycker CD4-receptorer kallas T-hjälparcell och 
hjälper andra celler genom att utsöndra ett flertal olika cytokiner. T-hjälparceller 
delas in i subpopulationer, som t.ex. Th1 och Th17, beroende på vilka cytokiner de 
verkar på och utsöndrar.  

CD45+ T-cell: En lymfocyt som uttrycker CD45-receptorer kallas minnes-T-cell och har 
förmågan att efter en infektion leva kvar i kroppen över en längre tidsperiod för att vid ett 
andra angrepp av samma smittkälla kunna skapa en snabb immunrespons. Det finns 
minnesceller för både CD4+ och CD8+ T-celler och även subpopulationer av dessa som 
kallas TEM (verksamt minne) och TCM (centralt minne). När TCM aktiveras övergår de 
till att vara TEM. 

CD8+ T-cell: En lymfocyt som uttrycker CD8-receptorer kallas cytotoxisk T-cell och kan få 
celler som visar upp proteiner från främmande organismer att genomgå apoptos.  

CD4+CD25+ T-cell: En lymfocyt som uttrycker både CD4-och CD25-receptorer kallas 
regulatorisk T-cell och begränsar aktiviteten av T-celler som reagerar mot egna friska 
celler.  

Cytokin: Cytokiner är signalsubstanser som produceras av olika celler i immunförsvaret 
och medierar cellinteraktioner, så som immunrespons och inflammation.  

DLQI: Dermatology Life Quality Index (dermatologiskt livskvalitetsindex) är ett 
frågeformulär som bedömer patienters psykiska välmående (Cardiff University 1994).  

Fas I: ”En i förväg planerad, oftast kontrollerad, klinisk studie av säkerhet och effektivitet hos 
diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, apparater eller tekniker, vilken 
genomförs i en mindre grupp friska personer under en period av ca ett år.” Citerat från 
(Karolinska institutet Universitetsbiblioteket 2009).  

Fas II: ” En i förväg planerad, oftast kontrollerad, klinisk studie av säkerhet och effektivitet  
hos diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, apparater eller tekniker,  
genomförd i en grupp av flera hundra frivilliga, inklusive ett begränsat antal patienter,  
under en period av två åt.” Citerat från (Karolinska institutet Universitetsbiblioteket 2009).  

Fas III: ” En i förväg planerad, oftast kontrollerad, klinisk studie av säkerhet och effektivitet 
hos diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, apparater eller tekniker efter 
fas II-prövning. En stor grupp patienter undersöks noggrant av läkare med avseende på 
biverkningar av långtidsexponering, under en period av ca tre år.” Citerat från (Karolinska 
institutet Universitetsbiblioteket 2009).  

Fas IV: ” Fortsatta studier av och insamlande av data om säkerhet och effektivitet hos 
diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska produkter eller tekniker som godkänts för 
bruk efter fas I, II och III-prövningar.” Citerat från (Karolinska institutet 
Universitetsbiblioteket 2009).  

HLA: Human Leukocyte Antigen (mänskligt antigen från vita blodkroppar) är det mänskliga 
MHCkomplexet. Det finns två klasser av HLA som uttrycks på olika celltyper. Genetiskt 
är HLA väldigt variabla och binder en mängd olika antigener från insidan av en cell för att 
sedan presenterar dem på cellytan. Olika celler delaktiga i immunförsvaret läser av dessa 
och bedömer om antigenen är kroppsegen eller en del av en attack mot kroppen.  

HRQOL: Health-Related Quality Of Life (hälsorelaterad livskvalitet) är ett frågeformulär som 
bedömer patienters psykiska välmående (CDC 2009). 
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Humaniserad monoklonal antikropp: Monoklonala antikroppar är identiska med varandra och 
 binder samma antigen. Antikropparna produceras av B-celler klonade från en enda 
 ursprungscell. Humaniserade antikroppar är en typ av monoklonala antikroppar. De 
 monoklonala antikropparna produceras ofta från möss och skulle orsaka en immunrespons 
 hos människan om de injicerades i en person, men genom att byta ut Fc-regionen av 
 musantikropparna mot mänskliga Fc-regioner så undviks detta.  
IFN-γ: Interferon gamma aktiverar eller ändrar aktiviteten av många olika celler i 
 immunförsvaret bl.a. makrofager, T-celler och B-celler.  
IgG: Immunoglubulin G är en antikropp i klass G som utsöndras av aktiverade B-celler. 
IL: Interleukiner är ett annat namn på cytokiner som produceras av lymfocyter, även om det 
 historiskt sett inte alltid varit så. Interleukiner förmedlar ofta signaler mellan olika celler  
 inom immunförsvaret. När ett nytt interleukin upptäcks tilldelas det en siffra, t.ex. IL-12. 
Keratinocyt: Keratinocyter är en celltyp som utgör 95 % av alla celler i epidermis 
 (överhuden).  
Klinisk prövning: ”Alla undersökningar på människa med avsikt att karaktärisera 

farmakologin och/eller farmakodynamiken hos en medicinsk produkt samt att fastställa 
dess säkerhet och/eller effekt genom att identifiera biverkningar och/eller att studera 
absorption distribution, metabolism och utsöndring av substanser.” Citerat från 
(Uppsala kliniska forskningscentrum 2005). För olika faser se ”Fas I-IV”.  

NK-cell: Natural killer cell (naturlig mördarcell) är en leukocyt som tillhör det ospecifika 
immunförsvaret och kan utsöndra IFN-γ. Dess funktion är att få celler som inte 
uttrycker en viss receptor på cellytan (MHC I) att genomgå apoptos, vilket kan 
förekomma hos virusinfekterade celler eller tumörceller.  

PASI: Psoriasis Area and Severity Index (index av drabbad area och grad av psoriasis) är ett 
mått som används för att beskriva sjukdomsgrad hos psoriatiker. PASI beräknas utifrån 
rodnad, infiltration, fjällning, drabbad yta och placering av utslagen. Beräkning av PASI 
kan göras på http://huddoktor.com/doctor/PASI/630.html.  

PGA: Physician's Global Assessment (läkarnas globala uppskattningsmetod) är liksom PASI 
ett mått för att beskriva sjukdomsgrad hos psoriatiker. Uppenbara problem för läkare att 
bedöma PASI har lett till nya mått, som är lättare att använda och ger bättre möjlighet för 
jämförelser mellan olika studier (Langley et al. 2004). 

PUVA: Psoralen i samband med UVA-ljus utgör en så kallad PUVA-behandling. Psoralen är 
 en grupp läkemedel som i detta fall används för att göra huden mer mottaglig för UVA-
 ljuset. Denna behandling förekommer också med UVB-ljus och kallas då PUVB. 
TGF-β2: TGF-β2 hämmar produktionen av IL-2 och IFN-γ, vilket leder till att regulatoriska 

T-celler och T-hjälparceller inte aktiveras och därmed inte heller stora delar av 
immunresponsen.  

TNF: Tumor necrosis factor (tumörnekrosfaktor) är cytokiner som utsöndras vid en infektion 
för att attrahera bl.a. neutrofiler och monocyter som orsakar inflammation. Det finns två 
typer av TNF som är nära besläktade och dessa kallas TNF-α och TNF-β. 
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Inledning 
 
Det finns inga teorier, men ett antal hypoteser, om den om den exakta mekanismen bakom 
psoriasis. Forskare vet att överaktiverade T-celler och möjligtvis förhöjd tillväxt av 
keratinocyter i epidermis orsakar symptomen (Lebwohl 2003). En del av orsaken är 
aktiverade CD4+ T-celler som utsöndrar TNF-α, vilket leder till inflammation. Det har visats i 
försök med antikroppar mot TNF-α (Revicki et al. 2008). Det finns olika typer av psoriasis, 
men den vanligast förekommande uttrycks som inflammerad röd hud med tydlig fjällning som 
orsakar klåda och svidande (Lebwohl 2003).  

Utslagen behandlas med salvor, ljus och olika mediciner. Efter en behandling har de 
förhoppningsvis försvunnit eller mildrats, men kommer alltid tillbaka efter en tid igen. 
Långvariga och förebyggande behandlingar innebär risker och har bevisade kopplingar till en 
rad olika andra sjukdomar som t.ex. hudcancer (Holick 2004). Äldre läkemedel saknar 
specificitet och påverkar stora delar av kroppen till skillnad från nyframtagna läkemedel t.ex. 
efalizumab, som är humaniserade antikroppar som reglerar specifika celler i immunförsvaret, 
vilket forskarna hoppas på ska eliminera bieffekter (Werther et al. 1996).  

Mycket forskning bedrivs idag över hela området psoriasis för att få en bättre förståelse av hur 
sjukdomen uppstår och hur man ska kunna behandla den på ett effektivt sätt. Kartläggningar 
av psoriasisgenerna kan vara de första stora stegen och det finns idag många olika kandidater 
som undersöks (Barker 2001).  

Denna uppsats är en litteraturstudie som listar och informerar om en stor del av den djungel 
av behandlingsalternativ för psoriasis som finns tillgängliga idag, men även vad som ligger i 
den närmsta framtiden. Förhoppningsvis kan det ge klarhet för psoriatiker om vilka fördelar 
och risker olika behandlingsmetoder ger. 
 
Psoriasis 
 
En omfattande studie från USA år 2000 av National Psoriasis Foundation (2002) gav 
resultat som uppskattade att 2,1 % (4,5 miljoner) av dess vuxna befolkning lider av psoriasis 
och 0,5 % (1 miljon) av psoriasisartrit. Dessa två uppträder ofta i samband med varandra. 
Genomsnittsåldern för utbrottet av psoriasis var 27 år och för psoriasisartrit 40 år, vilket var 
anledningen till att barn och ungdomar exkluderades från undersökningen. Det första 
utbrottet av sjukdomen kom ofta i samband med stress, hudskada eller streptokockinfektion. 
Utslagen orsakade av sjukdomen uppträdde sedan cykliskt med bättre och sämre perioder. 
Studien visade en tydligt negativ utveckling av utslagen i samband med stress, hög 
alkoholkonsumtion och rökning och en positiv utveckling i samband med solljus och 
saltvatten. Ytterligare fastställdes att 65 % av psoriatikerna hade mild psoriasis, 27 % medel 
psoriasis och 8 % allvarlig psoriasis (National Psoriasis Foundation 2002). Detta är en av de 
största undersökningarna i sitt slag och den används som referens i många andra 
undersökningar. I Sverige liksom resten av världen uppskattas 2-3 % av den totala 
befolkningen att lida av psoriasis, vilket innebär 250-300 tusen personer i Sverige 
(Karolinska Universitetssjukhuset 2008).  

För att kunna bestämma sjukdomsgraden finns standardmåttet PASI som är baserat på ett 
index av drabbad hudarea och utslagens allvarlighet, men detta system håller på att bytas ut. 
En kandidat är PGA med den fördelen att det är lättare att utvärdera även för mindre erfarna 
läkare (Langley och Ellis 2004). Effekten av psoriasis sträcker sig utöver själva symptomen 
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med sprucken och kliande hud och ibland rörelsesvårigheter, då den påverkar psoriatikerns 
psykiska välmående i stor utsträckning. Många psoriatiker försöker gömma utslagen och 
känner press från samhället att göra så (Langley et al. 2005). När olika behandlingsmetoder 
ska utvärderas är därför förbättringen av psoriatikerns psykiska välmående också ett mått, 
vilket bestäms med olika standardformulär t.ex. DLQI eller HRQOL (Cardiff University 
1994, CDC 2009). 
 
Typer av psoriasis  
Psoriasis kan drabba vilken del som helst av huden och namnges ofta därefter, t.ex. hand- och 
fotpsoriasis, nagelpsoriasis eller skalppsoriasis. Var utslagen uppstår har ett visst samband 
med vilken typ av psoriasis patienten lider av. Några olika typer följer:  
Guttat psoriasis: Små droppformade utslag med hudsprickor som kan synas över hela 
kroppen kallas för guttat psoriasis. Utslagen uppstår ofta i samband med 
streptokockinfektioner i halsen.  
Invers psoriasis: Klart avgränsade blankröda områden som inte fjällar kallas för invers 
psoriasis. Utslagen kan hittas i böjveck, så som armhålor, ljumskar och knäveck eller i 
underlivet och mellan skinkorna. 
Palmoplantar pustulos (PPP): Varblåsor på handflator och fotsulor kallas för palmoplantar 
pustulos. I och med den tjocka huden på dessa områden är sjukdomen svår att behandla. 
Kopplingen till psoriasis är något oklar då sjukdomen är betydligt vanligare hos rökande 
kvinnor.  
Plackpsoriasis: Avgränsade fläckar med kraftigt fjällande utslag i storleksordningen 1-6 cm 
kallas för plackpsoriasis och drabbar ofta knän, armbågar och korsrygg. Fläckarna uppträder 
ofta symmetriskt (båda knäna, båda armbågarna o.s.v.). Det är den vanligaste formen av 
psoriasis och går även under namnet psoriasis vulgaris.  
Pustulös psoriasis: Rodnad och små varblåsor på en liten eller stor del av kroppen kallas för 
pustulös psoriasis. I de fall då stora delar av kroppen drabbas åtföljs den av feber, vilket ofta 
leder till en sjukhusvistelse. 
Ljuskänslig psoriasis: Vissa psoriatiker upplever en försämring av sina redan befintliga utslag 
vid lång exponering för solljus. Detta kallas för ljuskänslig psoriasis. 
Psoriasisartrit: Smärta, stelhet och rörelsehinder i fingrar och tår, men även stora leder kan 
vara så kallad psoriasisartrit. En inflammation inleder förloppet och om den lämnas 
obehandlad kan det leda till handikapp. Spridda uppskattningar säger att mellan 10-50% av 
psoriatikerna även drabbas av psoriasisartrit. (Lebwohl 2003, Karolinska 
Universitetssjukhuset 2009, Psoriasisförbundet 2009)  

Genetik  
Psoriasis har funnits hos människan väldigt länge och forskare tror att det finns omnämnt 
redan i bibeln, men då som en mild typ av lepra. Psora är ett grekiskt ord som betyder kliande 
utslag. På 1800-talet fick psoriasis en definition som skilde den från lepra. Att studera 
gentiken bakom psoriasis erbjuder många problem eftersom sjukdomen kan uttryckas nästan 
när som helst under livstiden och i vissa fall inte alls och det finns en stark koppling till 
miljöfaktorer, vilket visas i tabell 1 (Swanbeck et al. 1997, Barker 2001). Det är inte ovanligt 
att psoriasis hoppar över en generation även om båda föräldrarna bär på sjukdomen. Det är 
bland annat därför forskarna tror att flera gener på flera olika kromosomer är inblandade och 
även om de inte har kunnat peka ut någon exakt gen ännu så har de flera kandidater som t.ex. 
flera olika HLA-gener på kromosom 6 (Swanbeck et al. 1997, Barker 2001). Alla dessa gener 
påverkar med säkerhet både immunceller och keratinocyter, men i varierande grad beroende 
på vilken typ av psoriasis det gäller (Lebwohl 2003). Mer forskning på den bakomliggande 
genetiken kan leda till fler upptäckter som t.ex. mer specifika mål att sikta in läkemedel emot 
eller det faktum att det nu pratas om två olika sorters psoriasis där typ I drabbar personer 
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under 30 år och ärvs inom familjen, medan typ II drabbar personer över 50 år och inte 
behöver ha någon koppling till psoriasisgener inom familjen (Swanbeck et al. 1995). 
 
Tabell 1. Livstidsrisken att någon gång drabbas av psoriasis, baserat på föräldrarnas tillstånd. 

 
 
 
 
 
 

a 
Baserat på en svensk undersökning (Swanbeck et al. 1997) med data från medlemmar i det Svenska 

Psoriasisförbundet. Ingen hänsyn togs till hur allvarlig sjukdomen var och innefattade endast psoriatiker med 
psoriasis vulgaris. Siffrorna kan vara missvisande eftersom undersökningen bara rörde familjer där någon var 
medlem i förbundet, men ger en fingervisning. 
 
Behandling 
När en läkare diagnostiserar psoriasis hos en patient görs en bedömning av hur allvarlig 
den är och en behandlingsstege kan tillämpas därefter, se figur 1. Mild sjukdomsgrad 
innebär nästan alltid att behandlingen genomförs enbart med salvor och en 
rekommendation om mer tid ute i solen. Om klassificeringen istället är medel kan det även 
innebära PUVA-behandling (Psoralen + UVA-ljus) och i enstaka fall en kortare tids medici- 
nering. Den låga andelen av psoriatikerna som har psoriasisartrit, allvarlig psoriasis eller utslag  
på utsatta områden kommer att få varva mellan de olika tillgängliga medicinerna och PUVA. 
 

 

Figur 1. En tänkt behandlingsstege för psoriasis, som visar behandlingarnas  
effektivitet och risken att drabbas av bieffekter. PUVA är en behandling  
som kombinerar UVA-ljus med ett läkemedel (Psoralen). 
 
 
 

 Livstidsrisken att barnen utvecklar psoriasis (%)a 
 Med syskon utan psoriasis Syskon med psoriasis 
Båda föräldrarna utan psoriasis 4 24 
En förälder utan psoriasis 28 51 
Båda föräldrarna med psoriasis 65 83 
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Salvor 

Salvor används främst för att mildra utslagen orsakade av psoriasis och är inget långvarigt 
botemedel. Det är ett enkelt hjälpmedel för dem med mild eller medelsvår psoriasis där 
utbrotten ofta uppträder cykliskt. Ungefär 80 % av all behandling av psoriasis sker med salvor 
(Zachariae et al. 2001). En fördel med salvor är att behandlingen kan koncentreras endast till 
det påverkade området, vilket minimerar antalet bieffekter som skulle kunna drabba andra 
delar av kroppen.  
 
Kalcipotriol och betametason: Kombinationen av den syntetiska vitamin D3-analogen 
kalcipotriol och kortikosteroiden betametason i en behandling ger ofta en bättre total effekt än 
att behandla med dem var för sig. Det var först för några år sedan det blev möjligt att göra 
denna kombination då betingelserna på de olika läkemedlen tidigare var så olika att det inte 
gick (Simonsen et al. 2004, Vakirlis et al. 2008). Vitamin D-receptorer finns på både 
keratinocyter och lymfocyter, och när dessa receptorer aktiveras påverkas flera olika 
processer som är kopplade till psoriasis. Forskarna har iakttagit minskad produktion av IL-1 
och IL-6, ett lägre antal aktiva CD8+ T-celler och högre produktion av TGF-β1 och TGF-β2. 
Allt detta leder bl.a. till att inflammatoriska celler induceras till apoptos och omslag av 
cytokinproduktionen från CD4+ T-celler, från att stödja det cellulära till att stödja det 
humorala immunförsvaret (Müller et al. 1991, Koli och Keski-Oja 1993). Betametason är en 
syntetisk glukokortikoid som påverkar syntesen av faktorer som framkallar inflammation 
(t.ex. prostaglandin), inhiberar produktion av IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α och IFNγ samt minskar 
aktiviteten av aktiva Langerhansceller (APC i huden). Sammanlagt hindrar det stora delar av 
alla olika sorters immunrespons (Beato 1989, de Jong et al. 1995, Vissers et al. 2004). Det 
finns liknande läkemedel som t.ex. tacalcitol vilket liksom kalcipotriol och kalcitriol är en 
syntetiskt framställd vitamin D3-analog. Det är effektivare åtminstone in vitro, då den har 
högre affinitet för vitamin D-receptorerna (Balbaacutes et al. 2009). Klobetasol är liksom 
betametason en kortikosteroid, men är väldigt starkt verkande och används främst för skalp-
och nagelpsoriasis (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige 2009).  

I äldre salvor används substanser så som ditranol, vitamin A, tjära, oljor och fetter eller 
salicylsyra. Vilken salva som används beror på vilken typ och vilket område som påverkas 
av psoriasis. Det går inte att redogöra exakt för hur alla dessa substanser påverkar 
immunförsvaret och huden, men samtliga mildrar utslagen vid flera hudsjukdomar (Fluhr et 
al. 2008). 
 
Ljusbehandling 
 
Solljus eller närmare bestämt ultraviolett strålning (UV) har rapporterats som ett medel för 
att lindra psoriasis (Lebwohl 2003). Sjukdomen borde därför inte vara lika vanligt i länder 
med fler soltimmar, även om det inte finns tillräckligt med publicerade data för att bekräfta 
det. UV-ljus delas upp i tre kategorier efter sin våglängd UVA (400-315 nm), UVB (315-280 
nm) och UVC (280-100 nm). Mycket av det UVB-och UVC-ljus som solen utsöndrar fångas 
upp av ozonlagret och skulle annars vara direkt skadligt för människan. För att hitta svaret 
till varför solljus verkar positivt på psoriatiker har forskare undersökt frågan ur några olika 
vinklar.  

Vitamin D3 produceras i den mänskliga huden när den kommer i kontakt med solljus, men 
kan också fås via födan, och har flera positiva effekter på immunförsvaret vilka nämndes i 
föregående avsnitt. Annorlunda hudegenskaper gör att äldre och mörkhyade personer på 
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solsnåla breddgrader ofta måste få i sig vitaminen via kosttillskott, liksom personer som vistas 
för lite i solen. Vitamin D-brist är kopplad till en lång lista av olika sjukdomar, däribland 
psoriasis (Harris och Dawson-Hughes 1998, Norman 1998, Holick 2004).  

En grupp forskare undersökte hur mängden cirkulerande NK-celler och lymfocyter i blodet 
förändrades under behandling med UVB-ljus (kortvågigt UV) med en misstanke om att NK-
cellerna hade en betydande roll. Den enda förändring som visade sig var att antalet CD4+ T-
celler minskade i förhållande till de andra lymfocyterna, men detsamma gällde för 
kontrollerna. Tre månader efter behandling var nivåerna tillbaka på samma nivå som från start 
och utslagen började komma tillbaka. Slutsatsen blev att UVB-ljus inte ändrade antalet NK-
celler, men att minskningen i ratio av CD4+ T-celler mot det totala antalet lymfocyter även 
gjorde de CD4+ T-cellerna mindre aktiva (Tobin et al. 2008).  
 
Det finns tre behandlingsalternativ med UV-ljus för psoriasis som läkare ordinerar. De två 
första är UVB-bestrålning av påverkad hud, som utförs på läkarmottagningar, och utökad 
solvistelse. I Sverige är det möjligt att ansöka om en plats på ett behandlingshem på 
Kanarieöarna. Det tredje och mest effektiva alternativet är PUVA (Psoralen + UVA), i vissa 
fall används även kombinationen PUVB (Psoralen + UVB). Det är en behandling som 
kombinerar UVA-ljus (långvågigt UV-ljus) med ett läkemedel, psoralen, som gör huden mer 
mottaglig för strålningen (Sjukvårdsrådgivningen 2007). Läkemedlet intas antingen oralt eller 
via ett bad och när det aktiveras av UV-ljus störs DNA-syntetisering och därmed nybildandet 
av celler i huden (Scheinfeld och Deleo 2003). PUVA misstänks, tillsammans med de två 
andra alternativen, för att öka risken för hudcancer (Patel et al. 2009). 
 
Läkemedel 
 
Läkemedel används för att hämma det egna immunförsvaret. Majoriteten av de nya 
läkemedlen riktas mot att blockera receptorer på olika celler i dermis och epidermis, t.ex. T-
celler eller APC. Signalen som i normala fall når fram till dessa receptorer orsakar utsöndring 
av proinflammatoriska cytokiner och ökad tillväxt och proliferation hos keratinocyter. Båda 
fenomenen kan iakttas hos psoriatiker. Gällande för samtliga mediciner listade nedan så 
kunde psykologiskt välmående iakttas i samband med att utslagen mildrades eller försvann. 
Olika behandlingsmetoder har varvats och kombinerats i studier som försökt uppnå högre 
effektivitet och säkerhet, men dessa kommer inte att behandlas i följande text. Bieffekter finns 
endast angivet på vissa av läkemedlen, men eftersom många av de biologiska läkemedlen 
nyligen är framtagna kan det vara så att bieffekter inte uppkommit eller påvisats ännu. 
 
Kemiska läkemedel 
Flera allvarliga bieffekter är påvisade för samtliga av de kemiska läkemedlen vid 
överdosering, långvarigt användande (utan växling mellan olika behandlingsmetoder) eller 
allmän låg tolerans. Kemiska läkemedel tillhör gruppen retinoider, som finns naturligt eller 
produceras syntetiskt, och de flesta har funnits på marknaden i över 20 år. Det finns därför 
mycket data över deras positiva och negativa effekter. Retinoider tas i pillerform och påverkar 
tyvärr inte bara immunceller och keratinocyter i de drabbade områdena utan hela kroppen, 
och många av bieffekterna skulle kunna undvikas om det fanns ett bättre sätt att få ut dem till 
rätt mål. Forskare arbetar därför mycket med produktutveckling. (Lee et al. 2009) 
 
Ciklosporin 
Ciklosporin används för att lindra psoriasisartrit och allvarliga utslag, men även i samband 
med organtransplantationer. Det är en peptid som produceras av en jordsvamp och det var på 
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80-talet forskare upptäckte dess immunosuppressiva effekter (Stähelin 2009). Ciklosporin 
intas oralt och minskar inflammation i och fjällningen av huden för psoriatiker genom att 
hindra T-cellernas aktivering och cytokinproduktion. Mer exakt så blockeras ett 
fosforylerande enzym, vilket förmedlar signaler mellan APC och T-celler (Marsland och 
Griffiths 2002). Läkemedlet är förknippat med flera bieffekter, t.ex. försämrad njurfunktion 
eller högt blodtryck. En patient som ska behandlas får inte gå på andra läkemedel då det är 
känt att ciklosporin interagerar med många av dem. Eftersom det finns ett flertal goda 
alternativ så används ciklosporin under längre perioder bara av dem med allvarlig och 
svårbehandlad psoriasis, samt under kortare perioder av unga kvinnor för att inte riskera 
problem vid graviditet som acitretin eller metotrexat kan orsaka (Feldman och Garton 2004).  
 
Takrolimus är ett annat läkemedel som fungerar likadant som ciklosporin men har högre 
affinitet för målet och lättare att penetrera huden, vilket betyder att en mindre mängd kan 
användas vilket ger färre bieffekter. Det är fortfarande svårt att använda takrolimus som en 
salva, men försök med positiva resultat har genomförts på patienter som först fått avlägsna 
fjällen eller använt salvan på områden med tunn hud. (Madan och Griffiths 2007) 
 
Acitretin 
En kemiskt framställd vitamin A-analog vid namn acitretin fungerar, liksom ciklosporin, 
genom att binda till ett enzym inuti celler och på så vis styra dess genuttryck. Bland annat så 
säkras differentiering och minskas celltillväxt av keratinocyter i epidermis (Lee et al. 2009). 
PUVA eller UVB-behandling under intag av acitretin har visat sig vara väldigt effektivt både i 
att få bort utslagen helt och sedan kunna hålla dem borta under långa perioder, men eftersom 
det finns ett samband mellan hudcancer och långvarig PUVA-behandling används det 
sparsamt (Lebwohl 1999). Det finns starka kopplingar mellan acitretin och fosterskador, 
vilket förklarar varför läkemedlet inte längre används av kvinnliga psoriatiker under 40 år 
(Marsland och Griffiths 2002, Feldman och Garton 2004). 
 
Metotrexat (MTX) 
Det idag mest använda läkemedlet för att lindra psoriasis är ett kemiskt framställt ämne vid 
namn metotrexat och det har använts till kemoterapi mot cancer ända sedan 1940-talet. Det 
binder liksom ciklosporin till ett enzym inuti celler och styr dess genuttryck. Metotrexat 
tillverkades för att binda folsyra (vitamin B9) och den egenskapen bidrar till de positiva 
effekterna med läkemedlet, men även till bieffekter kopplade till folsyrabrist. Läkemedlet 
liknar och verkar som acitretin på många sätt och är även därför kopplat till bieffekter, t.ex. 
fosterskador, leverskador eller leukopeni, vid felaktig användande. (Kalb et al. 2009) 
 
Biologiska läkemedel 
Biologiska läkemedel är modifierade antikroppar producerade av forskare eller isolat från en 
naturlig källa (olika protein). Eftersom dessa läkemedel ligger inom ett relativt nytt 
forskningsområde genomgår de flesta av dem fortfarande kliniska prövningar. Forskarna är 
inte alltid helt säkra på exakt hur läkemedlen verkar på alla celler. Tanken är att antikropparna 
och proteinerna ska binda till en specifik receptor som finns på målcellerna och därigenom 
styra genuttryck för olika cytokiner och cellresponser. 
 
Dermylex som exempel för målet TGF 
Dermylex utvärderades nyligen i en klinisk prövning fas II och är ett isolat från 
nötkreatursvassla. Det intas oralt och är tänkt att lindra besvären för dem med mild eller 
medel psoriasis. Det innehåller TGF-β2, α- och β-laktoglobulin samt laktoferrin. Funktionen 
av α- och β-laktoglobulin och laktoferrin i behandlingen av psoriasis är ännu ej säkerhetsställd 
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och forskarna antar att TGF-β2 är den huvudsakliga aktiva ingrediensen, men att de övriga 
kan vara bidragande (Zimecki och Kruzel 2007, Drouin et al. 2008). TGF-β2 hämmar 
produktionen av IL-2 och IFN-γ, vilka normalt skulle ha aktiverat CD4+ T-celler och 
stimulerat dem till tillväxt och proliferation samt orsakat inflammation. TGF-β2 får även 
CD4+ T-celler att uttrycka receptorn Foxp3 som aktiverar CD4+CD25+ T-celler, vilka i sin 
tur begränsar aktiviteten av självreaktiva CD4+ T-celler (Gorelik och Flavell 2001, Wahl och 
Chen 2005). Studien visade att behandlingen gav en tydlig förbättring mot både klåda och 
utslagens omfattning till skillnad från placebogruppen och att inga bieffekter uppkom under 
behandlingstiden (Drouin et al. 2008). 
 
Alefacept som exempel för målet minnesceller 
Alefacept utvärderades i en klinisk prövning fas III där det visade positiv effekt. Läkemedlet 
injiceras och lindrar både psoriasisartrit och mild till allvarlig psoriasis (Lebwohl et al. 2003). 
Det är en fusion av Fc-fragmentet av en IgG1-antikropp och ett protein (LFA-3) som binder 
till CD2-receptorer på CD45+ T-celler. Forskarna misstänker att det blockerar interaktioner 
mellan CD2 och LFA-3 (en receptor på APC) och därmed blockerar aktivering av CD45+ T-
celler (Timothy et al. 1987, Charles et al. 2001). Detta startar i sin tur en process där NKceller 
angriper CD45+ T-celler och får dem att genomgå apoptos, vilket leder till färre aktiverade 
CD4+ och CD8+ T-celler och då en minskning av stora delar av immunresponsen (Cooper et 
al. 2003, Chamian et al. 2005). Detta gäller endast den subpopulation av CD45+ T-celler som 
kallas TEM (verksamt minne) och inte TCM (centralt minne) (Chamian et al. 2007). Inga 
tydliga bieffekter kunde vid det tillfället knytas till läkemedlet (Lebwohl et al. 2003). 
 
Efalizumab som exempel för målet cellinteraktioner 
Proteinerna CD11a och CD18 utgör en heterodimer som kallas LFA-1 (funktionsassocierad 
lymfocytantigen-1) och sitter på T-cellers yta. Den fungerar som en fästmolekyl till ICAM-1 
(intercellulär fästmolekyl-1) på APC och interaktionen mellan dessa två är ett måste för att få 
en cellrespons mellan T-cell och APC (Werther et al. 1996). Efalizumab är humaniserade 
anti-cd11a monoklonala IgG1 antikroppar som injiceras i kroppen på psoriatiker för att störa 
interaktioner mellan T-celler och APC, vilket hindrar ett antal olika T-cell styrda 
immunprocesser som bl.a. aktivering och förflyttning av T-celler (Werther et al. 1996, 
European Medicines Agency 2008). Studier med efalizumab har endast utförts på psoriatiker 
med hand- och fotpsoriasis. De har färre behandlingsalternativ då hudsalvor och ljusterapi inte 
fungerar lika effektivt på den tjocka huden som kännetecknar handflator och fotsulor. 
Mediciner med positiv effekt på andra psoriatiker behövs i stora doser och lämnar oönskade 
bieffekter. Forskarna vet fortfarande inte varför befintliga alternativa invärtesmediciner inte 
ger samma effekt som på psoriatiker med psoriasis på andra ytor (Chalmers et al. 2006, 
Fretzin et al. 2006). Kliniska prövningar med efalizumab på psoriatiker med handoch 
fotpsoriasis har visat att läkemedlet kan ha en positiv effekt för vissa (Kircik 2007). I en 
nyligen avslutad tolv veckors klinisk prövning fas IV, med patienter med medel och allvarlig 
psoriasis, så uppvisade nästan hälften av dem en tydlig förbättring, vilket kan jämföras med 
en femtedel av dem i placebogruppen (Leonardi et al. 2007). Medicinen Raptiva som 
innehåller just efalizumab drogs in i april 2009 inom EU och USA då fall rapporterats om 
patienter som drabbats av svår infektion, hjärninflammation samt en mycket sällsynt 
nervsystemssjukdom (PML) som orsakat tre dödsfall, möjligen i samband med behandlingen 
(Raptiva 2009, Tidningarnas Telegrambyrå 2009). 
 
Ustekinumab som exempel för målet interleukiner 
Ustekinumab är ett läkemedel som fortfarande är under klinisk prövning och har avslutat fas 
II. Målet var att utvärdera effektiviteten och säkerheten vid behandling av psoriatiker med 
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psoriasisartrit. Ustekinumab är humaniserade monoklonala antikroppar som injiceras för att 
blockera receptorer för IL-(interleukin) 12 och 23. IL-12-receptorerna uttrycks på aktiverade 
T-celler (främst på subpopulationen Th1) och NK-celler. IL-12 påverkar differentiering av T-
celler till cytotoxiska T-celler samt stimulerar utsöndring av IFN-γ och TNF-α från NK-celler. 
IL-23 främjar T-cell-prolifiering (främst subpopulationen Th17) och utsöndring av IFN-γ från 
dessa samt ökar nybildning och läkning av blodkärl (Lyakh et al. 2008). Slutsatsen av studien 
var att ustekinumab signifikant minskade symptom på psoriasisartrit samt förbättrade 
hudutslagen jämfört med placebon och att den tolererades väl av försökspersonerna (European 
Medicines Agency 2008, Gottlieb et al. 2009). 
 
Adalimumab som exempel för målet TNF 
Adalimumab är tänkt att lindra besvären för psoriatiker med medel eller allvarlig psoriasis 
samt psoriasisartrit. Adalimumab är humaniserade monoklonala IgG1-antikroppar som 
injiceras i kroppen på psoriatiker för att binda TNF-α (Revicki et al. 2008). TNF-α är ett 
cytokin som främst utsöndras av aktiverade CD4+ T-celler och makrofager, men även en hel 
rad andra celltyper. Några effekter av TNF-α är kemisk attraktion av neutrofiler och 
apoptopisk celldöd (Bonavida 1991). En klinisk prövning fas III som avslutades 2008 kom till 
slutsatsen att de som behandlats visade signifikant förbättring jämfört med en placebogrupp 
(Revicki et al. 2008). Infliximab är ett läkemedel som fungerar på samma sätt, men 
antikropparna är istället uppbyggda genom en fusion mellan en mänsklig antikropp och en 
musantikropp. Ett annat exempel är läkemedlet Etanercept där antikropparna är en fusion 
mellan en TNF-receptor och en mänsklig IgG-antikropp. Samtliga av dessa läkemedel har 
visat positiv effekt, men det finns ett flertal rapporterade och undersökta fall där de orsakat 
uppkomst av andra sjukdomar (Leman och Burden 2008) som t.ex. hepatit B (Esteve et al. 
2004, Wahie et al. 2006), leverproblem (Tobon et al. 2006) och malignt melanom (Kowalzick 
et al. 2009). Hos en betydande del av försökspersonerna har forskare hittat antikroppar mot 
läkemedlet efter behandling (Haraoui et al. 2006). Certolizumab pegol och golimumab bör 
också nämnas till denna grupp av TNF-blockerare genom modifierade antikroppar. Båda 
dessa har också genomgått klinisk prövning fas III och finns tillgängliga som 
behandlingsmetod för psoriasis, även om fokus ligger på behandling av andra sjukdomar 
(Keystone et al. 2008, Kavanaugh et al. 2009). 
 
Alternativ behandling 
 
När konventionella behandlingar inte fungerar eller är tillgängliga så finns det alternativ. 
Många läkemedel som i första hand används mot andra autoimmuna sjukdomar har även 
positiv effekt på psoriasis, t.ex. takrolimus, kolchicin, isotretinoin eller paclitaxel. Olika 
sorters spabehandlingar med bad i saltvatten, tid i solljus, krämer m.m. kan verka positivt 
likaså (Halverstam och Lebwohl 2008). 
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Diskussion 
 
Alla olika behandlingsmetoder som diskuterats i denna uppsats kan vid rätt och sparsam 
användning ta bort eller lindra utslag av psoriasis eller psoriasisartrit utan bieffekter för 
majoriteten av alla psoriatiker. Utan tvivel så är kombinationer av olika behandlingar, som 
t.ex. acitretin och PUVA/PUVB, mer effektivt och säkrare än monobehandling (Lebwohl 
1999). Läkemedel som tas oralt eller injiceras kommer att spridas och kan därför påverka hela 
kroppen, däremot kan salvor och ljus begränsas till ett litet område. Problemen ligger då 
istället i att ljus inte är tillräckligt effektivt och att alla läkemedel inte sprider sig tillräckligt 
djupt i form av salva eller att salvan inte skulle klara av långvarig förvaring med mera. 
Forskare försöker ständigt hitta nya sätt och medium för att komma förbi problemen och 
lyckas ibland, t.ex. kombinationen kalcipotriol och betametason (Simonsen et al. 2004, 
Vakirlis et al. 2008). 
 
Läkemedel som berör vårt immunförsvar innebär alltid risker. Det forskarna idag försöker 
uppnå är läkemedel med mer precisa mål för att därmed eliminera bieffekter. Dessa kallas 
biologiska läkemedel eftersom de härstammar från en del av vårt eget immunförsvar 
(Feldman och Garton 2004). Biologiska läkemedel är fortfarande väldigt kostsamma jämfört 
med alternativen och används sällan utanför kliniska prövningar, utom i de allvarliga fall där 
andra läkemedel inte längre biter (Kalb et al. 2009). Vårt immunförsvar arbetar emot 
förändringar orsakade av yttre påverkan, även om vi ser dem som gynnsamma, och det är 
orsaken till vissa bieffekter. Vilken nytta skulle en antikropp med rätt mål ha om kroppen 
utvecklar antikroppar emot den efter bara några få behandlingar? Eftersom psoriasis är en 
kronisk sjukdom där utslagen behöver behandlas med jämna mellanrum så är det problem för 
framtiden. 
 
Något som definitivt skulle underlätta för dem som försöker göra en sammanställning av alla 
olika undersökningar, inklusive mig, vore om en kommitté kunde bestämma 
standardprotokoll för sjukdomen och forskningen. Många tillförlitliga källor ger ut olika 
information med exempel på psoriasistyper, huruvida psoriasis är lika vanligt i soliga länder, 
värdering av provgruppens psykiska och fysiska förbättring o.s.v. Det är anledningen till att 
jag valde att inte ta upp några procenttal på hur effektiva läkemedlen var och hur vanligt det 
var med bieffekter. 
 
Processen, att hitta de ultimata läkemedlen mot alla typer av psoriasis, kan skyndas på i och 
med framsteg inom kartläggningen av gener som orsakar sjukdomen. Förhoppningsvis så ska 
gåtan vara löst inom en snar framtid. Tills den dagen får psoriatiker förlita sig på de effektiva 
behandlingsmetoder som faktiskt finns idag för att lindra utslag, klåda och rörelseförhinder. 
 

 
Tack 
Tack till seminariegruppen och min handledare Karin Carlson för tips, förslag, översättning 
och annan återkoppling under arbetets gång. 
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