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Ágrip 
Psoriasis - Meðferð og lífsgæði árin 2001 og 2021 

Kristján Veigar Kristjánsson1, Bárður Sigurgeirsson2, Ingileif Jónsdóttir3  

Læknadeild Háskóla Íslands1, Húðlæknastöðin2, Íslensk Erfðagreining3 

Inngangur: Markmið rannsóknarinnar var að gera grein fyrir meðferðum og lífsgæðum 
psoriasissjúklinga. Niðurstöðurnar voru síðan bornar saman við niðurstöður sambærilegrar 
rannsóknar sem gerð var á Íslandi árið 2001.  

Efniviður og aðferðir Spurningalistar voru sendir út á íslenska psoriasissjúklinga. Greiningar 
voru byggðar á skrám húðlækna. Nú hafa 2020 psoriasis sjúklingar svarað, af þeim voru 1179 
konur og 791 karlar. Stöðluðum alþjóðlegum kvörðum var beitt til að meta alvarleika 
(Psoriasis Severity Index, PSI) , lífsgæði (Psoriasis Disability index, PDI) og streitu tengda 
psoriasis (Psoriasis Life Stress Inventory, PLSI). Einnig var spurt um útbreiðslu útbrota sem 
hlutfall af heildarflatarmáli.  

Niðurstöður: Útbrot í hársverði eru algengust, eða 49,5% (sýna einnig verstu lífsgæði), næst 
eftir því koma olnbogar (40,7%), handleggir (24,4%) og hendur (22.9%). Meðalaldur við 
greiningu er 29,7 ár. Sjúklingar sem greinast 30 ára og yngri eru í 68.4% tilvika með 
fjölskyldusögu, samanborið við eldri en 30 ára með fjölskyldusögu í 55,5% tilvika. Árið 2021 
er útbreiðsla að meðaltali 13,4% miðað við 19% árið 2001. PSI (alvarleiki) minnkar úr 35,1% 
niður í 32,7%. PDI (lífsgæði) fór úr 12,6% í 9,38% og ómarktækur munur var á PLSI-B 
(streita) 12,8% % úr 12,9%. Sjúklingar búsettir á landsbyggðinni sýna verri lífsgæði, 
alvarleika og meiri streitu tengda psoriasis. Samanburður á notkun inntökulyfja, 
ljósameðferða og útvortis lyfja milli 2001 og 2021 sýnir minnkum á öllum meðferðum að 
metotrexate undanskildu, sem hefur hækkað (úr 13,7% í 17,4%). Notkun líftæknilyfja hefur 
aukist á síðastliðnum árum og hafa 302 psoriasissjúklingar eða um 15% þeirra sem svöruðu 
listanum sögu um notkun líftæknilyfja.  

Ályktanir: Meðferð psoriasissjúklinga hefur breyst mjög mikið á undanförnum 20 árum. 
Munar þar mest um tilkomu mjög öflugra líftæknilyfja. Að sama skapi hefur dregið úr 
hefðbundnum meðferðum s.s. ljósameðferðum. Líklegt er að í dag séu minni einkenni 
psoriasissjúklinga í það minnsta að hluta til vegna nýrra lyfja. Verri einkenni fólks sem býr á 
landsbyggðinni skýrast mögulega af lélegra aðgengi að sérfræðilæknisþjónustu og meðferð 
s.s. ljósameðferðar sem er bundin við stærstu þéttbýliskjarnana.  
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1. Inngangur  
 Psoriasis hefur verið skilgreindur sem alvarlegur ósmitandi sjúkdómur af WHO (e. 
world health organisation) og aukið algengi þyngir á heilbrigðiskerfum verulega. [1] 
Psoriasis er fjölbreyttur ónæmismiðlaður sjúkdómur sem leggst á húð og liði. Psoriasis 
þekkist um allan heim en þó er mikill breytileiki í algengi eftir kynþáttum. Sjúkdómurinn 
hefur sterkan erfðaþátt en umhverfið getur haft áhrif á framgang sjúkdómsins, meðal annars í 
gegnum sýkingar, andlega líðan, áverka á húð og fleiri þætti. Auk líkamlegra óþæginda þá 
getur sjúkdómurinn vegið þungt á andlegu atgervi. Þessi rannsókn er gerð með það að 
leiðarljósi að að kanna alvarleika sjúkdómsins hér á landi og tengja við ýmsar breytur m.a. 
lífsgæði, lífsstíl, fylgisjúkdóma og  lyfjagjöf. Niðurstöðurnar munu nýtast til skilja betur 
sjúkdómsbyrgði psoriasissjúklinga og sömuleiðis gera grein fyrir nytsemi þeirra meðferða 
sem heilbrigðiskerfið stendur undir. Sambærileg  rannsókn var gerð á norðurlöndunum um 
aldamótin 2001 þar sem sjúklingar voru fengnir frá viðeigandi psoriasis samtökum og 
húðlæknastofum hvers lands. Niðurstöður núverandi rannsóknar verða bornar saman við þær 
niðurstöður. 
 
1.1 Faraldsfræði  
 Eins og oft má vera, er algengi psoriasis tengt við bæði erfðir og umhverfi. Áhugavert 
er að skoða þann mikla mun sem er á milli landsvæða og þjóðflokka. Algengi sveiflast frá 
nær engu upp í tæp 3% þjóða, og hefur reynst erfitt að segja til um ástæður. [2] Um 2% 
Bandaríkjamanna og Evrópubúa glíma við sjúkdóminn og hátt hlutfall Færeyinga eða 2,8%. 
Á hinn bóginn þekkist sjúkdómurinn ekki í Indverjum, Suður- Ameríkumönnum og 
frumbyggjum Ástralíu, og lítið hjá fólki frá Japan.  Greiningar á psoriasis eru ekki 
jafndreifðar eftir aldurshópum. R.G.B. Langley og félagar taka það fram í grein sinni að 
bersjáanlegir toppar myndast við greiningaraldur og að aldurstoppar séu fyrst á 15 til 20 ára 
aldri og annar tindur myndast á 55-60 ára aldri. [2] Henseler og Christopher skipta psoriasis 
sjúklingum upp eftir greiningaraldri. Hópur eitt er til og með 40 ára aldri en hópur 2 er frá 40 
ára aldri. Hópur eitt (þeir sem greinast snemma) inniheldur 75% af tilfellum, og eiga þeir 
sjúklingar líka fleiri skyldmenni með psoriasis og fá oftar alvarlegri sjúkdóm en þeir sem 
koma úr hópi tvö. Líkt og með algengi psoriasis er sjúkdómsgangurinn mismunandi eftir 
þjóðflokkum. Svo gott sem 39% psoriasis sjúklinga einnar rannsóknar voru með góð tök á 
sjúkdómnum svo hann gekk niður á innan við 54 ára sjúkdómsgöngu. [3] 
 
 Psoriasis er ekki óalgengur sjúkdómur í börnum, en lítið er birt af faraldsfræðilegum 
gögnum. Áætlað er að um 30-50% fullorðinna psoriasis sjúklinga séu  með sjúkdóminn fyrir 
20 ára aldur. Gelfald et. al. telja að algengi psoriasis í Bretlandi sé 0,55% í börnum á 0-9 ára 
aldri (Þýskaland: 0,18%, Holland: 0,4%) en 1,37% í börnum á 10-19 ára aldri (Þýskaland: 
0,83%, Holland: 1,0%). [4, 5] Sú rannsókn leiddi einnig í ljós að sjúkdómsbyrgði jókst meira 
hjá konum en körlum fyrir 20 ára aldur.  

  

 Nýgengi í danskri rannsókn sýndi 107,5 árið 2005 og ámarks nýgengi uppá 199,5 á 
hverja 100.000 einstaklinga árið 2010. [6]  Tollefson et al. Sýndu fram á nýgengi psoriasis sé 
40,8 á hverja 100.000 íbúa. [7] Rannsókn Tollefson og félaga var á börnum í Bretlandi og 
áhrifum psoriasis. Helstu mögulegu þættir sem hafa áhrif á nýgengi þessa sjúkdóms hjá 
börnum telja; streita, sýkingar, og offita. Aðrir áhættuþættir eru húðáverkar, kláði, notkun 
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sérstaka lyfja eins og lithium, beta- adrenerga antagonista og TNF-alpha blokka. Flestar 
rannsóknir benda til þess að lítið sé um mun milli kynja í psoriasis hjá börnum. [8]  

1.2 Erfðir 
 
 Svo mikið sem 70% samræmi er milli eineggja tvíbura og 20% meðal tvíeggja með 
tilliti til psoriasis. [9] Psoriasis er flókinn sjúkdómur þar sem að yfir 30 einkirna 
stökkbreytingar (SNP) tengist aukinni áhættu, en tvö gen hafa sýnt fram á að geta valdið 
Psoriasis upp á eigin spýtur (IL36RN og CARD14). Þessi gen hafa áhrif á bæði húð og 
ónæmiskerfið.[10]  
 
 Galli í CARD14 geninu sem skráir fyrir CARD proteininu hefur í för með sér 
keðjuverkun sem að lokum veldur hringrás af bólguviðbrögðum og þykknun á dermis (e. 
acanthosis). [11] Galli í IL36Rn var fyrst lýst í tveimur fjölskyldum árið 2009 með alvarlegan 
pustular psoriasis. Genið kóðar fyrir bólgueyðandi IL-36Ra próteinið, rannsóknir gerðar á 
geninu benda til þess að tap á virkni IL36RN sé grundvallar atriði fyrir pustular psoriasis og 
einnig má sjá rök fyrir því að svipgerð psoriasis getur verið vegna mismunandi meinmyndana 
(e. pathologies). Tólf aðrar setraðir tengdar psoriasis  (PSORS) innan erfðaefnisins hafa verið 
greindar. Fjölmörg gen innan þessara setraða geta lagt sitt af mörkum í meinmyndun en oft er 
ekki vitað hvert þeirra er raunverulega orsakavaldur. Frekari rannsókna þarfnast á hverjum 
stað fyrir sig. PSORS1 hefur hæsta OR (e. Odds ratio) af öllum PSORS stöðum (loci) uþb. 
3,0. [10] [12] 
 
 Erfðaþátturinn er óneitanlega mikilvægur þegar kemur að sjúkdómum sem virðast elta 
ákveðnar fjölskyldur og þjóðflokka. Einnig verður að nefna að flestar erfðarannsóknir eru 
gerðar á hvítum Evrópubúum og í Bandaríkkjunum sem er óvíkjandi bias. Því hafa ákveðnir 
staðir innan erfðaefni mannsins fundist sem hafa einhverja en þó misgóða fylgni við 
psoriasis. Þeir staðir sem eru þekktir finnast á litningi 6p21 (PSORS1) , 1p (PSORS7) [13],14 
1q (PSORS4) [14],16 3q (PSORS5)[15],17 4q (PSORS3)[16],18 17q (PSORS2)[17] ,19 og 
19p (PSORS6)[18] . PSORS1 er sá staður sem er mest tjáður og er áberandi fyrir þá sem eru 
með psoriasis en að honum utanskyldum þá eru orsakatengsl missterk og óáreiðanleg milli 
þessara staða og psoriasis. [19-21] Við vitum að erfðir eiga sannarlega hlut í meinmyndun en 
nákvæm staðsetning innan erfðaefnisins hefur enn ekki fengist. [10] [2] 

 Um 30% einstaklinga með psoriasis hvort sem þeir eru börn eða fullorðnir eiga  
'fyrstu gráðu' fjölskyldumeðlim með sjúkdóminn. Það er sterkari fylgni fyrir því ef upphaf 
einkenna koma snemma á lífsleiðinni. [22] Lífstíll hefur einnig áhrif á sjúkdóminn en 
reykingar hafa verið áreiðanlega tengdar við psoriasis. Sérstaklega palmoplantar pustulosis 
formið.[23]  

 Þó svo að minna algengi gæti gert psoriasis að minna íþyngjandi sjúkóm fyrir 
samfélag þeirra sem eru ekki í meirihluta af hvítum kynstofni [24] hefur sjúkdómurinn enn 
mikil áhrif á þá einstaklinga sem eiga við sjúkdóminn að etja. Þörf er fyrir stórar 
erfðarannsóknir á öllum kynþáttum til að kanna þetta nánar.[25] 
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1.3 Ónæmisfræði 

 Psoriasis er bólgusjúkdómur í húð sem er miðlaður af frumum sérhæfða og ósérhæfða 
ónæmiskerfisins, og afurðum þeirra sem vekja mikil viðbrögð í húðinni. Þær 
ónæmisboðleiðir sem virkjast í psoriasis eru ofvirkar boðleiðir sem áður voru sívirkar eða 
virkjanlegar í eðlilegri húð. Þar á meðal má nefna keratinocyta sem gegna lykilhlutverki í 
ósérhæfða (e. innate) ónæmiskerfinu. Þær geta virkjað T frumur sem koma að bólgusvarinu í 
húðinni. [10] 

 Psoriasis getur brotist út af ýmsum ástæðum, með  áverkum eða  hnjaski (kallað 
Koebner effect), sýkingum, lyfjum og imiquimod (e. TLR7 agonisti). Sem áburður er 
imiquimod notað til þess að virkja toll like receptor 7 sem að lokum veldur aukinni seytun á 
IL6, TNF alpha og Interferon alpha. Hluti af þessari boðleið inniheldur angafrumur og 
samhliða IL-23/-17 eru þær lykilþættir í myndun útbrotanna. [10] 

 Gillet et al. þróuðu módel til útskýringar á byrjunarfasa psoriasis. [26] Húðskemmdir 
valda frumudauða og framleiðslu á AMP LL37 frá keratinocytum. DNA eða LL37 complexar 
bindast við innanfrumu TLR9 í sérstökum angafrumur (pDC) sem veldur virkjun og 
framleiðslu á interferon bólguboðefnunum IFN-alpha og -beta. LL37/RNA complexar geta 
virkjað pDC með TLR7, og myeloid DC verða einnig virkjaðar af þessum complex með 
TLR8. Til að draga saman geta efnin sem verða til við skemmdir keratinocyta virkjað 
angafrumur sem að lokum virkja T frumur og seytingu þeirra á cytokinum sem finnast í 
psoriasis. Utanfrumu DNA hefur fundist í epidermis í sambandi við neutrophil extracellular 
traps (e. NETs) sem samrýmist þeirri kenningu að skaðinn valdi ónæmissvari og psoriasis 
brýst fram. [10] [27] [26] 

 Rannsóknir á líftæknilyfjum sem hafa áhrif á fjölda virkjaðra T fruma sýna fram á 
jákvæð áhrif á psoriasiseinkenni og eru vísbendingar fyrir því að ónæmiskerfið (og þar með T 
frumur) spili veigamikið hlutverk í meinmyndun. [28] Ýmis lyf hafa verið þróuð sem hafa 
áhrif á virkjunarleiðir eða flutning T- fruma með markverðum og góðum árangri. T-reg 
frumur (e. regulatory T cells) halda aftur af ónæmissvari og kenningar eru um að þær eigi 
einnig þátt í psoriasis meinmundun, en þarfnast frekari rannsókna. [10] 

 Virkjun og þroskun T fruma eru studdar af IL-12 og IL-23 sem hvort tveggja er 
cytokine frá myeloid angafrumum í húðinni. [3, 29] Virkar T frumur seyta mismunandi 
boðefnum, eftir því hvernig þær þroskast, út í nærliggjandi vef sem hvetur keratinocyta til 
þess að mynda bólguboðefni. Það er nú gefin þekking að myeloid angafrumur gegna 
lykilhlutverki í meinmyndun psoriasis. Fjöldi CD11c (costimulation f. T frumur) jákvæðra 
angafruma var aukinn í rannsökuðum sóraskellum og þeim fækkar í öllum vel heppnuðum 
meðferðum (alefacept, efalizumab, etanercept, infliximab, NB-UVB). Lyf sam hamla IL-17 
(e. antagoistar) hafa reynst best til þess að meðhöndla psoriasis samhliða lyfjum sem hamla 
IL-23. [10, 30] 

1.3.1 Útleysandi þættir 

 Rannsóknir hafa sýnt að sumar T frumur í sóraskellum eru 'oligoclonal'. Til dæmis 
finnast T frumur, sem þekkja M protein streptococca og keratin, í blóði psoriasis sjúklinga. 
[31] Sá mótefnavaki sem við verðum oftast var við er einmitt þessi streptococcal 
mótefnavaki. Talið er að víxlviðbrögð (e. cross reaction) hjá sérstökum streptococca-



 

 

12 

sértækum T frumum milli mótefnavaka í húð og próteina eins og keratin, vegna 
sameindahermi (e. molecular mimicry) sé ástæðan. Því getur psoriasis brotist út skyndilega af 
miklum krafti í sjúklingum sem fá streptococca hálsbólgu, en ekki eftir húðsýkingar. [31, 32] 

1.4 Histologia 
 Hin klassísku vefjafræðilegu einkenni psoriasis greinast auðveldlega með 
hematoxylin og eosin litun. Epidermis er talsvert þykknað (e. acanthosis) miðað við 
heilbrigða húð þar sem keratinocytarnir færast frá basala lagi húðar upp að yfirborði á 4-5 
dögum sem er tíföld aukning á hraða. Eðlileg þroskun epidermis á sér ekki stað, það er tap á 
eðlilegu granular lagi, stratum corneum er þykknað (hyperkeratósa), og kjarnar eru enn til 
staðar ofarlega í corneum (parakeratósa). Af ofangreindum ástæðum er keratin 16 litun aukin 
um epidermis, þar að auki er íferð neutrophila meiri í epidermis og str. corneum. Í dermis er 
ofgnótt af eitil- og átfrumum, að mestu myeloid frumur og T frumur. Roðinn sem kemur fram 
í psoriasis er vegna fjölda víkkaðra blóðæða í dermis. [10, 33] 
 
1.4.1 Skellupsoriasis (Plaque psoriasis) 
  Er algengasta gerðin af psoriasis og einkennist af vel afmörkuðum, upphleyptum 
hring- eða sporöskjulaga skellum. Á milli 80-90% sjúklingana hafa þetta form. [34] [35] 
Hvítleitur hringur myndast oft utan um skemmdina og er kallaður Woronoff's hringur.  
Greiningin byggir á dæmigerðum einkennum. Rauðar hreistrandi skellur þaktar gráu eða 
silfurlituðu hreistri. Stærð og fjöldi húðbreytinga er mjög einstaklingsbundin. Getur verið um 
húðbreytingar sem eru frá nokkrum mm upp í nokkra sentímetra í þvermál. Í flestum tilvikum 
er skellurnar svipaðar hjá sama einstakling (monomorph). Í sumum tilvikum, sérataklega 
þegar sjúkdómsmyndin ágerist, geta margar minni skellur runnið saman í fáar stærri skellur. 
Litur er frá dumbrauðum yfir í laxableikan. Eftir meðferð má oft sjá roða í marga mánuði 
(vegna aukinnar æðateikningar) efir bata. Einnig eiga skellurnar til með að silja eftir sig 
brúnan lit (post-inflammatory hyperpigmenation). Magn og þykkt hreistur er mjög 
mismunandi, allt nánast engu hreistri þegar um hálfmeðhöndlaðan sjúkdóm er að ræða og þá 
sjást rauðar skellur yfir í mjög þykkt hreistur sem þekur skellurnar að fullu. [2] 
 
 
1.4.2 Guttate psoriasis  
 Dregur nafnið úr því dropalíka mynstri sem húðin fær með litlum skellum staðsettar 
að mestu á bolnum. Guttate telur um 2% af heildarfjölda psoriasis tivika. [2] Talið er að yfir 
10% sjúklinga með psoriasis hafi einhvern tíma fengið dropapsoriasis.  Dropapsoriasis getur 
verið undanfari skellupsoriasis. Dropapsoriasis er algengari hjá yngri sjúklingum. Stundum fá 
sjúklingar með skellupsoriasis köst með dropapsoriasis eftir streptokokkasýkingar. Guttate er 
algengur fylgikvilli streptókokkasýkinga. Þar virðist mótefnavakar bakteríunnar valda 
ónæmissvari gegn húðfrumunum. Sýnt hefur verið fram á sameindalíkindi (molecular 
mimicry) á milli M próteina streptókokka og húðfruma hjá einstaklingum með psoriasis, eins 
og áður hefur verið minnst á.    
 
1.4.3 Psoriasis í hárssverði 
  Er oft þáttur í sjúkdómamyndinni og stundum fyrsta eða eina einkenni psoriasis. 
Hluti/allur hársvörðurinn getur verið þakinn psoriasisútbrotum, en algengara eru vel 
afmarkaðar skellur. Mjög þykkar skellur geta myndast, sérstaklega í hnakkanum. Sjaldgæft er 
að hártap fylgi sjúkdómnum. Það getur komið fram við mjög slæman sjúkdóm, sérstaklega 
erythroderma þar sem allt hárið getur tímabundið fallið af. Í sumum tilvikum getur verið erfitt 
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að greina á milli flösuexems (seborrhoeic dermatitis) og psoriasis ef einkennin eru eingöngu 
frá hárssverðinum. Psoriasis í hárssverði fylgir oft mikil flasa. 
 
1.4.4 Naglpsoriasis.  
 Psoriasis leggst á allar einingar naglanna. Sé sjúkdómurinn í naglrótinni (matrix) sjást 
litlar holur (pitting), hryggir og dældir í naglplötunni. Ef sjúkdómurinn er í naglbeðnum 
myndast líkt og olídropar undir nöglinni. Það einkenni er sértækt fyrir psoriasis. Sjúkdómur í 
naglbeðnum veldur einnig nagllosi (onycholysis), strikblæðingum og þykknun vegna 
upphleðslu  keratíns undir nöglinni (subungual hyperkeratosis). Í mörgum tilvikum getur 
verið erfitt að greina psoriasis frá naglsveppasýkingum og í mörgum tilvikum fara þessir 
sjúkdómar saman. Naglsveppasýkingar geta gert breytingar vegna psoriasis verri og enn er 
vitnað í Köbner fyrirbærið. [36] Naglbreytingar geta verið til staðar en eru sérstaklega 
algengar ef sjúklingur er með sóragigt. [2] Sjúklingar með nagbreytingar hafa hærri tíðni af 
psoriasisgigt. Í sumum tilvikum eru nagbreytingarnar einangrað fyrirbæri. Nagl psoriasis 
hefur áhrif á 10-90% fullorðinna einstaklinga með skellupsoriasis, og hefur verið fundinn í 
63-83% af sjúklingum með sóragigt. [37, 38] 
 
1.4.5 Fleiri undirtegundir 
  Erythrodermic psoriasis er þegar psoriasis herjar á nær allt yfirborð húðar. Það 
veldur skertri starfsemi húðar, hitastillingu, hypoalbuminaemia, anemia útaf járni, Vítamin 
B12 og fólati. [2] Pustular psoriasis (von zumbusch) er sjaldgæfur, óstöðugur og lítið verður 
talað um hann hérna en sjúklingar fá sterílar graftarbólur. [2]  
Pustulosis palmoplantaris er önnur tegund sem kemur einnig fram sem sterílar graftarbólur á 
lófum og iljum en gerir það á roðasvæði með hreistrun. Bólurnar eru aumar og verða að 
lokum dökkbrúnar. [2] Þó virðast sumir telja þetta annarskonar húðsjúkdóm og eigi ekkert 
skylt við psoriasis.  [39] Það er byggt á erfðafræðilegum líkindum en það er engin tenging við 
HLA-Cw6 eða aðra markera á litningi 6p sem tengjast plaque og guttate psoriasis. Tegundin 
kemur mikið frekar fram í konum (9:1) og hefur einnig mjög sterk tengsl við reykingar, en 
95% hafa sögu um reykingar eða eru núverandi reykingarmenn.  
Flösupsoriasis (Sebopsoriasis), þunnar rauðar psoriasisskellur fylgja sömu dreifingu og sést 
við flösuexem í andliti og hárssverði. Greiningin er auðveld þegar er um að ræða 
hefðbundnar skellur annars staðar á líkama, en getur verið snúin þegar einkennin eru bundin 
við andlit og hárssvörð og er þá ruglað saman við Psoriasis í hársverði. Talið er að psoriasis 
myndist ofan í flösuexem svo að um eins konar Köbner fyrirbæri sé að ræða. [36] [2] 
Psoriasis í húðfellingum (e. Flexural/inverse psoriasis) kemur fram í fellingum, þar á meðal 
rassaskoru, í holhönd, nára og undir brjóstum. Eru ekki hreistrandi eins og aðrar psoriasis 
skellur, heldur rauðar og glansandi, vel afmarkaðar og skiljanlega ruglað saman við sýkingar. 
Þessi tegund af psoriasis er algengari hjá þeim sem þjást af yfirþyngd.  Psoriasis á 
bleyjusvæði getur verið fyrsta einkennið hjá börnum. Þessi tegund af psoriasis gerir vart við 
sig á kynfærum með tilheyrandi óþægindum. [2]  
 
 
1.5 Greining og rannsóknir  
 Greiningin er fyrst og fremst klínísk.  [34] Um 80-90% fá plaque psoriasis en restin 
dreifist á hinar fjölmörgu birtingamyndirnar. [34] Við mismunagreiningar psoriais þarf að 
gera grein fyrir sjaldgæfari tegundnum af psoriasis sem telja til: inverse psoriasis, pustular 
psoriasis, guttate psoriasis, erythrodermic psoriasis, og annular psoriasis.  Þessar tegundir eru 
greinanlegar út frá birtingarmynd einni með klínískri skoðun. Mikilvægt er að greina 
psoriasis frá öðrum húðsjúkdómum líkt og atopic/contact dermatitis, lichen planus, secondary 
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syphilis, mycosis fungoides, tinea corporis, og pityriasis rosea. Þó yfirleitt sé nóg að gera 
klínískt mat þá er tekið vefjasýni úr húðinni í óhefbundnum tilfellum. Það eru auknar 
vísbendingar fyrir því að psoriasis sé fjölkerfa bólgusjúkdómur og því sé mikilvægt að 
sjúklingar fái rétta meðferð og meðhöndlun til að bæta langtíma horfur.  Í undantekningar 
tilvikum eru tekin húðsýni (biopsy) úr meintri psoriasis húðskellu og vefjafræði sýnisins er 
greind. Dæmigerð vefjafræði psoriasisskellu tekur til parakeratosis, þar sem að kjarni 
frumnanna heldur sér upp í str. corneum og hyperplasia er á keratinocytum. Stratum 
granulosum er nær horfið og hægt er að sjá leykocyta/lymphocyta íferð í dermis (CD8+) og 
epidermis (CD4+).[40] 
 
1.6 Fylgisjúkdómar  
 
 Þeir fylgnisjúkdómar psoriasis sem eru hvað þekktastir eru sóragigt (PsA), Chron's 
sjúkdómur (CD), geðsjúkdómar og að lokum augnbólga. Á síðastliðnum árum hefur 
metabolic syndrome verið tengt við psoriasis. Einnig er psoriais sjálfstæður áhættuþáttur 
varðandi hjarta- og  æðasjúkdóma.[41] En aðrar rannsóknir hafa sýnt aukið algengi celiac 
disease, non alcaholic fatty liver disease (NAFLD), og risvandamál einstaklinga með 
psoriasis. [42-44] NAFLD. Algengi er frá 17-60% [42, 45, 46] og er enn alvarlegra í 
sjúklingum með alvarlegan psoriasis. Einnig velta rannsakendur líkt og Gisondi et. al. fyrir 
sér hvort að NAFLD sé valdur að alvarlegri psoriasis með aukinni seytun á bólguboðefnum 
frá lifur, þar á meðal ROS (e.reactive oxygen species), CRP og IL-6 sem einnig miðla kölkun 
æða.[43] 
 
1.6.1 Psoriasis gigt 

 Sóragigt er margvíslegur, yfirleitt seronegative, krónískur bólgu- og spondyloarthritis 
tengdur psoriasis. Talað um svona 20-420 tilfelli á hverja 100.000 einstaklinga á 
vesturlöndum og 1 á 100.000 í Japan. [47] Algengi sveiflast frá 6 og upp í 42%  sjúklinga 
með psoriasis. Klínískt er sóragigt lýst með bjúg, verkjum og stífleika í liðum, liðböndum og 
sinum. Þegar liðbólgan nær yfir heilan fingur er það kallað dactylitis eða 'sausage digit' og er 
algegnt að finna í sjúklingum með sóragigt. Ef einstaklingar fá bæði sóragigt og psoriasis 
húðmeinsemdir, er algengast að húðsjúkdómurinn komi fyrst. Naglbreytingar auka líkur á 
sóragigt, hátt í 90% einstaklinga með PsA eru með naglbreytingar.[48, 49] Um 30% sjúklinga 
með Psoriasis eru með sóragigt. [50] Auknum skilningi hefur verið varpað á sóragigt með 
'nuclear magnetic resonance' (NMR) tækni sem sýnir að liðpokabólga (e.synovial 
inflammation) sé fylgihlutur annarrar bólgu að utan sem hjálpar okkur að greina sóragigt frá 
RA. [51] Einbasabreytileikar í IL-13 geni hefur verið tengtar við sérstaka áhættu á PsA án 
nokkurrar tengingar við psoriasis. [52] Hlutfallslegt samræmi eineggja tvíbura er 70% en 
tvíeggja er 20%. [53-55] Umhverfisþættir: sýkingar að völdum gram jákvæðra baktería líkt 
og streptococus eða retroveirur (e. HIV), lyf,  skaði (sérstaklega í börnum), andleg streita er 
þekkur 'trigger' fyrir bæði húð og lið psoriasis. [56] Algengast er að fá PsA á milli 30 og 50 
ára aldurs. Zhang et al. greindi hærri tíðni PsA í offeitum eða ofþungum einstaklingum 
(7,81%) miðað við hefðbundna þyngd. [57] 

1.6.2 Inflammatory Bowel Disease (IBD)  

Einstaklingar með Chron's disease (CD) eru 7 sinnum líklegri til þess að þróa með sér 
psoriasis og psoriasis sjúklingar eru í 2,9 sinnum meiri áhættu á því að fá CD ef miðað er við 
almenning. [58, 59] Binus et. al. lýsti því að sjúklingar með psoriasis samhliða IBD hafa 
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auknar líkur á ákveðnum fylgisjúkdómum (seronegative gigt, Thyroditis, sykursýki og 
lymphoma), sem er hægt að útskýra með svipuðum bólguboðleiðum og erfðamynstri. [60] 

1.6.3 Geðsjúkdómar og Andlegir þættir.  
 Líkamleg, andleg og félagsleg áhrif psoriasis á lífsgæði getur verið svipað ef ekki 
verra en séð er hjá sjúklingum með hjarta blóðþurrðarsjúkdóma, krabbamein, gigt og 
sykursýki. Psoriasis er tengt við lítið sjálfstraust og hátt algengi kvíða og þunglyndis (30% og 
60%). [61]  Um 10% sjúklinga með psoriasis hafa íhugað sjálfsvíg. [62] Þó það hlutfall 
breytist eftir rannsóknum.  
 
1.6.4 Metabolic syndrome (MS) 
 Inniheldur áhættuþættina; kviðfita, óregluelg blóðfita (e. dyslipidemia), háþrýstingur 
og insulín ónæmi (e. insulin resistance). Því alvarlegri sem psoriasis sjúkdómurinn er því 
sterkari tengsl finnast. MS er sterkur áhættuþáttur fyrir því að fá hjarta og æðasjúkdóma 
(CVD). Sjúklingar með alvarlegan psoriasis eru í aukinni hættu því að deyja úr CV, óháð 
hefðbundnum áhættuþáttum. Í psoriasis, er krónískt bólguviðbragð vegna framleiðslu 
cytokína frá Th1 og Th17 frumum. Bólguboðefni líkt og TNF-alpha og IL-6 geta örvað 
undrstúku-heiladingulsbrautina, sem er tengt við aukna kviðfitu, háþrýsting og inuslín 
ónæmi. Sem gefur vísbendingu um að psoriasis geti valdið offitu, sykursýki, 
blóðsegamyndun og æðakölkun. Sömuleiðis þá eru sömu kvillarnir sem valda aukinni 
framleiðslu á bólguboðefnum líkt og IL-6,TNF-alpha, plasminogen activation inhibitor (PAI-
1) og sum fituboðefni (leptin og resistin) valda krónísku bólguástandi, sem getur valdið 
psoriasis eða gert það verra. 
 
1.6.5 Lymphoma og aðrar neoplasms.  
 Braunchi et al. fundu samband milli þess að vera með psoriasis og aukna áhættu fyrir 
bæði blóðkrabbamein og einnig briskrabbamein þegar miðað er við algengi almennt (e. 
general polulation). Auk þess eru sjúklingar með langvarandi sjúkdóm líklegri til þess að fá 
ristil-, blöðru- og nýrnakrabbamein. Þessi aukna hætta psoriasis sjúklinga kann að vera vegna 
þeirra bólguboðleiða sem eru hluti af meinmyndun psoriasis.[63] Sumir undirhópar psoriasis 
sjúklinga hafa auknar líkur á því að fá húðkrabbamein (melanoma eða nonmelanoma) líkt og 
hvítir einstaklingar sem hafa fengið meira en 250 PUVA meðferðir. Þessir einstaklingar eru 
14 sinnum líklegri til þess að fá flöguþekjukrabbamein miðað við aðra psoriasis sjúklinga 
sem fengið hafa færri PUVA meðferðir. [22, 64]  Meðferðir eins og PUVA, metotrexat og 
ciclosporin í háum skömmtum gæti líka verið krabbameinsvaldandi. [65] 
 
Bólga í auga, þar á meðal uveitis, finnst í kringum 2% sjúklinga með Psoriasis. [66] 
Algengara er að fá uveitis ef þú ert karl eða fékkst psoriasis seint á lífsleiðinni. Sú augnbólga 
sem fylgir psoriasis hefur oft hægan sjúkdómsgang en getur valdið alvarlegum skaða ef 
ekkert er að gert. Því er mælt með því að læknar fylgist með augum psoriasis sjúklinga og 
þeim einkennum sem kunna að gera vart við sig. Aðrir fylgisjúkdómar sem telja til psoriasis 
eru kæfisvefn, COPD, osteoporosis, risvandamál, Parkinson's Disease, og annað sem tengist 
lífstíl og venjum (e. Reykingar, áfengi ofl.).[67] Við meðhöndlun Psoriasis þarf að hafa þessa 
fylgnisjúkóma bakvið eyrað og skoða sjúklinginn með tilliti til þeirra.  
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1.7 Meðferð við psoriasis 
 
 Notkun þeirra úrræða sem stendur til boða fyrir psoriasissjúklinga miðast af  mati á 
alvarleika sjúkdómsins. Ástæðan fyrir því að sjúklingar eru stigaðir er til að meta alverleika 
sjukdómsins almennt en einnig því meðferðir þeirra eru stigaðar í 4 flokka.  Það fyrsta sem 
gripið er í eru útvortismeðferðir. Sterakrem, tjara, D- vítamín afleiður og retinóíðar tilheyra 
þeim hópi og byrja flestir sjúklingar á þessum meðferðum.  
 
 Ef þær meðferðir reynast illa eða ekki nógu vel er oft notuð ljósameðferð.  Algengasta 
ljósameðferðin er UVB ljósameðferð, en þá eru notaðir geislar af bylgjulengdinni 311 nm. 
Oftast er meðferðirn gefin í ljósaskáp,  en einnig eru til sérstök tæki fyrir hendur. PUVA 
meðferð, en þá eru gefnir A-geislar sem hafa lengri bylgjulengd ásamt psoralen töflum. 
Psoralenið gerir húðina næmari fyrir geislunum, en annars eru A-geislar einir sér ekkert 
sérstaklega áhrifaríkir gegn húðsjúkdómum einir sér. PUVA meðferðin er mjög öflug og 
batinn varir yfirleitt lengi, en notkun þessar takmarkast nokkuð af krabbameinsvaldandi 
áhrifum meðferðarinnar. Einnig er notast við loftlagsmeðferðir sem byggir á böðum og sól. 
Lasermeðferð sem byggir á geislum af bylgjulengdinni 308 nm. Þetta er öflug meðferð, en 
hentar best við fá þykka bletti sem svara illa meðferð og er þá meðferðin gefin beint á blettina 
(e. Targeted therapy). Meðferð í Bláa lóninu er mjög áhrifarík og má líta á hana sem form af 
loftlagsmeðferð. UVB meðferð er gefin ásamt böðum í Bláa lóninu. Sýnt hefur evrið fram á 
að þessi meðferð er mun árangursríkari en UVB meðferð eingöngu. [68] Talið er að skýringin 
á góðum árangri í Blá lóninu skýrist af efnum sem þörungar lónsins seyta. 
 
 Þegar þessir tveir flokkar hafa verið fullreyndir þá reyna sjúklingar við inntökulyf. 
Þeir flokkar hafa í för með sér fleiri aukaverkanir, áhættu  og hugsanleg óþægindi fyrir 
sjúklinga. Helstu lyfin í þessum flokkum eru  og inniheldur metotrexate, ciclosporin og 
acitretin. Metotrexat er andmetabolíti (e. antimetabolite) og í hnotskurn hægir á skiptingu 
fruma með andfólínsýru virkni. Einnig eykur það framleiðslu adenosine og þar með minnkar 
bólgu.[69] Ciclosporine blokkar IL-2 genatjáningu með því að hamla virkni mRNA 
umritunar, og með því er lyfið ónæmisbælandi. [70] Annarrar kynslóðar retinóíðar líkt og 
acitretin blokka virkni 3-alpha-hydroxysteroid dehydrogenasa retinóls, með verður vöxtur og 
skipting fruma í húðinni eðlilegri. [71] 
 
 Til þess að fá að nýta sér næsta flokk og þann kostnaðarsamasta þarf að sýna fram á 
að einstaklingar hafi ekki skánað nægilega af metotrexat meðferð yfir ákveðinn tíma. Einnig 
þurfa sjúklingar að vera með nægilega hátt PASI skor eða með útbreiðslu yfir 10% af 
heildaryfirborði líkamans.  Sá flokkur er líftæknilyf. Þau líftæknilyf sem standa psoriasis 
sjúklingum til boða eru hamlar á eitt eða tvö af: TNF alpha, IL-17A, IL-23, IL-12. [72]  
Fyrsta líftæknilyfið sem er reynt er yfirleitt TNF-alpha hemill líkt og Infliximab, 
Adalimumab eða Etanercept (vinnur líka á TNF-beta) og síðan eru önnur lyflíftæknilyf reynd. 
Þó svo þetta virðist nokkuð klippt og skorið hvernig unnið er niður hvern flokk þá er 
meðferðum blandað saman milli hópa. Þó svo að ljósameðferðin hafi ekki dugað ein og sér er 
henni ekki endilega hætt þegar farið er á metotrexate. Sama má segja um ljósameðferð og 
útvortismeðerðir.  
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1.8 Lífsgæði 
 
 Þegar lífsgæði sjúklinga með psoriasis eru borin saman við lífsgæði sjúklinga með 
langvinna sjúkdóma, m.a. krabbamein og hjartaáfall, voru eingöngu sjúklingar með 
þunglyndi og langavinna lungnasjúkdóma sem upplifðu meiri skerðingu á lífsgæðum. [73]  
Fjölmargir matskvarðar eru notaðir til þess að meta áhrif psoriasis, en nokkrir eru algengari 
en aðrir.  
 
 Þegar við metum lífsgæði psoriasis þá metum við hvort tveggja líkamlega og andlega 
þáttinn. Upplifun sjúklinga á samskonar sjúkdómsástandi er breytilegt  og því þarf hún ekki 
að tengjast alvarleikastigi psoriasis húðbreytinganna eða gigtar. Staðsetning sjúkdómsins 
getur haft veruleg áhrif á líðan psoriasissjúklinga, þar sem sumir staðir eru sjáanlegri en aðrir 
eða reynir meira á í daglegum samskiptum. Samkvæmt Langley og félögum búa psoriasis 
sjúklingar við svipað skert lífsgæði og sjúklingar með blóðþurrðarsjúkdóm eða sykursýki. [2] 
Sjúklingar finna fyrir smán vegna sjúkdómsins og yfir 5% hugleiða sjálfsvíg [74] og margir 
finna fyrir þunglyndi. Rannsóknir frá 2005 benda til þess að kvíði kemur fram í svo stórum 
hluta sem þriðjungi af sjúklingum. [75] Margir sjúklingar forðast ýmsar félagslegar aðstæður 
og hafa áhyggjur af því að fólk leggi mat sitt á það byggt á útliti húðar. Þessi höft geta leitt til 
þrálátrar undirliggjandi streitu. Langley ennfremur telur ekki mikil tengsl vera milli alvarleika 
líkamlega sjúkdómsins, og sálrænna áhrifa. Sem bendir til þess að hægt er að horfa á 
psoriasis sem samsettan sjúkdóm úr andlegum og líkamlegum einkennum. Merkilegt er þó að 
athuga áhrif andlegrar vanlíðan á aðra þætti sjúkdómsins. Því húðbreytingarnar valda 
vanlíðan en vanlíðan getur líka valdið verri sjúkdómi. Andleg vanlíðan psoriasis sjúklinga 
getur haft skaðleg áhrif á meðferðargang. Sjúklingar sem skora hátt á 'Psoriasis disability 
Index' fyrir kvíða eiga til dæmis erfiðara með að hreinsa sig af sjúkdóminum með PUVA 
meðferð miðað við þá sem eru minna kvíðnir. [76] Þegar sjúklingar fá sálræna meðferð 
samhliða hefðbundinni lyfjagjöf hefur það talsvert betri áhrif á klínískan alvarleika 
sjúkdómsins. Sjúklingar lýsa því að streita og andlegt álag hafi áhrif á endurkomu sjúkdóms. 
Hátt í 60% sjúklinga lýsa streitu sem einn af lykil 'triggerum' fyrir psoriasis köst. [77] Þetta 
kemur heim og saman við þá staðreynd að streita getur haft áhrif á framgang ýmissa 
ónæmistengdra sjúkdóma líkt og RA (rheumatoid arthritis).  Langley bendir á þann 
möguleika að galli gæti leynst í undirstúku-adrenal boðleiðinni í viðbragði við bráðri streitu. 
Erfitt er að áætla hvernig bregðast megi við því vandamáli ef það sannreynist. [2] 
 
 Í rannsókn á högum psoriasis sjúklinga á Norðurlöndunum kom fram að 71% 
meðlima viðeigandi psoriasis samtaka og 66% sjúklinga (þeirra sem eru að hitta húðlækni 
þegar rannsóknin var gerð) sögðu að streita jók psoriasis sjúkdóminn. [78] Einnig kom fram 
að 35% þáttakenda beggja hópa sögðu að tilkoma sjúkdómsins hafi verið á tímabili þar sem 
þeir voru áhyggjufullir og stressaðir. Í þeirri rannsókn eru sjúklingar flokkaðir sem 'stress 
reactors' eða einfaldlega 'þeir sem bregðast við streitu' ef þeir eru yfir meðallagi á þeim stress 
skala sem settur var fyrir sjúklingana. 'Stress reactors' eru með alvarlegri psoriasis á 
tilfinningalega mikilvægum svæðum líkt og andliti, framhandleggjum, andliti hálsi, hársverði 
og kynfærasvæði. Einnig var munur á þeim og öðrum psoriasis sjúklingum hvað varðar stærð 
þess sýnilega svæðis (e. ekki alltaf hægt að fela með hefðbundnum klæðnaði) sem var 
undirlagt psoriasis húðsjúkdómi. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í ljós að þeir eru 
líklegri til þess að nota tóbak, kvíðalyf og  þunglyndislyf. Einnig eru fleiri konur en karlar 
innan þessa hóps og einstaklingar innan hópsins eru líklegri til þess að eiga fjölskyldusögu 
um sjúkdóminn. [78] Lítil rannsókn sem var gerð á 69 psoriasis sjúklingum sýndi markverðan 
árangur á andlegri og líkamlegri heilsu eftir eitt ár, þegar sjúklingar lögðu sig fram við að 
vinna úr tilfinningum og leita uppi félagslegan stuðning. [79] Hvort tveggja hlutir sem vinna 
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gegn streitu. Slíkar rannsóknir sýna aukna þörf fyrir sálfræðileg inngrip við einkennum 
psoriasis, samhliða hefðbundinni meðferð. Samkvæmt R Zachariae et. al. virðist dáleiðsla, 
ímyndun, slökun og annarskonar streitumeðhöndlun reynast vel í meðhöndlun á psoriasis. 
[78] 
 
1.9 Algengir Matskvarðar 
 
 PASI er algengt próf til þess að skoða  alvarleika psoriasis, og stendur fyrir 'Psoriasis 
Area and Severety Index'. Það próf er einn af hornsteinum í mati á psoriasis sjúklingum og 
tekur til allt það svæði sem er undirlagt sjúkdómi sem hlutfall af heildar flatarmáli húðar. 
Líkamanum er skipt upp í handleggi, höfuð, búk og fótleggi en hvert svæði er metið óháð 
öðrum svæðum áður en lokaniðurstaðan er tekin saman. Við mat á flatarmáli er einnig oft 
notast við lófa sem er gróft viðmið á 1% af flatarmáli húðar. Varasamt getur verið að meta 
svæði ákveðna tegunda psoriasis líkt og guttate þar sem dropamynstrið getur verið lítið en 
dreift. Auk þess að meta undirlagt svæði er einnig lagt mat á þykkt, roða og hreistrun á 5 stiga 
skala (0-4). Lokaniðurstaða er síðan vegin út frá öllum þessum þáttum til að gefa sjúklingi 
stigun á bilinu 0-72 þar sem 0 er enginn sjúkdómur og 72 er sá alvarlegasti sem skalinn getur 
sýnt. Nýlega hefur verið sett upp próf á vefsíðu DermNet, sem býður uppá myndræna 
framsetningu á PASI prófinu (patient oriented PASI, PO-PASI). Svona vefsíða getur 
auðveldað sjúklingnum sjálfum að leggja mat á roða, þykkt og hreistrun þar sem þeir hafa að 
öllum líkindum lítinn samanburð. Það getur skilað nákvæmara sjálfsmati sjúklinga og aukið 
þátttöku og áreiðanleika rannsókna sem treysta á sjálfsmat psoriasis sjúklinga. [80] Fylgni 
hefur fundist milli PASI og PSI sem er notaður í þessum hluta rannsóknarinnar. [80] Aðrir 
skalar en PSI, líkt og PLSI og PDI verða kynntir í efni og aðferðum 
 
 
1.10 Samantekt  
 Psoriasis er ónæmismiðlaður bólgusjúkdómursjúkdómur í húð og liðum sem oft fær 
minni athygli en hann á skilið. Hann er tengdur við aukna áhættu á ýmsum sjúkdómum og 
hefur veigamikil áhrif á andlegt atgervi.  Þessi ritgerð birtir hluta af niðustöðum 
spurningalistarannsóknar á 2020 psoriasis sjúklingum. 
 
 

2. Markmið  
 Til eru alþjóðlegir staðlaðir kvarðar sem nýttir eru til þess að meta streitu, 
lífsgæðaskerðingu og alvarleika psoriasissjúkdóms. Engar tölur eru á íslandi um lífsgæði 
Psoriasis sjúklinga eins og stendur. Síðustu tölur er frá aldamótunum 2001 og því er kominn 
tími til þess að afla nýrra upplýsinga um stöðu þessa sjúklingahóps og bera saman við fyrri 
tölur. Einnig hafa komið ný lyf á markað sem kunna að hafa áhrif á algengi annarra 
meðferða. Því er kjörið að bera saman notkun krema-, ljósa- og inntökulyfjameðferða milli 
áranna 2001 og 2021, og lýsa einnig notkun á þeim nýju lyfjum sem komið hafa fram á 
sjónasviðið síðastliðin ár. Auk þess að greina frá því sem áður hefur komið fram, verða 
skoðaðar nokkrar breytur sem kunna að hafa áhrif á lífsgæði psoriasis sjúklinga. Einstaka 
þættir eins og geðlyf, búseta og erfðir verða skoðaðar með tilliti til þeirra mælistika sem við 
höfum sett upp. Algengi mismunandi undirtegunda psoriasis verður skoðað og sömuleiðis 
algeng undirlögð svæði af psoriasis með tilliti til lífsgæðaskerðingar.  
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3. Efni og aðferðir (Methods)  
 Rannsóknin var gerð er í samstarfi Íslenskrar erfðagreiningar, Landspítalans, 
Húðlæknastöðvarinnar og Læknadeild Háskóla Íslands.  
 
 Rannsóknarþýðið inniheldur alla psoriasis sjúklinga á Íslandi. Reynt var af fremsta 
megni að ná til allra psoriasis sjúklinga til þess að bjóða þeim þátttöku.  Listar yfir 
einstaklinga sem höfðu fengið psoriasisgreiningu fengust frá sérfræðilæknum á 
Húðlæknastöðinni og Landspítala og var þeim boðin þátttaka. Greiningar einstaklinga sem 
höfðu svarað að þeir hefðu verið greindir með psoriasis í spurningalistarannsóknum 
Íslenskrar erfðagreiningar voru staðfestar með upplýsingum úr Samskiptaskrá sjálfsætt 
starfandi sérfræðinga, sem Embætti Landlæknis heldur og var þeim og meðlimum í 
Samtökum psoriasis og exemsjúklinga, sem það vildu einnig boðin þátttaka. Með þessum 
aðferðum er talið að hægt sé að ná til nær allra psoriasiskjúklinga sem búa á Íslandi sem hafa 
fengið áreiðanlega greiningu. Í því milliuppgjöri sem hér er kynnt er úrvinnsla takmörkuð við 
þá sjúklinga sem hafa fengið greiningu, eða staðfestingu á greiningu hjá húðsjúkdómalækni. 
 
 Hlekkur inn á spurningalista var sendur með smáskilaboðum í farsíma þátttakenda. 
Valfrjálst var að afrita hlekkinn inn í  tölvu og svara rannsókninni þar eða taka í gegnum 
símann. Þeir sem óskuðu eftir því að fá hlekkinn sendan í tölvupósti gátu fengið það en voru í 
miklum minnihluta. Áætluð tímalengd þátttökunnar var 20 mínútur á hvern einstakling og 
2000 skilaboð fór út á hverjum degi þangað til allir höfðu fengið boð.  
 
 7268 psoriasis sjúklingar voru á lista yfir þá sjúklinga sem voru greindir, eða greining 
staðfest af húðlækni. Af þeim sem ekki var hægt að senda til voru 284 erlendis og 125 yngri 
en 18 ára. Beðið var með að senda út á einstaklinga eldri en 80 ára. 6364 og fengu boð um 
þátttöku og var svarhlutfall um 32%. 
 
3.1 Staðfesting greiningar og samanburðarhópur 
 Við skrif þessarar ritgerðar er klínískt mat húðsjúkdómalæknis algengasta og 
áreiðanlegasta staðfestingin á psoriasis húðsjúkdómi og mat gigtarlæknis það áreiðanlegasta 
fyrir sóragigt. Samskonar rannsókn var gerð á högum psoriasis sjúklinga um aldamótin og eru 
þau gögn höfð til samanburðar. [80] Spurningalistar voru hannaðir með það í huga að auðvelt 
sé að bera saman rannsóknarniðurstöður beggja rannsókna.  Einnig fást heilbrigð viðmið úr 
skrám Íslenskrar Erfðagreiningar sem þó verða ekki nýtt í þessum hluta rannsóknarinnar. 
 
3.2 Matskvarðar og spurningar  
 Staðlaðir alþjóðlegir kvarðar voru lagðir fyrir þáttakendur sem ætlað var að skila 
öruggum upplýsingum sem hægt væri að bera saman við niðurstöður annarra rannsókna.  
 
3.2.1 PDI  
 Upprunalegi PDI eða 'psoriasis disability index' er á 7 stiga skala [81, 82] sem er að 
lokum aðlagað að prósentuskala. Oft er þó honum breytt í 4 stiga skala til að auðvelda 
sjúklingum þátttökuna og samræma við aðra spurningalista. PDI inniheldur 15 mismunandi 
spurningar, og uppsett svo að 0 er 'ekki neitt', 1 er 'lítið', 2 er 'mikið', og 3 er 'mjög mikið'. 
Heildar stigafjöldi getur því verið á bilinu 0-45 og á að endurspegla þau áhrif sem 
sjúkdómurinn hefur á daglegt líf yfir þann tíma sem rannsakað er. Þessi skali var þýddur á 
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íslensku í rannsókninni sem var framkvæmd 2001 [80]. Til að tryggja rétta þýðingu var hann 
síðan þýddur til baka af óháðum aðilum og síðan staðfestur af höfundum kvarðans. Sérstakt 
leyfi þarf til að nota þennan kvarða og var það góðfúslega veitt af höfundum (License ID 
CUQoL3123). Innan hvers PDI þáttar spurningalistans eru 18 spurningar. PDI kvarðanum 
sem hægt er að flokka í minni hluta: athafnir daglegs lífs, vinnu, skóla, samskipti, frístundir 
og að lokum meðferð. Sjúklingum er skipt upp eftir hvort þeir séu í vinnu eða ekki. Ein 
spurning gefur upplýsingar um hvort þáttakandi sé vinnandi og eftir þeirri spurningu er 
flokkað í réttan PDI spurningapakka. Í þessum fyrsta hluta rannsóknar svara allir 
einstaklingar spurningum um bæði skóla og vinnu. Síðan er vægi þeirra spurninga aðlagað að 
skalanum svo hámarks stigafjöldi nái 45. 
 
 
3.2.2 PLSI 
 PLSI stendur fyrir Psoriasis Life Stress Inventory er skipt upp í A og B. [83] Kvarðinn 
mælir þá streitu sem sjúklingurinn hefur upplifað undanfarandi mánuð vegna sjúkdómsins. 
Eins og með PDI skalann var skallinn þýddur á íslensku og síðan til baka á ensku af óháðum 
aðila til að staðfesta áreiðanleika þýðingarinnar. PLSI skalinn inniheldur 15 spurningar. 
Spurningar A hluta eru að gerðinni já/nei og er ætlað að taka saman fjölda þeirra 
streituvaldandi atvika sem einstaklingur hefur orðið fyrir. B hluti tekur fyrir þær spurningar 
sem sjúklingur svarar játandi og biður hann að stiga atvikið eftir tilfinningalegum áhrifum frá 
0-3. PLSI-A er frá 0-15, en PLSI-B frá 0-45. Báðir skalar eru aðlagaðir að prósentuskala og 
algengast er að nýta PLSI-B til þess að meta streitu tengda psoriasis. PLSI-A gefur góða 
hugmynd um hversu mörg atvik einstaklingur hefur lent í en ekki jafn góða mynd af þeim 
áhrifum sem atvikin hafa á hvern og einn. Sömu skalar voru notaðir árið 2001 í samskonar 
rannsókn á Íslandi og Norðurlöndunum og  eru þeir einir af megin stikum þessarar 
rannsóknar (sérstaklega PLSI-B) með PDI og PSI 
 
3.2.3 PSI (Psoriasis Severity Index) 
 Sjúklingar eru beðnir um að meta 5 þætti sem koma að alvarleika sjúdóms. Roða, 
hreistrun, kláða og þykkt á 11 stiga skala frá 0-10. Líkt og með PASI eru sjúklingar beðnir 
um að meta útbreiðslu sjúkdóms sem hlutfall af heildarflatarmáli húðar. Það hlutfall er á 101 
stiga skala frá 0-100 og er deilt með 20 til að minnka vægi þess þáttar. Formúlan lítur því svo 
út: 
 
PSI=Roði+Hreistrun+Kláði+Þykkt + (Flatarmál/20) 
 
PSI skalinn er því frá 0-60. Eins og með aðrar alvarleikabreytur er skalanum breytt í 
prósentuskala 0-100% Þessi skali hefur sýnt góða fylgni við PASI stuðull sem er algengur  
alvarleikastuðull fyrir Psoriasis [80]  
 
3.2.4 Aðrar spurningar 
 Fleiri spurningar voru lagðar fyrir sjúklingana, m.a. um tíma sem þeir eru tilbúnir að 
eyða í meðferð ef hún er áhrifarík. Aðrar spurningar voru varðandi psorisisgigt, menntun, 
starf, áfengi. Einnig var spurningalisti um almennt heilsufar frá Íslenskri Erfðagreiningu, 
aðlagaður að rannsókn á psoriasis, lagður fyrir sjúklinganna. Þar sem til eru svör um almennt 
heilsufar frá frískum einstaklingum verður hægt að reikna áhættustuðul (Odds ratio) 
fylgisjúkdóma og fleiri þátta. Einnig voru lagðar fyrir ítarlegar spurningar um meðferð, fyrr 
og nú. 
 



 

 

21 

 
 
3.6 Tölfræðiúrvinnsla  
Gagnavinnsla var að mestu unnin í Rstudio cloud, einnig í excel. Úrvinnsla með gangaskrár, 
svo sem síun, sameining var unnin í Rstudio og sömuleiðis úrvinnsla meðtaltala, tíðni, 
staðalfrávika og kíkvaðrat prófa.  
Notast var við Welch's t-test og Satterwaite nálgun fyrir frígráður í pöruðu t-prófi.  
 
 
3.7 Leyfi  
Spurningalistarannsóknin er hluti af Rannsókn á erfðum psoriasis og hefur hlotið leyfi 
Vísindasiðanefndar (VSN-14-118, og viðbætur V5 og V7-10) og leyfi Persónuverndar 
(2014101372TS/--). Öll úrvinnla gagna var gerð á rannsóknanúmerum og kóðunarlykill sem 
tengir þau við kennitölur varðveittur af dulkóðunarstjóra Þjónustumiðstöðvar 
rannsóknaverkefna á meðan á rannsókn stendur í samræmi við fyrirmæli Persónuverndar.  
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4. Niðurstöður  
 
4.1 Lýðfræðilegar breytur 
 Hlutfall kynja var 60% konur og 40% karlar þar sem meðalaldur sjúklinga var 52,5 ár 
(SD: 14,3). Aldur við fyrstu útbrot var 26,34 ár en 29,47 ár við greiningu. 69,5% eru búsettir 
á höfuðborgarsvæðinu, um 14% búa umhverfis höfuðborgarsvæðið og sömuleiðis úti á landi 
(14%).  
 
 
4.2 Erfðir Psoriasis 
 

 
Mynd 1 Erfðir psoriasis. Samanburður á hlutfalli (%) einstaklinga með fjölskyldusögu, milli þeirra sem eru greindir upp að 
30 ára aldri og eftir 30 ára aldur. 

 
 Við skiptum einstaklingum upp í tvo hópa eftir greiningaraldri, þar sem annar 
hópurinn er skilgreindur sem einstaklingar greindir til og með 30 ára aldri en seinni hópurinn 
er eftir 30 ára aldur. Ef borin er saman fjölskyldusaga beggja hópa kemur fram sterkari 
tenging við ættlægni hjá þeim sem greinast fyrr með psoriasis (KK:66,7%, KVK:70,6%) 
miðað við þá sem greinast seinna (KK:48,6%, KVK:60,3%). Á heildina litið voru 68.9% 
einstaklinga sem greindust, til og með 30 ára aldurs með fjölskyldusögu um psoriasis, en 
einungis 55.5% þeirra sem greindust eftir 30 ára aldur gátu sagt það sama  (kíkvaðrat, 
P<0,001).  Alls voru 64.2% einstaklinga sem segjast vera með fjölskyldusögu um psoriasis 
og var tíðasta jákvæða svarið fyrir sérstaka fjölskyldumeðlimi; systkini með 27.3% og næst 
eftir því faðir með 20.7%. Hátt í 17.5% sjúklinga segjast eiga móður sem er með psoriasis 
sem er minna en hluti þeirra sem segir föður vera með psoriasis. Ef greiningaraldrinum er 
skipt upp í bil eftir áratugum má sjá neikvætt línulegt samband fjölskyldusögu og 
greiningaraldurs. Of fáir einstaklingar eiga báða foreldra með psoriasis til þess að draga af 
því ályktun. Marktækur munur fannst á meðalgreiningaraldri og meðalaldri við fyrstu 
einkenni (p<0,001  t-test). Aldur við fyrstu útbrot var 26,34 ár en 29,47 ár við greiningu 
 
4.3 Hjúskaparstaða, kyn og aldur  
 Einhleypar konur sýna verstu lífsgæði allra kvenna (PDI:12,2% sd=14,8 n=169) og 
sömuleiðis allra hópa. Karlar í sambúð sýna verstu lífsgæði allra karla (PDI:11,6% sd=14,5 
n=158). Bestu lífsgæði kvenna sýna fráskildar konur (PDI:7,82% sd=13,0 n=89). Bestu 
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lífsgæði karla sýna fráskildir karlar (PDI: 7,00% sd=9,00 n=43) og sömuleiðis bestu lífsgæði 
allra hópa. Munur milli einhleypra kvenna (PLSI-B: 17,6% sd=19,1 n=126) og kvenna í 
sambúð var ómarktækur (PLSI-B:17,3% sd=18,9 n=147) (t-test P=0,98). Flokkarnir sýna 
hærri streitueinkenni en aðrir flokkar kvenna. Karlar í sambúð eru með verstu streitueinkenni 
karla (PLSI-B: 16,9% sd=19,1 n=126). Konur í hjónabandi sýna minnstu streitu kvenna 
(PLSI-B: 11,3% sd=13,8 n=474). Karlar í hjónabandi (PLSI-B: 9,49% sd=12,4 n=346) og 
fráskildir karlar (PLSI-B: 9,77% sd=11,4 n=32) sýna minnstu streitueinkennin allra hópa. 
Munur á milli streitu karla í hjónabandi og fráskildra karla var ómarktækur (t-test p=0,895)  
 
Marktækur munur fannst á PLSI-B eftir aldri þar sem að einstaklingar 40 ára og yngri voru 
með 18,9% PLSI-B (SD: 19,5 n:352) og einstaklingar eldri en 40 með 10,9 (SD: 14,1 n:1044) 
t-test p<0,001. Munur milli karla (PLSI-B: 17,1 SD:19,5 n:128) og kvenna (PLSI-B: 19,9 
SD:19,5 n:223) var ómarktækur í yngri hópnum, t-test p>0,05. Sömuleiðis var munur milli 
karla (PLSI-B:10,2 SD:14,1 n:437)  og kvenna (PLSI-B: 11,3 SD:14,2 n:607) í eldri hópnum 
ómarktækur, t-test p>0,05.  
 
Ómarktækur munur fannst milli eldri en 40 ára (PSI: 34,6% sd:18,58 n:342) og yngri en 40 
ára (PSI: 32,07% sd:18,11 n:1055) með tilliti til alvarleika sjúkdóms. Karlar reynast vera með 
mildari sjúkdóm (PSI: 31,47 sd:17,6 n:596) en konur (PSI:33,6 sd:19,68 n:800) p<0,05. 
 
PDI-Nú (e. síðastliðnar vikur) er hærra hjá yngri hópnum (PDI:11,78 sd:13,3 n:387), miðað 
við þann eldri (PDI:8,72 sd:11,82 n:1414) p<0,05. 
 
 
 
4.4 Búseta 
 Einstaklingar sem búa á höfuðborgarsvæðinu eru í meirihluta þeirra sem svara 
rannsókninni. 1404 eða 69,5%, 281 búa umhverfis höfuðborgarsvæðið og 280 úti á landi sem 
hvort tveggja gerir um 13,9% af 2020 þáttakendum. Ekki tókst að fá búsetu hjá 49 
einstaklingum og 6 búa erlendis. Þegar PSI, PDI og PLSI-B skalar þáttakenda eru bornir 
saman með tilliti til búsetu kemur fram að ef þeir búa á/eða umhverfis höfuðborgarsvæðið 
sýna þeir minni alvarleika, lífsgæðaskerðingu og minni streitueinkenni en þáttakendur sem 
eru utan að landi. PSI sjúklinga er 35,2% (SD:19,0) úti á landi samanborið við 32% (SD: 
17,6) á höfuðborgarsvæðinu (t-test p=0,0095). PDI er 8,59% (SD: 11,6) á 
höfuðborgarsvæðinu en 12,2% (SD:13,4) hjá landsbyggðinni (t-test p<0,001 ), PLSI 12,2% 
(SD:15,8 n=977) á höfuðborgarsvæðinu en 15,2% (SD:16,8 n=219) úti á landi (t-test  p< 
0,05). 
 
4.5 Gigt 
 Spurningin 'Telur þú þig hafa psoriasisgigt?' var lögð fyrir þáttakendur. 574 
einstaklingar svöruðu játandi sem gerir 28,4% af þáttakendum og telst það nokkuð hátt 
hlutfall en er þó minna en niðurstöður árið 2001 þar sem 36,2% einstaklinga merktu við 
játandi í slíku sjálfsmati af 398 þáttakendum þeirrar rannsóknar. [84] Einstaklingar sem 
merktu við þennan möguleika spurnigalistans játandi sýna verri lífsgæði (14% PDI-nú) t-test 
p<0,001,  meiri streitu (PLSI-B 15,9%) t-test p<001 og meiri alvarleika sjúkdóms (PSI 
34,6%) t-test p<0,05 en meðaltalið er hjá þáttakendum.  
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4.6 Undirtegundir psoriasis og útbreiðsla 
 

 
Mynd 2 Prósentuskali yfir tegundir psoriasis 

Á þeima tíma sem rannsóknin var framkvæmd sögðust 1579 (78,1%) einstaklingar vera með 
psoriasisútbrot. Tölur um undirtegundir psoriasis gefa til kynna að algengt sé að sjúklingar 
séu með fleiri en eina tegund af psoriasis á sama tíma. Psoriasis í hársverði (n:1021 ; 50,5%) 
er algengasta undirtegund psoriasis ásamt skellupsoriasis (n:950;47%). 
 

 Hárs- 
vörður 

Andlit Hendur Handleggir  Neglur Olnbogar Bringa  Kviður Bak  NH
L* 

Fót- 
leggir 

Hné 

Karlar 
(%) 

48.8 22.8 
 

27.4 
 

28.4 
 

17.3 
 

45.8 
 

11.3 
 

13.4 
 

16.9 
 

18.
2 
 

45.5 
 

29.5 
 

Konur 
(%) 

51.9 
 

18.7 
 

20.9 
 

22.6 
 

16.9 
 

39.0 
 

7.2 
 

12.3 
 

13.9 
 

11.
7 
 

35.1 
 

12.3 
 

Heild 
(%) 

49.5 19.9 22.9 24.4 16.6 40.7 8.6 12.4 14.8 
 

14.
0 
 

38.3 
 

18.7 
 

Tafla 1 Algengi staðsetninga útbrota með tilliti til kynja. 

*NHL: neðri hluti líkama 
 
Mestur fjöldi var með útbrot í hársverði eða 999 (49,45%). Því næst voru 212 ( 10,49%) 
sjúklingar með útbrot á höndum, 105 (5,19%) með útbrot á olnbogum, 77 (3,8%) með útbrot 
á handleggjum og 63 (3,11%) með útbrot á fótleggjum.  
 
Lífsgæði voru breytileg eftir staðsetningu útbrotanna. Verstu lífsgæðin sýna einstaklingar 
með útbrot í hársverði (12.4% PDI),  útbrot á handleggjum og höndum koma þar á eftir með 
nokkuð svipaða lífsgæðaskerðingu (10.5% og 10.2% PDI). Útbrot í andliti koma þar á eftir 
með 6.74% PDI. Karlar fá frekar en konur útbrot á olnbogum, handleggjum eða höndum en 
konur fá frekar á hnén og í hársvörðinn. Tölur um undirtegundir psoriasis gefa til kynna að 
algengt sé að sjúklingar séu með fleiri en eina tegund af psoriasis. Psoriasis í hársverði trónir 
á toppnum sem algengasta tegundin, en sú undirtegund ásamt skellupsoriasis er yfirburða 
algengust allra undirtegunda psoriasis í þessari rannsókn. Einstaklingar segjast vera með 
psoriasisútbrot voru 1579, af þeim var mestur fjöldi með útbrot í hársverði eða 999. Því næst 
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voru 212 sjúklingar með útbrot á höndum, 105 með útbrot á olnbogum, 77 með útbrot á 
handleggjum og 63 með útbrot á fótleggjum. Ef meðalnotkun geðlyfja er skoðuð eftir 
staðsetningu psoriasis útbrota má sjá að einstaklingar með útbrot á nöglum og í hársverði nota 
mest af geðlyfjum með 0.628 og 0,603 lyf á hvern einstakling. Einstaklingar með útbrot á 
höndum og fótleggjum fylgja eftir með 0.566 og 0.524.  
 
4.7 Naglbreytingar 
 
 Hlutfall (%) af einstaklingum með naglbreytingar  
Svarmöguleikar Pitting Hyperkeratosis Onycholysis Olíudropar Hreistrandi/þurrar 
      
Með einkenni 
nú 
 

34,2 38,9 30,4 35,4 20,4 

Áður en er 
einkennalaus 
 

28,0 23,3 22,1 23,0 10,3 

Nei 37,2 36,6 46,6 41,3 68,4 
Tafla 2 Algengi undirtegunda naglbreytinga meðal þeirra sem telja sig hafa naglbreytingar. 

Af þeim 2020 sjúklingum sem hafa svarað telja 339 sig hafa naglpsoriasis núna. Síað var fyrir 
þeim og hlutfall þeirra sem merkti við hvern svarmöguleika sett upp í töflunni að ofan. 
Algengast er að vera með einkenni hyperkeratosis en óalgengast er að vera með eða hafa 
verið með hreistrandi/þurrar eða krumpaðar neglur af þeim sem eru með psoriasis útbrot eins 
og er. Sumir eru með fleiri en eina tegund af naglbreytingum.  
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4.8 Kvarðar (PDI, PSI og PLSI) 

 
 
 

 
*Allir skalar eru reiknaðir 0-10 að flatarmáli undanskildu sem er á prósentuskala 0-100 
**Flatarmáli er skipt upp í 0-2% vægur, 3-10% miðlungs og hærra en 10% Alvarlegur. 
***Meðaltalprósenta af hámarksstigafjölda hvers hluta. 
 
Þegar undirhópar PDI skalans eru rannsakaðir sérstaklega með tilliti til meðaltals 
heildarstigafjölda hvers undirhóps, kemur í ljós að daglegar athafnir og meðferðir vega 
þyngst (16,2% og 11,8%). Aðrir þættir líkt og áhrif á vinnu og skóla, samskipti og að lokum 
frístundir vega minna (7,72%, 6,21%, 5,48%). 
 
Einstaklingar sem hafa alvarlegan sjúkdóm skilgreindan sem yfir 10% úbreiðslu (BSA e. 
body surface area), og enga sögu um líftæknilyf eru 448, sem gerir 22,2% af þáttakendum.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Meðaltal 
(n:2020), SD 

Hlutfall (%) með 
Vægan (0-3] 

Hlutfall 
(%) með 
Miðlungs 
(3-6] 

Hlutfall (%) 
með 
Alvarlegan 
(6-10] 

Heild 
þeirra 
sem 
svara 

Roði  4,77; (2,48) 39,5  28,3 32,0 1374 
Hreistrun 4,60; (2,71) 39,0 32,0 28,9 1421 
Þykkt 3,85; (2,34) 48,0 37,2 14,8 1518 
Kláði 4,11; (2,87) 41,2 31,5 27,3 1403 
Flatarmál (%)** 13,4; (19,2)* 27,4 42,3 30,3 1544 

 ***Meðaltal 
(%) (n;2020), 
SD 
 

Hámarksstigafjöldi 
hluta 

 

Daglegar athafnir 16,2 (19,6) 15  
Vinna-Skóli 7,72 (15,1) 6  
Samskipti 6,21 (15,3) 9  
Frístundir 5,48 (11,3) 9  
Meðferð 11,8 (5,3) 6  
Heild 9,38 (12,2) 45  

Tafla 3 Undirþættir alvarleika sjúkdóms (PSI) og lífsgæða (PDI). 
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  Svarhlutfall (%) 
 

  

 Spurningar: Að hve miklu leyti hefur psoriasissjúkdómur þinn haft 
áhrif á...  sl. 4 vikur 

Að 
mjög 
miklu 
leyti 

Að 
miklu 
leyti 

Að 
litlu 
leiti 

Alls 
ekki 

Fjöldi 
svara 

 
 

ADL 

1. Heimilisstörf þín eða garðvinnu  6,2 4,4 8,5 80,8 1509 
2. Hvernig fötum eða hvernig lituðum fötum þú hefur  1,4 9,5 25,9 63,1 1815 
3. Að hve miklu leyti hefur þú þurft að skipta oftar um föt eða þvo fötin þín  
oftar  

2,5 7,4 22,5 67,5 1910 

4. Fara í hárgreiðslu eða klippingu  3,1 4,2 18,4 74,3 1913 
5. Oftar í bað eða sturtu en þú hefðir annars gert  3,8 7,75 23,0 65,4 1921 

Vinna
- Skóli 

6 A. Valdið fjarvistum frá vinnu  14,2 0,94 5 92,6 1900 
7 A. Valdið því að þú hafir ekki getað sinnt vinnu þinni sem skyldi á  1,3 0,9 6,4 91,5 1900 
6. B. Hindrað þig í daglegum athöfnum  1,1 4,5 19,9 74,7 1907 
7  B. Breytt því hvernig þú framkvæmir þínar daglegu athafnir 1,4 5,7 23,8 69,4 1907 

 8. Starfsframa þinn (t.d. misst af stöðuhækkun, misst vinnu, verið beðin(n) 
um að skipta um vinnu) 

1,8 1,6 4,3 92,5 1897 

Sams-
kipti 

9. Valdið vandamálum í kynlífi síðustu 4 vikurnar?  1,5 3,5 11,2 83,9 1902 

 10.Valdið vandamálum í sambandi þínu við maka/sambýlisaðila eða við 
einhvern af nánum vinum og ættingjum  

0,6 1,9 9,8 87,9 1910 

 11. Hindrað þig í að fara á mannamót (fundi, skemmtanir o.þ.h.) síðustu 4 
vikurnar?  

1 2,9 8,8 87,5 1904 

Frístu
-ndir 

12. Gert þér erfitt við að iðka íþróttir eða stunda heilsurækt síðustu 4 
vikurnar?  

3,4 5,5 14,4 76,9 1904 

 13. Hefur þú orðið að sleppa við að nota, verið gagnrýnd/gagnrýndur fyrir 
að nota eða hindruð/hindraður í að nota böð eða búningsklefa t.d. í 
sundlaugum eða íþróttahúsum  

0,9 1.1 4,1 94,1 1912 

 14.Hefur þú drukkið meira áfengi eða reykt meira en venjulega  0,3 0,5 3,3 96,1 1915 
Meðf
-erð 

15. Psoriasissjúkdómur þinn eða meðferð hans valdið því að heimili þitt 
hefur orðið óþrifalegt eða óhreint  

1,8 5,5 19,3 73,5 1913 

Tafla 4 Svarhlutfall við einstaka spurningum PDI 
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Tafla 5 Lýðfræðilegar breytur, alvarleiki sjúkdóms, tími með sjúkdóm og lífsgæði psoriasisjúklinga. 

 
*Fjöldi einstaklinga sem svara PLSI-B telja 1396 
 
 PSI (e. alvarleiki), PDI (e. lífsgæðaskerðing), PLSI-B (e. streita). [80] Alvarleiki 
sjúkdóms fer úr 35,1% í 32,7% frá 2001 til 2021 með marktækum mun (t-test p=0,0299). 
Lífsgæðaskerðing fer úr 12,6% í 9,38%, einnig með marktækum mun (t-test p<0,001). 
Streituskalinn PLSI-B sýnir ekki marktækan mun (P= 0,9128) en mældist 12,9% (SD: 16,0) 
og hefur ekki breyst miðað við árið 2001. Marktækur munur fannst á útbreiðslu sjúkdóms (t-
test p<0,001) sem er nú 13,42% miðað við 19,0% árið 2001. Meðaltíma sem einstaklingar eru 
til í að eyða fyrir fullkomna meðferð sýndi marktækan mun (t-test p<0,001). 87,1 mín. árið 
2001 og 64,17 mín. árið 2021 
 
 PLSI-B borinn saman við tíma sem einstaklingar eru til í að eyða fyrir fullkomna 
meðferð á hverjum degi sýnir vaxandi PLSI-B hlutfall allt frá 5 mín. (PLSI-B: 5,10 sd=7,84 
n=78), að 60 mín. (PLSI-B: 13,1 sd=14,6 n=355) og 180 mín. (PLSI-B: 21,4 sd=20,9 n=257). 
Marktækur munur fannst á 5 mín. og 60 mín. Annars vegar og 60 mín. og 180 mín. hins 
vegar með tilliti til PLSI-B (t-test, hvort tveggja p<0,001). 
 
4.9 Meðferð við psoriasis 
 Langflestir höfðu nýtt sér sterakrem (66,0%), því næst höfðu 62,2% notað ósértækan 
mýkjandi áburð eða rakakrem. 38,9% hafa prófað D-vítamín afleiður. Tjara sýnir 34,3% sögu 
um notkun og ditranol/micanol rekur lestina með 11,4%. 
 
Af þeim ljósameðferðum sem standa til boða er PUVA ljósameðferðin samhliða non-PUVA 
(e. UVB) algengustu meðferðirnar sem þáttakendur hafa nýtt sér, eða um 53,4%. 10,7% hafa 
nýtt sér loftslagsmeðferð og telur það með Bláa lónið.  
  
Notkun metotrexate er enn nokkuð mikil en um 18,0% einstaklinga þessarar rannsóknar 
höfðu tekið lyfið einhvern tímann. 6,2% höfðu tekið neotigason eða Tigason og 3,4% 
ciclosporin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ár (n) Kyn 
(karlar/konur) 

Meðalaldur Útbreiðsla 
(%) ,  
meðaltal 
(SD) 

Ár með 
sjúkdóm 

PSI 
(%),meðaltal 
(SD) 

PDI (%), 
meðaltal 
(SD) 

PLSI-B 
(%), 
meðaltal 
(SD) 

Tími 
(mín.) í 
meðferð 
(SD) 

2001 
(398) 

42⁄58  

 

47,4 (14,5)  
 

19 (20)  
 

26.0 
(13.7)  
 

35.1 (19.7)  
 

12,6 
 (13,6) 

12,8 
(16,1)  
 

87,1 
(61,7)  
 

2021 
(2020)* 

40/60 52.5 (14.3) 
 

13.4 (19.2) 
 

41.4 
(20.5) 
 

32.7 (18.3) 
 

9.38 
(12.2) 
 

12.9 
(16.0) 
 

64.17 
(59.4) 
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Upplýst ákvörðun var tekinn um að reikna ekki marktækni þar sem að upplýsingar um staðalfrávik vöntuðu frá fyrri 
rannsókn árið 2001. 

 
 
 
 
4.9.1 Líftæknilyf. 
 Um 14,9% þáttakenda hafa notað líftæknilyf eða eru á líftæknilyfjum núna. Efst á 
lista yfir notkun eru TNF alpha hindrarnir Infliximab, Adalimumab og Etanercept. En alls 
voru 6,3%, 3,6% og 3.3% af 2020 einstaklingum sem höfðu einhverntímann tekið þessi lyf. 
Önnur lyf eru IL-17A hemlarnir Secukinumab og Ixekizumab með 1,9% og 0,01% hvor, IL-
12 og -23 hemillinn Ustekimumab með 0,7% og IL-23 hemillinn Guselkumab er með 0,01%. 
Þó svo þessi lyf eru algengust með tilliti til sögu um notkun, er um annað að ræða þegar við 
skoðum notkun síðastliðna viku. Sérstaklega ber að efna TNF alpha hemlana. Adalimumab 
sýnir aukna notkun með 3,1% þátttakenda á því lyfi á meðan einungis 2,7% eru á Infliximab 
og 1,5% á Etanercept.  
 

        
   Mýkjandi  

Áburður 
Tjara Útvortis 

Sterameðferð  
Ditranol/ 
Micanol 

Calcipotriol (D-vit. 
afleiður)    

   sl.v. áður sl.v. áður sl.v. áður sl.v. áður sl.v. áður  
              
2001 451  63,9 97,7 4,7 62,3 38,1 91,3 1,8 20,6 39,0 79,1  
2021 1060  30,9 62,2 2,8 34,3 29,3 66,0 1,3 11,4 11,3 38,9  
Breyting  - - - - - - - - - -  
   PUVA (%)  UVB 

(%) 
 Loftslagsmeðferð 

(%) 
   sl.v. áður sl.v.  áður  áður  
2001 451  7,1 47,9 19,3 74,9  49,6  
2021 1060  2,3 53,4 3,3 53,4  10,7  
Breyting   -  -  -  
Ár n  MTX*  

(%) 
 Etretinate/acitr

etin (%) 
 CsA* 

(%) 
  

   sl.v.
  

áður  sl.v. áður  sl.v
. 

áður sl.v. áður  

2001 451  5,3 13,7  1,6 9,9  2,5 6,3 39,0 79,1  
2021 1060  11,2 18,0  0,4 6,2  0,1 3,4 11,3 38,9  
Breyting   +   -   -  -   

Tafla 6 Samanburður á notkun (%)  áburðar, ljósameðferðar og inntökulyfja síðastliðnar vikur (sl.v) og einhverntímann 
áður, árin 2001 og 2021. 
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Mynd 3 Notkun líftæknilyfja 

*Prósenta reiknuð sem hluti af heildarfjölda psoriasis sjúklinga sem svöruðu rannsókninni 
 

 
Flokkar n PDI-nú 

(%)(SD) 
 PDI-áður* 

(%)(SD) 
PLSI-B 
(%) 
(SD)** 

PSI (%) 
(SD) 

Hlutfall með útbrot 
(%) 

          
 
Á líftæknilyfjum 

 
145 

 
9,55 
(11,8) 

  
32,3  
(22,0) 

 
13,5 
(15,5) 

 
23,0 
(14,1) 

  
53,1  

 

 
Alvarlegur 
sjúkdómur 

 
448 

 
18,8 
(15,7) 

  
25,8  
(17,4) 

 
21,6 
(20,0) 

 
49,3 
(16,2) 

  
100 

 

 
Meðaltal heildar 

 
2020 

 
9,38 
(12,2) 
 

  
19,0  
(15,8) 

 
12,9 
(16,0) 

 
32,7 
(18,3) 

  
78,2 

 

Tafla 7 Samanburður á hlutfalli (%) kvarða eftir virkri meðferð líftæknilyfja og alvarlegs sjúkdóms án virkar meðferðar 
líftæknilyfja. 

*Lífsgæðaskerðing eins og hún var verst.  
**338 alvarlegur og 96 á líftæknilyfjum sem svara PLSI-B 
 
Marktækur munur fannst á PDI-nú, PDI-áður, PLSI-B og PSI milli hópa sem eru skilgreindir sem 
sjúklingar á líftæknilyfjum og sjúklingar með alvarlegan sjúkdóm (meira en 10% útbreiðslu) án 
líftæknilyfja (t-test p<0001 fyrir alla kvarða milli hópa). Hærra hlutfall einstaklinga á líftæknilyfjum 
er án útbrota en almennt er meðal þátttakenda.  
 
4.9.2 Geðlyf  
 661 einstaklingar nota (stundum eða daglega) geðlyf. Af þeim segjast 322 nota eitt 
geðlyf, 236 sjúklingar 2 geðlyf og 103 sjúklingar 3 geðlyf (flokkað sem svefnlyf, 
þunglyndislyf og kvíða/róandi lyf). Marktækur munur á PDI-nú fannst ef þátttakendur taka 
ekkert geðlyf (PDI:7,90 sd:10,8 n:1359) og ef þeir taka eitt geðlyf (PDI: 9,46 sd:11,9 n:322), 
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t-test p<0,05. Sama má segja um eitt geðlyf eða tvö (PDI:14,1 sd:14,7 n:236) t-test p<0,001. 
En munur á tveimur geðlyfjum og þremur (PDI:17,3 sd:17,5 n:103) var ómarktækur, t-test 
p>0,05. 
 

5. Umræður  
 
 Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að einkenni sjúklinga eru vægari (PSI) 
og lífsgæði (PDI) betri en fyrir 20 árum. Miklar breytingar hafa orðið á meðferð psoriasis á 
þessum tíma. Dregið hefur, úr notkun nær allra útvortis lyfja. Sama gildir um ljósameðferðir 
sem undanfarna áratugi hafa verið megin meðferð sjúklinga með meðalslæman til slæman 
psoriasis. Nýr lyfjaflokkur, líftæknilyfin, hefur komið á markað s.l. 20 ár. Líftæknilyfin eru 
mjög öflug meðferð gegn erfiðum psoriasis. Líklegt er að bætt líðan og grundvallarbreytingar 
á meðferð psoriasissjúklinga árið 2021 megi skýra með tilkomu þessa nýja lyfjaflokks. 
 
 Í nútíma læknisfræði er talið að bætt lífsgæði séu mikilvægari en beinar mælingar á 
klínískum alvarleika líkt og roða, hreistrun, þykkt og útbreiðslu eins og t.d. PASI kvarðinn 
mælir. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur ályktað að þegar mat er gert á 
alvarleika psoriasis, skuli ekki eingöngu litið til klínískra einkenna heldur skuli einnig meta 
fötlun og lífsgæði (health-related quality of life - HRQOL) og að HRQOL meti aðra þætti en 
beint mat á klínískum einkennum og að ekki sé alltaf fylgni þar á milli. [1] Þannig getur t.d. 
sjúklingur með psoriasis eingöngu á höndum skorað mjög lágt á PASI kvarða en HRQOL 
verið verulega skert vegna verkja og erfiðleika við athafnir daglegs lífs og vinnu. 
 
  Psoriasis getur komið fram á hvaða aldri sem er, en oft er sett samasem merki 
við greiningu sjúkdóms og fyrsta dag sjúkdóms. [2] Þessi leið tekur ekki til greina þá sem fá 
einkennalítinn sjúkdómsgang og greinast ekki við sín fyrstu vægu einkenni. Sumir greinast 
jafnvel aldrei vegna vægra einkenna. Þetta veldur því að þær niðurstöður sem hafa verið 
birtar um meðalaldur við greiningu segja ekki endilega til um meðalaldur við fyrstu einkenni, 
því gæti sá aldur sem fólk fær sín fyrstu einkenni verið talsvert lægri en greiningaraldur gefur 
merki um. Þetta sést glögglega í því að sjúklingar greinast að meðaltali 3 árum eftir að fyrstu 
einkenni koma fram. Töf á greiningu getur haft áhrif á horfur, en sýnt hefur verið fram á að 
jafnvel 6 mánaða töf á greiningu sóragigtar getur valdið varanlegum liðskemmdum.[85] Því 
má velta fyrir sér hvort það sé ávinningur af því að almenningur sé betur upplýstur um 
psoriasis og geti leitað fyrr til læknis og fengið viðeigandi meðferð.  
 
 Ekki er hægt að draga ályktun af niðurstöðum um greiningaraldur en kí-kvaðrat sýndi 
marktækan mun fyrir fjölskyldusögu. Í ítalskri grein sem gerð var á erðfum psoriasis 
sjúklinga kemur fram að einstaklingar greindir fyrir 30 ára aldur séu með sterkari erfðaþátt. 
[86], en þeir sem eru greindir eftir 30 ára aldur veikari. Einnig er gefinn upp munur á hlutfalli 
psoriasis sjúklinga sem hafa föður með psoriasis og móður með psoriasis, þar sem fleiri eiga 
föður með psoriasis sen móður, sem einnig er stutt í fræðunum. [87]  Niðurstöður þessarar 
rannsóknar gefa vísbendingar í svipaðar ályktanir en þarfnast frekari úrvinnslu og rannsóknar 
til að hægt sé að álykta um það. 
 
 Einhleypar konur sýna verri lífsgæði en einhleypir karlar gera skv. niðurstöðum. Þetta 
er öfugt  miðað við niðurstöður í sem komu fram í rannsókn sem var framkvæmd hér fyrir 20 
árum þar sem einhleypir karlar sýndu verstu lífsgæði allra hjúskaparhópa. [80] Í þeirri grein 
voru einhleypir karlar einnig verstir með tilliti til PLSI-B en núverandi niðurstöður benda til 
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þess að karlar í sambúð sýni verstu lífsgæði allra karla. Fráskildir karlar sýna bestu lífsgæðin 
samanborið við árið 2001 þar sem giftir einstaklingar sýna bestu lífsgæðin. Konur höfðu 
marktækt verri lífsgæði en karlar, en konur höfðu einnig verri sjúkdóm (PSI).  Einnig höfðu 
einstaklingar yngri en 40 ára lakari lífsgæði, þó klínískur alvarleiki (PSI) sé sá sami. 
   
 Búseta psoriasis sjúklinga sýnir tengsl við útkomu þeirra stika sem við höfum notað 
til að mæla lífsgæði (PDI), streitu (PLSI), alvarleika (PSI) og útbreiðslu sjúkdóms. Fjarlægð 
frá höfuðborgarsvæðinu getur tengst verra aðgengi að meðferðum, líkt og ljósameðferðum, 
en erfitt getur reynst fyrir fólk búsett á landsbyggðinni að fara hátt í 3 sinnum á viku í 
ljósameðferð með tilheyrandi ferða- og tímakostnaði. Meðferðarkjarnar sem þessir eru 
afmarkaðir við helstu þéttbýlin, og sama má segja um sérfræðilæknisþjónustu. Fjarlækningar 
hafa lítið verið notaðar hérlendis, en það gæti verið valkostur til að auka aðgengi 
landsbyggðarinnar að þjónustu húðlækna. Einnig er upplausn í myndavélum almennings 
orðin svo góð að greinagóðar myndir fást til áframsendingar til sérfræðings fyrir álit. Það 
breytir því þó ekki að það er ákveðin hindrun í veginum að geta ekki nálgast húðlækni 
öðruvísi en í gegnum fjarskiptabúnað, og koma slík samskipti ekki í staðinn fyrir hið 
eiginlega viðtal læknis og sjúklings augliti til auglitis. Slík viðtöl standa lítið til boða fyrir 
sjúklinga búsetta á landsbyggðinni, en læknar á höfuðborgarsvæðinu gera sér ferðir út á land 
til þess að þjónusta sjúklinga í dreifbýliskjörnum líkt og Akureyri. Áhrif búsetu á alvarleika 
psoriasis hefur, eins og ég best veit, ekki áður verið lýst á Íslandi. Áhugavert væri að skoða 
notkun meðferða milli landshluta og verður það hluti af því stóra verkefni sem þessi rannsókn 
er hluti af. 
 
 Eins og áður hefur komið fram valda útbrot í hársverði, handleggjum og höndum 
verstu lífsgæðaskerðingunni. Staðsetning útbrota gæti tengst klæðnaði, en sjúklingar með 
útbrot á höndum eiga erfiðara með að fela þau en ef þau væru á búknum. Svo dæmi sé tekið 
fela sumir útbrot sín með síðum ermum en ef sami einstaklingur væri með útbrot á búknum í 
stað handa gæti hann sleppt því. Einnig eru hendur og handleggir meðal sjáanlegustu 
líkamshluta eigin líkama og  erfitt að líta framhjá þeim við athafnir daglegs lífs. Hvað varðar 
hársvörð, er erfitt að fela slík útbrot sömuleiðis líkt og útbrot á höndum og handleggjum.. 
Einnig geta hreistrandi skellur valdið miklum óhreinindum á dökkum klæðnaði og forðast 
psoriasis sjúklingar gjarnan svört föt sem gefa mikinn litamun á hreistri og klæðnaði. 
Algengast er að vera með dropa og skellupsoriasis og er það sambærilegt við aðrar rannsóknir 
[88] á einstaklingum sem eru í meirihluta af hvítum kynstofni. Með tilliti til sérstakra svæða 
frekar en undirtegunda psoriasis er algengast að vera með útbrot á útlimum og höfði sem er 
einnig sambærilegt við aðrar rannsóknir. [88] 
 
 Lífsgæði skerðast ef sjúklingar telja sig einnig þjást af sóragigt (14.0%:6.44%) .  Sá 
fjöldi sjúklinga sem telur sig hafa psoriasisgigt er hærri en tíðkast og litast af því að ekki er 
um staðfesta greiningu gigtar að ræða heldur eigin mat sjúklings. Óþægindi sem tengjast 
sóragigt eru þó raunveruleg og geta valdið einstaklingum sem vinna mikið í höndunum, líkt 
og smiðum eða tannlæknum, miklum vandræðum og verkjum. Naglbreytingar hafa lengi 
verið tengdar við sóragigt. [89] [37, 38] og eru tvær einstakar tegundir sem eru taldar tengjast 
DIP (disal interphalangeal) arthritis. Þær eru hreistrandi/krumpaðar neglur og onycholysis. 
[90] Ekki tókst að bera saman naglbreytingar við einstaklinga sem eru með gigt. 
 
 Sjúklingar sýna jafn mikla streitu og fyrir 20 árum síðan enda þarf hún ekki að fylgja 
klínískum alvarleika sjúkdóms eða lífsgæðum. [80] Áhugavert er að velta fyrir sér viðhorfi 
almennings til psoriasis og hvort að aukin vitundavakning og samþykki meðal heilbrigðra 
einstaklinga sé frekar lykillinn að streituminnkun psoriasissjúklinga.   
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 Dregið hefur úr flestum hefðbundnum meðferðum á psoriasis. Sjúklingarnir nota 
minna útvortis meðferð, bæði rakakrem, stera, tjöru, dítranol, og D-vítamín afleiður. Þetta 
skýrist líklega af því að sjúklingar með verstan sjúkdóm eru nú mun betri en áður, þannig að 
hópurinn í heild þarf mun minna á þessari meðferð að halda. Athyglisvert er að fyrir 20 árum 
höfðu 98% sjúklinganna notað rakakrem og 64% s.l viku. [91] Sambærilegar tölur 2021 eru 
58% og 31%. [86] Sterakrem hefur haldið sér hvað best af þeim áburði sem stendur til boða. 
Sterakrem er enn notað sem fyrsta meðferð við vægum psoriasis en er ekki góður kostur til 
lengdar. [92] Þvi hafa margir prófað hana en enginn endist lengi á meðferðinni. Sumar 
meðferðir geta verið erfiðar í notkun og felast ákveðin lífsgæði í því að losna við þær, líkt og 
gefur að skilja með notkun tjöru, sem er ekki notendavæn og illa lyktandi. Því kunna 
sjúklingar að hafna erfiðum eða óþægilegum meðferðum þegar aðrar öflugri og þægilegri 
standa til boða.  
 
 Ljósameðferðir, sérstaklega UVB ljósameðferð hefur verið eins konar „gull-standard“ 
í meðferð á sjúklingum með meðalslæman til slæman psoriasis. Eingöngu 3% sjúklinga voru 
í UVB meðferð þegar spurningalistinn var lagður fyrir samanborið við 30% fyrir 20 árum. 
Þetta eru sláandi niðurstöður. Stærsta skýringin er líklega að erfiðustu sjúklingarnir sem 
stunduðu ljósameðferð stóran hluta af árinu eru nú einkennalitlir á líftæknilyfjum. 
Ljósmeðferð er tímafrek og að stunda slíka meðferð í marga mánuði dregur verulega úr 
lífsgæðum þó bati náist að hluta eða fullu. Sjúklingarnir kunna því að hafna frekar þessu 
meðferðarformi vitandi að aðrir kostir standa til boða. Einnig hefur dregið verulega úr PUVA 
meðferð. Slík meðferð er erfiðari fyrir sjúklinginn,  en áhrifaríkari en UVB ljósameðferðin. 
[93] Hún er hefðbundið notuð á verstu sjúklinga. Langtíma aukaverkanir koma fram  
sérstaklega hjá þeim sem hafa fengið yfir 300 meðferðarskipti og eru þær flestar tegundir 
húðkrabbameina.[94] 
 
 Aukning hefur orðið á notkun metotrexats á kostnað ciclosporins og acitretíns [91]. 
Þessi lyf voru nánast eingöngu notuð við meðferð á erfiðustu sjúkdómstilfellunum. 
Ciclosporin er ekki lengur góður valkostur vegna langtíma aukaverkana og að aðrir valkostir 
eru nú fyrir hendi. Acitretín er lyf með tiltölulega væg áhrif miðað við líftæknilyfin, auk þess 
að það hentar ekki konum á barneignaraldri. Algengi á notkun metotrexate (MTX) hefur 
aukist frá síðustu tölum árið 2001 [91] og er MTX einnig eina meðferðin sem hefur aukist í 
notkun.  Þetta bendir til þess að mögulega séu læknar með lægri þröskuld fyrir því að gefa 
kerfislæg lyf við sjúkdómi sem er nú talinn vera kerfislægur ónæmismiðlaður 
bólgusjúkdómur í húð og liðum frekar en einungis húðsjúkdómur. Einnig er krafist þess að 
sjúklingar reyni við meðferð á metotrexati áður en gefið er leyfi fyrir notkun líftæknilyfja. Ef 
sjúklingur er ekki með  aukaverkanir en metotrexat skilar ekki nægum árangri tíðkast einnig 
að halda áfram gjöf metotrexat samhliða gjöf á líftæknilyfi og þá hugsað sem ónæmisbælandi 
meðferð við hlutleysingu líftæknilyfsins í líkama.  
 
 Notkun líftæknilyfja litast talsvert af kostnaði. TNF hemlar líkt og infliximab, 
adalimumab, etnercept og golimumab eru fyrstu lyf sem eru gefin þegar sjúklingar reyna við 
líftæknilyfjameðferð og eru einnig meðal þeirra ódýrustu. Infliximab hefur lengi verið 
ódýrasta lyfið meðal TNF hemla en það er ekki eins  notendavænt og þarf að gefa sem 
innrennslislyf á sjúkrahúsi, einnig eru aukaverkanir heldur algengari. Nýjar 
líftæknihliðstæður af adalimumab eru komnar á markað og lofa góðu. Lyfin geta sjúklingar 
tekið hvar sem er í 'pennum' eða sprautum. Lyfin eru gefin undir húð af sjúklingnum sjálfum. 
Þessar nýju hliðstæður eru ódýrari en áður var og getur þetta útskýrt þær niðurstöður að 
flestir hafa tekið infliximab einhvern tíman, en nú er hins vegar algengast að sjúklingar séu á 
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virkri meðferð með adalimumab. Hér eru líklega nokkrar skýringar. Líklegt er að sjúklingar 
velji  frekar  að sprauta sig sjálfir heima frekar enn að fá lyfið í innrennsli á sjúkrahúsi. Þessi 
valkostur var oft ekki fyrir hendi áður en hliðstæður komu á markað. Infliximab er einnig það 
lyf sem hefur verið lengst á markaði. Stundum dvína áhrif líftæknilyfja með tímanum og þá 
er adalimumab næsti valkostur. Aukaverkanir af infliximamb hliðstæðum eru heldur meiri en 
af adalimumab og hafa því sumir sjúklingar flust yfir á adalimumab vegna aukaverkana af 
infliximabi.  
 
 Eins sést á þeim tölum sem lýsa lífsgæðum psoriasis sjúklinga á virkri meðferð, eru 
lyfin talsvert lífsgæðaaukandi, og hafa því mikil áhrif á útkomu þessarar rannsóknar. 
Sjúklingar sem hefðu verið verstir í þessari rannsókn eru í tæplega helmingi tilfella 
einkennalausir, vegna líftæknilyfja. Ofan á þetta er orðið óalgengt að sjúklingar leggist inn 
vegna psoriasis og í mörgum löndum hefur húðdeildum fyrir inniliggjandi sjúklinga verið 
lokað, eða minnkaðar mjög mikið. 
 
 Eins og meginniðurstöður benda til þá er hægt að álykta um bæði lífsgæði 
psoriasissjúklinga og alvarleika sjúkdóms sem hvort tveggja hefur tekið breytingum til hins 
betra. Einnig benda niðurstöður til þess að líftæknilyf eigi þátt í að dregið hefur úr  notkun 
þeirra meðferðarmöguleika sem áður stóðu til boða árið 2001. [91] 
 
 Hlutfall þeirra einstaklinga sem eru með alvarlegan sjúkdóm, skilgreint sem 10% af 
heildarflaratmáli, og enga sögu um líftæknilyf eru 22,2% af þáttakendum og telja 448 
einstaklingar. Mikilvægt er að líta á psorasis sem fjölkerfasjúkdóm þar sem margir 
fylgisjúkdómar geta verið erfiðir viðureignar og kostaðarsamir fyrir heilbrigðiskerfið.  
Að auki eykst algengi fylgisjúkdóma líkt og offita, auknar blóðfitur og annað tengt metabolic 
syndrome (e. MS) með auknum alvarleika psoriasis óháð öðrum þáttum MS. [95] Því væri 
ávinningur þess að sjúklingar með alvarlegan sjúkdóm fái öflug kerfislæg lyf líkt og 
líftæknilyf; möguleg lífsgæðaaukning, minnkun á alvarleika og til lengri tíma litið möguleg 
minnkun á kostnaðarsömum, lífsgæðaskerðandi fylgisjúkdómum. Því getur þetta hlutfall 
(22,2%) verið vísbending um að það sé stór hluti sjúklinga með psoriasis sem þarfnist frekari 
meðferðar með kerfisbundnum lyfjum líkt og líftæknilyfjum eða metotrexate. Þó er 
mikilvægt að nefna að auk klínísks kvarða (líkt og útbreiðsla) eru aðrar mælistikur 
mikilvægar fyrir raunverulega mynd af sjúkdómsalvarleika, sem ekki tókst að taka saman að 
svo stöddu.   
 
Veikleikar / Styrkleikar 
Styrkleiki rannsóknarinnar er að hún byggir á þýði heillar þjóðar, það er að segja nær öllum 
psoriasissjúklingum bauðst að taka þátt í rannsókninni. Einnig að til eru niðurstöður frá því 
fyrir 20 árum þar sem sami spurningalisti var lagður fyrir. Vandamál gæti verið að ekki hafa 
öll svör borist, en það kann að vera að þeir sem eru verstir hafi meiri tilhneigingu til að svara. 
Rætt var við 37 sjúklinga sem ekki hafa svarað vegna þess að skilaboð höfðu farið framhjá 
þeim. Það bendir til þess að þetta sé ekki sterkur gruggandi þáttur. Einnig eru sjúklingarnir 
betri en fyrir 20 árum, svo það getur komið í ljós þegar öll svör hafa borist að þeir séu enn 
betri, ef þeir verstu svara fyrr, sem breytir þó líklega ekki niðurstöðum hvað varðar lífsgæði 
og alvarleika sjúkdóms. Munurinn gæti legið í streitueinkennum þar sem ómarktækur munur 
fannst á milli ára. Annar veikleiki er að svarhlutfall er lágt og ekki er búið að senda út 
áminningar eða eintök spurningalistans á pappír.  
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6. Niðurlag 
Lífsgæði psoriasissjúklinga og klínísk einkenni eru betri en fyrir 20 árum. Miklar breytingar 
hafa orðið á meðferð undanfarin 20 ár. Þannig hefur dregið úr bæði útvortis meðferð og 
ljósameðferð. Notkun metotrexats hefur aukist og nýr lyfjaflokkur, líftæknilyfin  hefur komið 
fram. Vísbendingar eru um fjölda psoriasis sjúklinga með alvarlegan sjúkdóm sem bendir til 
þess að umtalsverður fjöldi gæti notið góðs af metotrexati eða líftæknilyfjum.  
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