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Santrauka
Įvadas. Psoriazė reikšmingai paveikia pacientų gyven-
imo kokybę. Dėl didelės neigiamos įtakos fizinei ir psi-
chologinei paciento būklei, svarbu aprašyti ir įvertinti 
specifinius miego sutrikimus, pasitaikančius pacientams, 
sergantiems psoriaze. Sąsaja tarp psoriazės ir miego 
sutrikimų buvo įrodyta remiantis daugeliu tyrimų, tačiau 
jos mechanizmas dar nėra visiškai aiškus. Kita aktuali 
tema yra psoriazės sąsaja su depresija. Dėl aukšto šių ligų 
komorbidiškumo, tikėtina, kad šios dvi patologijos turi 
bendrų jas siejančių patofiziologinių mechanizmų. Nors 
šis mechanizmas taip pat nebuvo visiškai išaiškintas, 
manoma, kad uždegiminės reakcijos yra pagrindinis as-
pektas, siejantis šias dvi būkles. 
Tyrimo tikslas − atnaujinti ir pagilinti žinias apie 
psoriazės ir miego sutrikimų, bei psoriazės ir depresi-
jos sąsajas. 
Medžiaga ir metodai.  Buvo atliekama literatūros 
apžvalga ir analizė. Literatūros šaltinių paieška buvo 
atliekama anglų kalba tarptautinėje medicinos duomenų 
bazėje PubMed. Paieškoje naudoti nurodyti raktažodžiai 
ir jų kombinacijos. 
Rezultatai. Naudojant teorinius analizės metodus, buvo 
rastos 58 publikacijos, atitinkančios paieškos kriteri-
jus. Kitos 50 publikacijų buvo atmestos, nes neatitiko 
paieškos kriterijų. 
Išvados. Sergančiųjų psoriaze psichikos ir miego 
sutrikimų dažnis yra didesnis, nei lyginant su bendrąja 
populiacija. Tai pabrėžia būtinumą atlikti daugiau šios 
krypties tyrimų, nes tokiems tyrimams nereikalingas 
didelis finansavimas ir padeda identifikuoti pacientus, 
kuriems reikalinga medicininė ir psichologinė pagalba. 
Adekvatus ir lygiavertis abiejų ligų gydymas reikšmingai 
pagerintų pacientų gyvenimo kokybę ir gydymo baigtis. 

Įvadas
Psoriazė (žvynelinė)  yra lėtinė uždegiminė liga, susi-

jusi tiek su genetiniais, tiek su aplinkos veiksniais. Šia liga 
serga apie 2–4 proc. pasaulio gyventojų [1]. Maždaug 80 
proc. atvejų psoriazė pasireiškia kaip simetriškos, aiškių 
ribų, eriteminės, sausos, pleiskanojančios, niežtinčios odos 
plokštelės, dažniausiai išsidėstančios galvos odoje, galūnių 
tiesiamuosiuose paviršiuose, rankose ir pėdose, kryžkaulio 
ir lytinių organų srityse. Bendras paveiktas kūno paviršiaus 
plotas gali skirtis. Psoriazinės plokštelės gali išlikti nuo 
mėnesių iki metų, galimi ir visiškos remisijos laikotarpiai. 
Psoriazė dažnai skausminga, o niežulys ar niežėjimas yra 
vieni iš labiausiai varginančių psoriazės simptomų. Skaus-
mingi nagų pokyčiai, niežulys nagų srityje pastebimi iki 40 
proc. pacientų, o apie 30 proc. psoriaze sergančių pacientų 
serga psoriaziniu artritu (PsA), kuris dažniausiai pažeidžia 
distalinius tarpfalanginius sąnarius [2].

Odos ligų ryšys su miego sutrikimais žinomas jau se-
niai, tačiau žvynelinė yra viena reikšmingiausių odos ligų, 
susijusių su miego sutrikimais ir dėl to keičianti žmogaus 
gyvenimo kokybę [16].

Žvynelinė siejama su sutrikusiu miegu, tačiau jos ryšys 
su miego sutrikimais dar nėra iki galo ištirtas. Žvynelinė 
gali turėti tiesioginės įtakos miego sutrikimų išsivystymui 
dėl pažeistos odos simptomų. Niežėjimas, pagrindinis miego 
sutrikimo veiksnys, reguliuojamas cirkadinių mechanizmų. 
Niežėjimas sergant psoriaze dažniausiai paūmėja vakare arba 
naktį, taip sutrikdydamas miegą ir jo kokybę [3]. 

Psoriazė gali turėti netiesioginį ryšį su miego sutrikimais, 
nes  yra susijusi su sisteminėmis uždegiminėmis ligomis. 
Žvyneline sergantys asmenys dažniau serga metaboliniu 
sindromu, arterine hipertenzija, cukriniu diabetu. Šie žmonės 
surūko kur kas daugiau tabako, yra labiau linkę sirgti vidu-
tinio sunkumo bei sunkia depresija, kuri gali privesti prie 
savižudybės ar kitos mirtinos ligos baigties  [4-6]. 

Depresija yra plačiai paplitusi ir rimtus negalavimus su-
kelianti psichiatrinė liga, kuri pasižymi pažeminta nuotaika 
bei interesų praradimu. Klinikinėje praktikoje psoriazė daž-
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nai siejama su psichikos sutrikimais, ypač  depresija, kuri 
dažnai nebūna diagnozuojama laiku [28,29]. Sergančiųjų 
psoriaze depresijos dažnis svyruoja nuo 28 iki 55 procentų 
[30,31]. Atsižvelgiant į didelį psoriazės ir psichikos ligų 
komorbidiškumą (lyginant su bendrąja populiacija), rutininis 
psoriaze sergančių pacientų tyrimas dėl galimų depresijos 
simptomų yra nepaprastai svarbus [32-34].

Tyrimo tikslas − atnaujinti ir pagilinti žinias apie pso-
riazės ir miego sutrikimų, bei psoriazės ir depresijos sąsajas. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Buvo vykdoma mokslinių šaltinių paieška, apžvalga bei 

analizė. Publikacijų paieška buvo vykdoma tarptautinėje me-
dicinos duomenų bazėje PubMed bei kitose duomenų bazėse.  
Paieška buvo atliekama pasitelkiant šiuos raktinius žodžius 
ir jų derinius: psoriazė, miego sutrikimai, psoriazė ir depre-
sija, psoriazė ir miego sutrikimai.   Į literatūros apžvalgą 
įtraukti 2010–2022 metais publikuoti straipsniai. Įtraukimo 
kriterijai: diagnozuota psoriazė bei depresija dėl jos, diagno-
zuota psoriazė bei miego sutrikimai dėl jos, publikacija ne 
senesnė nei 12 metų, aprašomi vyresni nei 18 metų psoriaze 
bei depresija arba psoriaze ir miego sutrikimais sergantieji, 
prieinamas visas tekstas, straipsniai anglų kalba.

Tyrimo rezultatai
Taikant teorinės analizės metodus, buvo surastos 58 

publikacijos, atitinkančios įtraukimo kriterijus. Kitos pu-
blikacijos buvo atmestos, nes neatitiko įtraukimo kriterijų 
(straipsniai buvo ne anglų kalba, arba senesni nei 12 metų).

Psoriazės ir miego sutrikimų ryšys. Miegas yra vienas 
iš svarbiausių sveikatos palaikymo veiksnių, turintis įtakos 
tiek psichologinei, tiek fizinei sveikatai [7]. Miego kokybė 
ir mieguistumas dienos metu yra kliniškai svarbūs miego ir 
prabudimo ciklų  parametrai, o prasta miego kokybė ir ne-
miga sukelia įvairius psichikos sutrikimus, dėl kurių blogėja 
sveikatos būklė ir mažėja darbo efektyvumas. 

Žvynelinė yra paplitusi lėtinė uždegiminė odos liga, kuria 
serga apie 2–4 proc. pasaulio gyventojų. Ji gali sukelti miego 
sutrikimus dėl antrinių priežasčių, tokių kaip depresija, 
skausmas, neramių kojų sindromas (RLS) [8].  Žvynelinė 
gali padidinti obstrukcinės miego apnėjos (OMA) ir knar-
kimo dažnį, nes sukelia nutukimą ir metabolinį sindromą, 
kurie yra  pagrindiniai OMA bei knarkimo rizikos veiksniai 
[9]. Obstrukcinės miego apnėjos sindromas (OSAS)  – tai 
kvėpavimo sutrikimas miego metu, pasireiškiantis pasikar-
tojančiais viršutinių kvėpavimo takų obstrukcijos (apnėjos) 
arba jų susiaurėjimo (dusulio) epizodais, o kvėpavimo rau-
menų darbas išlieka nepakitęs [15]. 

OSAS vaidina svarbų vaidmenį psoriazės patogenezėje, 
nes dėl uždegiminio aktyvinimo keičiasi mikrovaskulinė 

struktūra, todėl šių dviejų lėtinių būklių sąveika gali pablo-
ginti kiekvienos ligos patogeninę eigą. Literatūros analizė 
parodė, kad per mažas ar per didelis miego kiekis gali padi-
dinti mirtingumą ir sergamumą, susijusį su lėtinėmis ligomis 
[10]. Žvynelinė gali veikti miego kokybę ir tiesiogiai dėl 
niežėjimo įvairiose kūno vietose, ir dėl skausmo, veikiant 
uždegiminiams veiksniams, sergant šia liga.

Ankstesni tyrimai parodė, kad žvynelinė gali lemti prastą 
miego kokybę, nors yra nedaug tyrimų, tiriančių miego su-
trikimų klasifikaciją.  Žvynelinė gali tiesiogiai sukelti miego 
sutrikimus, nes oda atlieka pagrindinį vaidmenį, reguliuojant 
kūno temperatūrą cirkadiniuose režimuose. Nedidelis kūno 
temperatūros sumažėjimas yra svarbus miegui sukelti ir pa-
laikyti [11].  Dėl žvynelinės kinta termoreguliacija, o šilumos 
perdavimo sutrikimai neigiamai veikia miego sužadinimą ir 
palaikymą. Niežulys ir skausmas sergant žvyneline stiprėja 
vakaro valandomis, kartu sumažėja kortizolio kiekis, nes 
abu yra kontroliuojami cirkadinio ritmo. Šie veiksniai gali 
tiesiogiai sukelti miego sutrikimus. Miego sutrikimai dažnai 
gali būti susiję ir su antrinėmis priežastimis (pvz., nutukimu, 
vaistais, depresija ir kt.), o ne tik su žvyneline tiesiogiai [12]. 

Naujuose tyrimuose panaudojus Berlyno klausimyną,  
pacientų grupei  nustatyta didelė OMA rizika. Neseniai at-
likta sisteminė literatūros apie žvynelinę ir miego sutrikimus 
apžvalga atskleidė, kad žvyneline sergančių pacientų OMA 
paplitimas svyruoja nuo 36 iki 81 procentų [13]. 

Vyriška lytis, nutukimas didina miego apnėjos riziką. Li-
teratūros duomenimis, dėl žvynelinės uždegiminio aktyvumo 
gali padidėti OMA ir kitų miego sutrikimų rizika. Manoma, 
kad žvynelinės uždegimo patofiziologija susijusi su OMA 
rizikos padidėjimu [14]. 

Mūsų išvados dėl padidėjusios neramių kojų sindromo 
(NKS) rizikos pacientams, sergantiems psoriaze, sutinka su 
sistemine  M. Gupta ir kt. apžvalga, kurioje buvo nustatyta, 
kad sergančių psoriaze pacientų NKS rizika yra didesnė, 
lyginant su sveikųjų populiacija. Netinkamas vietinis gydy-
mas nuo sisteminių žvynelinės komplikacijų yra svarbiausia 
prasto miego ir NKS priežastis. Pabrėžiama, kad lokaliai 
taikoma terapija negali suvaldyti uždegiminio proceso ir yra 
neefektyvus miego sutrikimų, o ypač neramių kojų sindromo, 
gydymas [13].

Viename iš naujausių tyrimų E. Sahin ir kt. tyrė miego 
ypatybes ir klinikinius, demografinius ir psichologinius 
veiksnius, susijusius su miego sutrikimais, sergant psoriaze. 
Psoriaze sergančių pacientų grupėje 55 proc. tiriamųjų patyrė 
miego sutrikimų, kai Pitsburgo miego kokybės indeksas 
(PSQI) buvo  > 5, o kontrolinėje grupėje miego sutrikimus 
patyrė tik 34 procentai asmenų (P < 0,001). Pacientai, ser-
gantys žvyneline, miegojo 1 valanda mažiau, nei kontrolinės 
grupės tiriamieji. Niežėjimas nebuvo vienintelė miego sutri-
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kimų priežastis, tačiau pacientų, kuriems nebuvo niežėjimo, 
miegas buvo mažiau sutrikęs, negu tų, kurie jautė stiprų arba 
labai stiprų niežėjimą (P < 0,001). Nerimo ir depresijos ly-
giai buvo stipriausi miego sutrikimo prognostiniai veiksniai, 
kiti − niežėjimo paūmėjimas naktį, amžius, moteriška lytis, 
niežėjimo paūmėjimas ryte, vidutinis niežėjimo intensyvu-
mas, diagnozuota depresija ir gastroezofaginio refliukso liga. 
Tiek nerimas, tiek depresija buvo reikšmingi mediatoriai, 
sustiprinantys ryšį tarp niežėjimo intensyvumo ir jo sukeltų 
miego sutrikimų [17].

Nors anksčiau ir buvo įrodytas didelis miego sutrikimų 
paplitimas tarp psoriaze sergančių pacientų, atliktos dvi sis-
teminės apžvalgos ir jų atnaujinimas, parodęs, kad dermato-
logai menkai žino apie šiuos gretutinius miego sutrikimus, 
sergant žvyneline. Plačių tyrimų metu įrodyta, kad miego 
sutrikimai labai dažni pacientams, sergantiems uždegiminė-
mis odos ligomis, įskaitant ir žvynelinę. E. Sahin ir kt. darbas 
yra vienas iš išsamiausių žvyneline sergančių pacientų miego 
sutrikimų tyrimų, įskaitant jame aprašytą pacientų, turinčių 
šiuos miego sutrikimus, detalią anamnezę bei  naudojamus 
patvirtintus klausimynus [18].

Įvairiuose literatūros šaltiniuose pateikiama labai panaši 
informacija, kas daro didžiausią įtaką miego kokybei bei 
miego sutrikimų atsiradimui, sergant žvyneline.

Vienoje apžvalgoje buvo įvertinti veiksniai, susiję su 
miego sutrikimais, sergant žvyneline. Padaryta išvada, kad 
pažeminta nuotaika, OMA, niežėjimas ir skausmas yra ga-
limi miego sutrikimų šaltiniai [19]. Kitoje apžvalgoje buvo 
analizuojama literatūra apie miegą ir su juo susijusią derma-
tologinę patologiją, daugiausia dėmesio skiriant niežėjimo 
vaidmeniui, nurodant odos temperatūros pokyčius, cirkadinį 
ritmą ir psichologinius veiksnius, tokius kaip depresija, pra-
stinančius miego kokybę [20].

Ryšys tarp niežėjimo ir miego buvo aprašomas dar vie-
name tyrime. Nustatyta, kad ryšį tarp depresijos simptomų 
ir niežėjimo sunkumo iš dalies lemia miego kokybė. Kito 
tyrimo metu buvo nustatyta, jog mieguistumas dieną buvo 
susijęs su depresija [21]. Priešingos išvados buvo nurody-
tos viename tyrime, kuriame buvo pranešta, kad niežėjimo 
lygis yra lygiavertis tiems, kuriems buvo miego sutrikimas 
ir tiems, kuriems jo nėra, o depresija buvo ženkliai didesnė 
tiems, kurie patyrė miego sutrikimus, palyginti su tais, kurie 
jų nepatyrė [19]. Tai rodo, kad depresija galėjo labiau trikdyti 
miegą, nei niežėjimas. Šį pranešimą patvirtina kitas tyrimas, 
įrodęs, kad kontroliuojant depresijos simptomus ir ją lemian-
čius veiksnius, žvyneline sergančių pacientų tikimybė prastai 
išsimiegoti ar pajusti didesnius nemigos simptomus yra ne 
didesnė, nei kontrolinės grupės pacientų [22]. 

Skausmas taip pat prastina miego kokybę. Viename ty-
rime nustatyta, jog daugiau nei 85 proc. tiriamųjų, pranešusių 

apie padidėjusį skausmą sergant žvyneline, miegą nurodė 
kaip labiausiai sutrikusią funkciją [23].

Trys atlikti tyrimai parodė ryšį tarp psoriazinio artrito 
(PsA) ir miego kokybės suprastėjimo [21-24]. PsA ir su tuo 
susijęs skausmas buvo susiję su sumažėjusiais PSQI (miego 
kokybės vertinimo) balais, palyginti su sveikų kontrolinės 
grupės asmenų [24].

Dauguma tyrimų parodė, kad miego problemos buvo su-
sijusios su niežėjimu, prasta nuotaika, depresija ir skausmu. 
Formuojasi nuomonė, kad niežėjimas susijęs su ryškiais 
miego sutrikimais ir pablogėjusia miego kokybe. Šios iš-
vados atitinka kitų tyrimų išvadas, kuriose aprašomas nie-
žėjimo, sergant žvyneline, bei miego sutrikimų ryšys [25]. 
Prasta nuotaika, depresija ir skausmas buvo susiję su prasta 
miego kokybe bei miego sutrikimų atsiradimu [26]. Taigi, 
nuotaika, skausmas ir niežėjimas trikdo miegą, tačiau šios 
sąveikos pobūdį dar reikia plačiau išnagrinėti tikslingai su-
planuotuose tyrimuose. 

Platesnis supratimas apie miego kokybę sergant žvyne-
line yra labai svarbus dėl miego sutrikimo padarinių mūsų 
psichinei bei fizinei sveikatai. Miego sutrikimas gali su-
trikdyti imuninės sistemos bei simpatinės nervų sistemos 
veiklą, todėl gali išlikti ir (arba) paūmėti žvynelinė, galinti 
sukelti sveikatos pablogėjimą ir jo neigiamas pasekmes. 
Tokia išvada padaryta neseniai atliktame tyrime, kuriame 
nustatyta, kad miego sutrikimai kartu su žvyneline didina 
riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis [27].

Bet kuriuo atveju žvyneline sergančius pacientus, kurie 
jaučia stiprų ar labai stiprų niežėjimą, arba niežėjimą, ku-
ris paūmėja naktį ar ryte, reikia informuoti, kad papildoma 
psichoterapija, skirta nerimui, depresijai ir psichologiniam 
stresui sumažinti, gali padėti pagerinti miegą [17].

Psoriazės ir depresijos ryšys. Psichiatrinės ligos pavei-
kia 30 proc. pacientų, sergančių dermatologinėmis ligomis 
[35]. Galima manyti, kad asociacija tarp psoriazės ir nuo-
taikos sutrikimų kyla paprasčiausiai dėl gėdos, visuomenės 
stigmatizacijos ir nerimo, kurie sukeliami manifestuojant 
fiziškai matomiems ligoms simptomams, tačiau faktas, kad 
sergantieji psoriaze statistiškai dažniau kenčia nuo depresi-
jos, nei kitomis dermatologinėmis ligomis sergantys pacien-
tai, verčia ieškoti sąsajos tarp šių ligų mechanizmų [36-39]. 

Psoriazės paūmėjimo stadijoje 40-80 proc. pacientų tei-
gia, kad simptomų paūmėjimo laikas sutampa su neigiamais 
psichosocialiniais veiksniais ir nuotaikos pablogėjimu. Nors 
emipiriškai atliktų studijų su pacientais, vienu metu sergan-
čiais psoriaze ir depresija, nėra daug, literatūroje aprašomas 
šizoafektiniu sutrikimu sergančios pacientės klinikinis atve-
jis, kuri kentė nuo nuolatinio psoriazės simptomų blogėjimo 
esant depresinio epizodo paūmėjimui bei akivaizdžiu odos 
būklės pagerėjimu, stabilizuojantis nuotaikai [35]. 
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Psoriazės paūmėjimas gali pasunkinti depresijos eigą ir 
nerimo sutrikimus [44-47]. Daugiacentrė dermatologijos pa-
cientų studija, atlikta 13 Europos šalių, pademonstravo, kad 
panaudojus Hospitalinę nerimo ir depresijos skalę (HADS), 
klinikinė depresija buvo aptikta 13,8 proc. psoriaze sergančių 
pacientų, lyginant su 4,3 proc. sveikų kontrolinės grupės 
asmenų [48].

Nors psichiatrinės ligos sergant psoriaze dažnai laikomos 
antrinės kilmės, tačiau  dažnas šių ligų komorbidiškumas 
leidžia svarstyti apie galimus bendrus patofiziologinius ligų 
mechanizmus.

Psoriazės patogenezėje reikšmingą vaidmenį atlieka 
imunologinės ląstelės. Vienos svarbiausių yra Th1 ir Th17 
bei dendritinės ląstelės, kurios aktyvuojamos ir kaupiamos 
odos pažeidimo plotuose. Šios ląstelės migruoja į odą ir 
atpalaiduoja uždegiminius citokinus, tokius kaip IL-1, IL-6 
ir TNF-α, kurie skatina keratinocitų uždegimą ir proliferaciją 
[49]. Keratinocitai kaupiami ir aktyviai įsitraukia į uždegi-
mines reakcijas. Svarbu tai, jog dideli uždegiminių citokinų 
Th1 ir Th17 kiekiai kraujo serume nustatomi ir esant depre-
sijai, o jų kiekis koreliuoja su ligos sunkumu [35]. Gydant 
psoriaze sergančius pacientus TNF-α ar IL12/13 antagonis-
tais, pastebėtas depresijos simptomų sumažėjimas [50-51]. 
Gydymas antidepresantais stabilizavo normalų uždegiminių 
citokinų kiekį ir sumažino sisteminių vaistų psoriazei gydyti 
poreikį [52].

Selektyvūs serotonino receptorių inhibitoriai yra pirmo 
pasirinkimo vaistai pacientams, sergantiems psoriaze ir de-
presija, tačiau  kai kuriais atvejais Fluoksetinas gali situaciją 
pabloginti, todėl jo turi būti  skiriama atsargiai [53].

Kitas svarbus fiziologinis kelias, siekiant paaiškinti 
depresijos ir psoriazės sąsają, yra pagumburio-hipofizės-
antinksčių ašis. Daugelis studijų identifikavo depresija ser-
gančių pacientų padidėjusį bazinį kortikotropiną atpalai-
duojančio hormono (CRH), adrenokortikotropinio hormono 
(AKTH) ir kortizolio lygį. Pagumbruio-hipofizės-antinks-
čių ašies hiperaktyvumas daro įtaką ne tik nuotaikai, tačiau 
reikšmingai paveikia odos būklę. Įrodyta, kad kortikotropiną 
atpalaiduojantis hormonas stimuliuoja lokalią IL-6 ir IL-11 
citokinų produkciją odoje, sukeldamas keratinocitų imu-
noaktyvumą, kurie  skatina uždegiminius odos pakitimus, 
tokius, kaip sergant psoriaze. Psoriazės pažeistų odos plotų 
biopsijos parodė, kad juose yra padidėjusi kortikotropiną 
atpalaiduojančio hormono ekspresija, lyginant su normalia 
oda. Tai leidžia manyti, kad kortikotropiną atpalaiduojančio 
hormono hiperprodukcija yra susijusi su psoriazės patofizio-
loginiais mechanizmais [35].

Uždegiminiai citokinai nėra vieninteliai biožymenys, 
jungiantys depresiją ir psoriazę. Seniai žinoma, kad depre-
sija yra susijusi su melatonino, hormono, kontroliuojančio 

cirkadinius ritmus,  sekrecijos sutrikimais. Fiziologiškai tai 
pasireiškia cirkadiniais ritmais su melatonino kiekio padidė-
jimu naktį, ypač anksti ryte [40]. Melatoninas susijęs ne tik 
su miego ciklo kontrole, bet ir su imuniniu atsaku, kadangi 
mažina uždegiminių citokinų, tokių kaip TNF-α, IL-6 ir IL-
8, kiekį [41-42]. Melatonino disreguliacija pastebėta ir kitų 
uždegiminių ligų metu, tokių kaip sarkoidozė ir psoriazė. 
Psoriaze sergantiems pacientams būdingas melatonino kon-
centracijos sumažėjimas nakties metu, lyginant su sveikais 
asmenimis [35]. Melatonino kiekio sumažėjimas sukelia 
melanocitus stimuliuojančio hormono (MSH) padidėjimą, 
kuris lemia depresijos simptomų pasireiškimą ir galimai turi 
įtakos psoriazės patogenezei [54]. Melanocitus stimuliuo-
jančio hormono inhibitorių vartojimas reikšmingai sumažina 
depresijos simptomus [35].

Vienas iš efektyvių ir dažnai taikomų depresijos ir pso-
riazės gydymo būdų yra fototerapija [55]. Mechanizmas, 
kuriuo būtų galima paaiškinti fototerapijos naudą depresijos 
ir psoriazės gydymui, dar nėra visiškai išaiškintas, tačiau sie-
jamas su keratinocitų proliferacijos inhibicija  ir melatonino 
koncentracijos stabilizavimu [43].

Pacientai, kurių psoriazė pasireiškia kartu su psoriazi-
niu artritu, depresija serga dar dažniau. Psoriazinis artritas 
pasireiškia 6—42 proc. pacientų, sergančių psoriaze [56]. 
Šie pacientai kenčia ne tik nuo odos pažeidimų, bet ir nuo 
stipriai išreikšto skausminio sindromo bei sąnarių destrukci-
jos, peraugančios į deformaciją [43]. Tokiu atveju socialinę 
izoliaciją sukelia ne tik odos išvaizda, bet ir judėjimo apri-
bojimas, kuris gali sukelti depresijos simptomų paūmėjimą.  
Buvo nustatyta, jog pacientų, sergančių psoriaziniu artritu, 
gyvenimo kokybė yra ženkliai blogesnė nei  tų, kuriems 
pasireiškia  tik odos pažeidimo forma [43]. Atliktoje pros-
pektyvinėje kohortinėje studijoje buvo ištirta, kad klinikinės 
depresjos rizika sergant psoriaziniu artritu yra aukštesnė, nei 
sergančių psoriaze odos forma [57].

Psoriazė siejama su nerimo sutrikimais ir savižudišku 
elgesiu. Sisteminėje literatūros metaanalizėje pagal E. Singh 
ir kt. [58] buvo vertinamas ryšys tarp psoriazės ir savižudy-
bės rizikos. Vertinant sveikus kontrolinės grupės pacientus 
ir sergančius psoriaze, pastarieji dvigubai dažniau išreiškė 
turintys savižudiškų minčių ir ketinimų [58]. Suicidinių min-
čių ir ketinimų buvo nustatyta 17,3 proc. psoriaze sergančių 
pacientų, lyginant su 8,3 proc. sveikų kontrolinės grupės 
individų. Iš sergančiųjų psoriaze ir turinčių suicidinių minčių 
ir ketinimų net 67,6 proc. nurodė, kad šios mintys kilo dėl 
jų odos būklės [48].

Apibendrinant, psoriazė ir nuotaikos sutrikimai yra glau-
džiai susiję. Ši komorbidinė psoriazės ir depresijos kombina-
cija reikšmingai paveikia tiek fizinę, tiek psichinę paciento 
būklę. Užtikrinant ankstyvą šių ligų diagnostiką ir tinkamą 
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gydymą, galima reikšmingai pagerinti pacientų fizinio ir 
psichologinio gyvenimo kokybę. 

Išvados
1. Žvyneline sergančių pacientų įvairių tipų miego ir 

psichikos sutrikimų dažnis yra didesnis, nei bendrosios popu-
liacijos. Tai parodo būtinybę atlikti detalesnius šios krypties 
tyrimus, juolab kad  dažniausiai jie yra lengvai atliekami, 
nereikalauja didelių išlaidų   ir padeda identifikuoti asmenis, 
kuriems reikalinga medicininė bei psichologinė pagalba. 

2. Veiksmingas miego ir psichikos sutrikimų gydymas 
pagerintų pacientų gyvenimo kokybę, sumažintų psichosoci-
alinį stresą ir neigiamą jų poveikį žvynelinės gydymo eigai.

3. Dermatologai turėtų bendradarbiauti su psichologais, 
psichiatrais, šeimos gydytojais, kad būtų pagerintas  žvy-
neline ir miego sutrikimais sergančių pacientų miegas bei 
anksti diagnozuoti psoriaze sergančių pacientų depresijos 
simptomai.
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SLEEP DISORDERS AND DEPRESSION 
IN PATIENTS WITH PSORIASIS

V. Zajankauskas, P. Tursaitė, A. Musneckis
Keywords: psoriasis, depression, comorbid, sleep disorder, obs-

tructive sleep apnea, restless leg syndrome. 
Summary
Introduction: psoriasis significantly affects patients‘ quality 

of life. It is crucially important to describe and evaluate specific 
sleep disorders in patients with psoriasis, because it has a great im-
pact on patients‘ physical and emotional well-being. Although the 
relationship between psoriasis and sleep disorders has been pro-
ven by many research, it still has not been completely explained. 
Another important topic to review is the relationship between pso-
riasis and depression. Due to high comorbidity between these di-
seases, it seems plausible that psoriasis and depression have an 
overlapping pathophysiological mechanism linking both condi-
tions. Although the mechanism has not still been entirely unders-
tood, but inflammation seems to be the key aspect associating pso-
riasis and depression. 

Aim: to renew our knowledge about associations between 
psoriasis and sleep disorders as well as psoriasis and depression. 

Material and methods: literature review and analysis was per-
formed. Publications were searched in English language in the in-
ternational medical database PubMed. The search was performed 
using the following keywords and their combinations: psoriasis, 
depression, comorbid, sleep disorder, obstructive sleep apnea, res-
tless leg syndrome.

Results: using theoretical analysis methods, 58 publications 
meeting the inclusion criteria were found. A further 50 publications 
were rejected because they did not meet the inclusion criteria. 

Conclusions: the prevalence of sleep disorders and psychia-
tric comorbidities for patients with psoriasis is higher comparing 
to the general population. It emphasises the necessity of making 
more studies towards this direction, especially because these stu-
dies do not require a big funding and helps to identify patients that 
are in need of medical and psychological help. 

Maintaining both, psoriasis and following comorbidities si-
multaneously, would significantly improve treatment outcomes 
and patients‘ quality of life.
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