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SIDEKUDOKSEN 
PERINNÖLLISET TAUDIT 
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Sidekudoksen 
sairauksien hoito
Geenivirhettä eli taudin syytä ei voi 
korjata. Hoidolla pyritään lievittämään 
oireita ja ehkäisemään niiden pahene-
mista. 
 on tärkeää, että lääkäri tun-
nistaa oireiden syyn ja potilas saa tau-
distaan tietoa. Kun hän tuntee taudin 
luonteen, hän voi itse muokata elä-
mänsä siten, että taudista on mah-
dollisimman vähän haittaa. Jos tauti 
todetaan jo nuorena, on se otettava 
painavana seikkana huomioon amma-
tinvalinnassa. nivelten kivut ovat ylei-
siä. niitä voidaan hoitaa parasetamolil-
la ja tulehduskipulääkkeillä. 
 Yliliikkuvuus altistaa nivelri-
kolle, joten niveliä on pyrittävä var-
jelemaan virheellisiltä liikkeiltä sekä 
sijoiltaan menolta. Tukilastoja tai -si-
doksia voidaan käyttää nivelten tu-
kena. Lihaksia vahvistava liikunta on 
suositeltavaa. Suurten nivelten nivel-
rikkoa joudutaan ehkä hoitamaan te-

konivelleikkauksella. Leikkaushaavan 
paraneminen voi tuottaa ongelmia, 
joten kirurgin on syytä olla tietoinen 
taudista ennen leikkausta. ihon hoito-
na voidaan käyttää tavallisia perusvoi-
teita. alaraajojen suonikohjut saattavat 
vaatia tukisukkien käyttöä. Hampais-
ton ongelmat vaativat hammaslääkärin 
seurantaa. Silmälääkärin apua tarvitaan 
säännöllisesti monissa tautimuodoissa. 

Joidenkin näitä tauteja sairastavien 
tueksi on tarjolla kuntoutuskursseja, 
jotka ovat hyvin suositeltavia. eDS-
kurssilla olleet potilaat ovat luetelleet 
seuraavia selviytymiskeinoja: tieto sai-
rauden luonteesta, rauhallinen elämä, 
sen oppiminen, mitä pystyy tekemään, 
äkillisten liikkeiden välttäminen, lepo 
ja rentoutuminen, nivelten tuet ja las-
tat, tukisukat, perheen tuki, kipulääk-
keet, ruokavalio, Reiki-hoito, jooga, 
vyöhyketerapia, lymfahieronta sekä 
hyvä potilas-lääkärisuhde.



SIDEKUDOKSEN 
PERINNÖLLISET 
TAUDIT
Sidekudos on elimistöä kokoon sito-
vaa kudosta. Se koostuu soluista, säi-
keistä ja runsaasti vettä sitovasta vä-
liaineesta. Sidekudoksen säikeet ovat 
valkuaisaineita eli proteiineja, joiden 
rakenteen määräävät isältä ja äidiltä 
saadut perintötekijät eli geenit. Joskus 
geeniin tulee virhe, ja silloin on synty-
nyt proteiinikin virheellinen. Tästä voi 
syntyä rakennevirhe, jonka seuraukse-
na on haittaava tauti.
 Kollageeni on elimistön yleisin 
proteiini. Jänteet, nivelsiteet ja lihaskal-
vot muodostuvat pääosin vetoa kestä-
västä kollageenista. Sitä on muissakin 
kudoksissa. Kollageenia on monta 
erilaista tyyppiä, jotka esiintyvät eri ta-
voin erilaisissa kudoksissa, Kollageeni i 
on tyypillinen luukudoksen kollageeni.  
Tyyppi ii taas on ruston kollageeni. 
 elastiini on säie, joka venyy 
kuminauhan tavoin.. Fibrilliini ympäröi 
elastiinisäiettä kuin harva sukka. myös 
säikeisissä proteiineissa voi olla gee-
nivirheistä syntyviä perinnöllisiä muu-
toksia.
 Virhe sidekudoksen raken-
teessa aiheuttaa eniten nivelten yliliik-
kuvuutta. Syy tähän ei kuitenkaan ole 
aina selvitettävissä. noin neljänneksel-
lä yliliikkuvuus ei ole selvästi perin-
nöllistä. Suurin osa yliliikkuvuudesta 
luokitellaan hyvänlaatuiseksi, joskin sii-
täkin voi vanhemmiten syntyä ongel-
mia. Vakaviksi sidekudoksen sairauk-
siksi voidaan katsoa ehlers-Danlosin 
oireyhtymä, osteogenesis imperfecta, 
marfanin oireyhtymä sekä lukuisa 
joukko muita harvinaisia tauteja. 

Yliliikkuvuusoire-
yhtymä
Hyvänlaatuiseksi kutsutussa yliliikku-
vuudessa esiintyy nivelten tavallista 

suurempaa liikkuvuutta, mutta muita 
sidekudokseen liittyviä ongelmia ei 
ole. Yliliikkuvuuden yleisyys riippuu 
tutkittavien arviointitavasta, etnisestä 
taustasta ja kohderyhmästä. Joskus on 
päädytty siihen, että yliliikkuvuutta on 
yli kymmenellä prosentilla väestöstä. 
 Yhteneväisyyttä arviointiin on 
pyritty saamaan Beightonin kritee-
reillä. Yliliikkuvuutta katsotaan ole-
van, jos alla olevasta pisteluettelosta 
saadaan kokoon vähintään 5 pistettä. 

•	 pikkusormien tyvinivelen ojennus 
yli 90 astetta: 2 pistettä

•	 peukaloiden taivuttaminen kyy-
närvarteen kiinni: 2 pistettä

•	 Kyynärnivelten yliojennus yli 10 
astetta: 2 pistettä

•	 polvien yliojennus yli 10 astetta: 2 
pistettä

•	 Kämmenet tavoittavat lattian pol-
vet suorina: 1 piste

Jos kriteerit täyttyvät, on aiheellista 
selvittää, onko asianomaisella jokin 
jäljempänä määritelty vakavanlaatui-
nen sidekudossairaus. useimmiten 
kyse on kuitenkin lievemmästä asias-
ta, mutta tällöinkin nivelvaivoista sekä 
fibromyalgian kaltaisista kipuoireista 
voi olla merkittävää haittaa. 

Ehlers-Danlosin 
oireyhtymä eli 
syndrooma (EDS)
ehlers-Danlosin oireyhtymän syynä on 
virhe kollageenin jonkin tyypin raken-
teessa. on arvioitu, että Suomessa on 
noin 1 000 eDS-potilasta. oireyhtymä 
on vuosien varrella jaettu eri tavoin 
alamuotoihin, jotka eivät välttämättä 
kata kaikkia tapauksia. mistään yhte-
näisestä taudista ei siis ole kysymys. 
osa alamuodoista on harvinaisia, eikä 
niitä luultavasti esiinny Suomessa. 
 eDS:n pääoireet ovat ihon 

venyminen ja hauraus, mustelmataipu-
mus, nivelten yliliikkuvuus ja sijoiltaan 
meno, suonikohjut, tyrät, verisuonten 
seinämien repeämät sekä hampaiden 
vieruskudoksen tulehdukset ja ham-
paiden irtoaminen. näiden oireiden 
yleisyys ja vaikeus vaihtelevat tautityy-
pin mukaan.
 Kuntoutumiskeskus apilassa 
järjestetyllä eDS-potilaiden kurssil-
la tehdyn kyselyn mukaan pahimpia 
haittoja olivat kivut, nivelten yliliikku-
vuus, hammasongelmat, lihasten heik-
kous, ihon mustelmat ja verenvuodot, 
haavojen huono paraneminen ja ar-
pimuodostumat, suoliston ongelmat, 
nivelrikko, jänteiden ongelmat, kesken-
menot, väsymys ja turvotus. 

Marfanin 
oireyhtymä
Fibrilliiniä tunnetaan kolme tyyppiä, 
joista tyyppi i:n virheet on liitetty pe-
riytyvään marfanin oireyhtymään. Sille 
ovat ominaisia pitkäkasvuisuus, korkea 
kitalaki, pitkät ja hoikat raajat, monet 
silmäongelmat, kuten likinäköisyys 
ja silmän linssin luiskahdus, ihon voi-
makas venyvyys ja juovamaiset arvet 
(striat), tyrät, aortan laajantuma sekä 
sydämen läppävika. nivelten yliliikku-
vuus ei ole aina merkittävää. marfanin 
oireyhtymän vaikeus vaihtelee. osalle 
sairastuneista ei ehkä koskaan tule 
tätä diagnoosia. Suomessa on arvioi-
tu olevan noin 300 potilasta. marfanin 
oireyhtymää sairastaville on järjestetty 
kuntoutuskursseja. 

Osteogenesis 
imperfecta
Kollageenin tyyppi i on vallitseva luus-
ton valkuaisaine. Sen perinnöllinen 
virhe aiheuttaa luuston taudin (os-
teogenesis imperfecta).  pahimmillaan 
se voi johtaa sikiön kuolemaan jo koh-
dussa. nivelten yliliikkuvuuden ohella 

tautiin kuuluvat vaihtelevassa määrin 
hauraat luut, jotka murtuvat helposti. 
Lievimmät tapaukset saattavat ilmetä 
vain tavallista nuorempana kehitty-
vänä luukatona. Lisäksi oireina voivat 
olla siniset silmän sidekalvot, hampai-
den ongelmat, muutokset verisuonissa 
sekä huonokuuloisuus. Riskiperheissä 
voidaan käyttää varhaisessa raskauden 
vaiheessa sikiödiagnostiikkaa ennusta-
maan mahdollista osteogenesis imper-
fectan kehittymistä. 

Muita sidekudoksen 
sairauksia
Verraten yleinen kollageenin tyyppi 
ii:n rakennevirhe on Sticklerin oi-
reyhtymä. Suuri osa on lieviä tauti-
muotoja. Silmäoireita ovat vahva liki-
näköisyys, lasiaisen ja verkkokalvon 
rappeutuminen, kaihi, verkkokalvon 
irtoaminen ja glaukooma. Silmäongel-
mat voidaan todeta jo lapsena. niveliin 
liittyvät yliliikkuvuus, kivut ja taipumus 
varhaiseen nivelrikkoon. Kasvojen 
luuston häiriöinä voi esiintyä pieni ala-
leuka ja kitalakihalkio.
 Multippeli epifyseaalinen 
dysplasia (MED) johtuu kollageenin 
tyyppi iX:n virheistä. Tällöin nivelrus-
ton sairaus johtaa kasvuhäiriöihin ja 
nivelrikkoon. muitakin vastaavia pää-
asiassa nivelruston rakenteeseen koh-
distuvia virheitä tunnetaan. 
 elastiinin geneettinen virhe 
tunnetaan Williamsin oireyhty-
mänä. oireet kohdistuvat etenkin 
sydämeen ja verisuoniin. aortta ja 
keuhkovaltimo ahtautuvat jo lapsena. 
myöhemmin kehittyy verenpainetauti. 
Lisäksi tavataan pientä syntymäpainoa, 
vauvaiässä ruokintaongelmia, kärttyi-
syyttä ja koliikkikipuja. Hampaistossa 
on muutoksia, lihakset ovat heikot, 
nivelissä on yliliikkuvuutta ja vanhem-
pana vaivaa jäykistyminen.


