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COVID-19 on viimaste aastate jooksul levinud kiiresti üle maailma, 
mõjutades paljusid, kaasa arvatud nahaarste ja nahahaigustega patsiente. 
COVID-19 puhul on tegu tõsise nakkushaigusega. Infektsioon käivitab 
kehas viirusevastase reaktsiooni, mille järel vallandub süsteemne 
põletikuline reaktsioon paljude haigusvormidega. 

COVID-19 puhul val-
landuv süsteemne 
põletik kulgeb mööda 
mitut põletikulist tsü-
tokiini kaskaadi ehk 

läbi valkude signaalmolekulide 
radasid. Osaliselt kattuvad need 
dermatoloogias kasutusel olevate 
põletikukaskaadidega, mida mõju-
tavad uut tüüpi bioloogilised ravi-
mid. Teisalt oli juba varem teada, 
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et bioloogilisi ravimeid kasutavatel 
patsientidel on sageli suurenenud 
infektsiooni risk. Need tõdemu-
sed on põhjustanud nii meditsiini-
personali kui ka patsientide seas 
ettevaatlikkust ja ebakindlust, mis 
on seotud bioloogiliste ravimite 
kasutusega pandeemia ajal. Samuti 
on oluline ära märkida COVID-19 
vaktsiinide võimalikud koos- ja 
kõrvaltoimed bioloogiliste ravi-
mitega.

Bioloogilisi ravimeid kasutatakse 
dermatoloogias psoriaasi, atoopi-
lise dermatiidi jpt haiguste korral. 
Nende abiga on saavutatud paljude 
eelnimetatud krooniliste haiguste 
püsivam ja parem kontroll, mistõttu 
on nad tänaseks kujunenud asenda-
matuteks abimeesteks. 

Pandeemia jooksul on ilmunud 
väga palju uuringuid seoses COVID-
19 nakkuse ja bioloogiliste ravimi-
tega. Põhilised küsimused, millele 
on proovitud vastust leida, on: 
„Kas COVID-19 on nakkavam ini-
mestele, kes kasutavad bioloogilisi 
ravimeid? Kas COVID-19 haiguse 
kulg võib olla raskem bioloogiliste 
ravimite kasutamise tõttu? Kas bio-

loogilised ravimid võiksid omada 
kaitsvat toimet või isegi raviefekti 
COVID-19 eest? Kas bioloogili-
sed ravimid mõjutavad vaktsiinide 
toimet?“ Enamike nimetatud küsi-
muste puhul arvatakse juba teadvat 
õigeid vastuseid, kuid on palju, mis 
vajab veel selgitamist.

Paljudest kohortuuringutest on 
selgunud, et bioloogiliste ravimite 
kasutamisega ei suurene samal ajal 
tõenäosus nakatuda COVID-19-ga. 
Sellele lisaks on leitud, et kui bio-
loogilist ravimit kasutavad inimesed 
ikkagi haigestuvad, siis oht haigust 
raskelt põdeda või surra on sama 
suur kui üldpopulatsioonil. Uuringu 
põhjal ei ole haigusnähtudeta ini-
mestel pandeemia ajal bioloogilise 
ravi alustamise ja jätkamise vastu-
näidustusi. Soovitused kehtivad ka 
COVID-19 riskigrupis olevatele 
inimestele. Euroopa Dermatove-
neroloogide Akadeemia (EADV) 
soovitab haigestunud patsientidel 
2021. aasta aprilli juhiste järgi kaa-
luda bioloogilise ravi jätkamise riski 
ja kasu suhet. Asümptomaatilise 
COVID-19-ga on raviskeemi põh-
jal üldjuhul lubatud jätkata ravimi 
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manustamist, kuid sümptomaati-
lise COVID-19 korral tuleb ravi 
jätkamist hinnata individuaalselt, 
arvestades patsiendi kaasnevaid hai-
gusi ja bioloogilist ravimit, mida 
parasjagu raviks kasutatakse. 
Üldiselt tehakse ravis 
lühiajaline paus, kuniks 
sümptomaatiline hai-
guse kulg on lõppenud. 
Sealjuures tuleb arves-
tada sellega, et pausid 
bioloogilises ravis võivad 
põhjustada nahahaiguse 
ägenemist ja ravimit uuesti 
alustades väheneb raviefekt. 

Osas uuringutes on kind-
late bioloogiliste ravimite 
puhul leitud, et neil on raske-
kujulise COVID-19 tekkimise 
eest kaitsev toime, ning neid on 
pakutud COVID-19 raviks. Uurin-
gud on aga pooleli ning lõplikke 
hinnanguid seetõttu anda ei saa.

Vaktsineerimine on praegusel 
hetkel efektiivseim vahend COVID-
19 vastu. Vaktsineeritud põevad 
haigust kergemalt ning satuvad 
harvemini haiglasse. Praegu on 
COVID-19 vaktsiini saamisel soovi-
tatav mitte teha pause bioloogilisest 
ravist. Osal juhtudel on täheldatud 
vaktsineerimisjärgset nahahaiguste, 
nagu psoriaasi ägenemist, mistõttu 
on eriti oluline ravimi järje-
pidev manustamine.

Kokkuvõttes on 
COVID-19 pandee-
miaga kaasnenud esi-
algne ettevaatlikkus 
bioloogiliste ravimite 
suhtes taandunud ja 
nüüdseks valitseb seisu-
koht, et pandeemia bioloo-
giliste ravimite kasutamises 
olulisi erisusi kaasa ei too. 
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Sissejuhatus
Astma on oma olemuselt hetero-
geenne haigus, mis kulgeb kroo-
nilise hingamisteede põletikuna, 
mis omakorda toob kaasa hinga-
misteede sümptomid, nagu köha, 
vilistav hingamine, hingeldus 
ning rindkere pingsus. Samal 
ajal tekib hingamisteedes taas-
pöörduv väljahingatava õhuvoolu 
takistus, mida on võimalik mõõta 
spirogrammil. Astma sümptomid 
varieeruvad ajas ja intensiivsuses. 
Astmaatakid (ägenemised) teki-
vad hooti, kuid põletik hinga-
misteedes on püsiv. Seetõttu võib 
astmahaige elus olla perioode, 

kus sümptomid on väga tuge-
valt väljendunud ning samas ka 
perioode, kus patsient on täiesti 
asümptomaatiline.

Astma vallandajad
Tihtilugu on astma sümptomi-
tel omad vallandajad. Nendeks 
on kõige sagedamini allergeenid 
(näiteks kodutolmulest, õietolm, 
loomade karvad), (viirus)infekt-
sioonid, füüsiline koormus, saastu-
nud sise- või väliskeskkonna õhk, 
õhuvahetus, suitsetamine, aga ka 
tugevad emotsioonid, näiteks naer 
või nutt. Astmat võivad vallandada 
ka teatud ravimid, nagu näiteks 


