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H A R V I N A I S I A

Hyvä lukija,
Kun tämä kolmas Harvinaisia-lehti ilmestyy eräs teemapäivä on lähelle. Arvaatko
mikä? Skleroderma-päivää vietetään 29.6.2011. Eurooppalainen sklerodermaverkosto mietti muutama vuosi sitten yhteisen teemapäivän viettämistä. Ajankohdaksi valikoitui modernismin kärkinimiin kuuluvan taidemaalari Paul Kleen kuolinpäivä. Hän sairasti sklerodermaa, joka vaikutti voimakkaasti hänen töihinsä.
Päivää vietetään nyt kolmatta kertaa, eikä sen vietto ole vielä vakiintunut
Euroopassa saati kotosuomessamme. SLE-päiväkin tuli ja meni 10.5.
Ehkäpä meidän pitäisi kokoontua kesän jälkeen porukalla miettimään,
miten nostaisimme eri harvinaisia reumasairauksia yleiseen tietoisuuteen, etenkin kun ensivuonna vietetään päivistä harvinaisinta eli Harvinaiset-päivää 29.2.2012. Jos olet kiinnostunut osallistumaan yhteiseen pohdiskeluun, niin kerro siitä minulle sähköpostilla. Saat sitten
alkusyksystä kutsun yhteiseen tapaamiseen. Mukava olisi saada
mukaan edustaja mahdollisimman monesta harvinaisryhmästä.
Sitä ennen hyvää kesää …ja sklerodermapäivää!
Jaana Hirvonen
PS Harvinaistiimimme lomailee juhannuksesta
eteenpäin ja on tavoitettavissa taas elokuussa.
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Kantasolut ja kudosteknologia
harvinaisten reumasairauksien hoidossa
KIMMO BRANDT

Kantasolut ovat soluja,
joilla on kyky erilaistua
useiksi eri solutyypeiksi.
Kaikista alkeellisin ja erilaistumiskykyisin on alkion
kantasolu. Hedelmöityksessä munasolun ja siittiön
fuusioituessa alkaa tapahtumareaktio, jossa hedelmöittynyt munasolu jakautuu ensiksi solupalloksi,
jonka kaikki solut ovat
kaikkikykyisiä eli totipotentteja kantasoluja. Näiden solujen jakautuessa
edelleen ja niiden lukumäärän kasvaessa muodostuu
vähitellen erilaistuneita
soluja ja kudoksia; lopulta
kokonainen ihminen hämmästyttävän monimutkaisine elin- ja kudosrakenteineen.
Kantasoluja on myös alkiovaiheen jälkeen, aikuisessakin ihmisessä. Kauimmin
on tunnettu luuytimen
kantasolut. Niitä sijaitsee
pitkien putkiluiden, esimerkiksi reisiluun sekä rintalastan ja muiden luiden ytimissä. Luuytimen kantasolut tuottavat kaikki veren
solut. Niitä kutsutaan
hematopoieettisiksi eli
vertamuodostaviksi kantaMervi Ahlroth
soluiksi. Luuydintä on
osattu jo vuosikymmenten ajan kerätä
terveeltä luovuttajalta ja siirtää pahanlaatuista verisairautta, esimerkiksi leukemiaa
tai lymfoomaa sairastaville. Tällöin sairastuneen oma, sairas luuydin tuhotaan sytostaateilla ja säteilytyksellä, ja tilalle siirretään
luovuttajan tervettä luuydintä. Siirretyn
luuytimen vertamuodostavat kantasolut
hakeutuvat luuytimiin, joihin solut jäävät
asumaan ja tuottamaan verisoluja. Hematologiassa kantasoluhoidot ovat olleet arkipäivää jo kauan.
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Mesenkymaaliset kantasolut
Aikuisen ihmisen kehossa on paljon muitakin kantasolutyyppejä, mutta ne on
tunnistettu vasta viime vuosikymmeninä.
Ensin havaittiin, että luuytimen vertamuodostavien kantasolujen joukossa on eriasteisia kantasoluja: jotkut ovat hyvin
alkeellisia ja pystyvät erilaistumaan miksi
tahansa verisoluiksi, toiset taas ovat
edenneet erilaistumisessaan asteelle,
jossa niiden erilaistumiskyky on jo raja-
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tumpi. Sittemmin havaittiin, että luuytimessä on muitakin kuin vertamuodostavia
kantasoluja, niin sanottuja mesenkymaalisia kantasoluja, jotka voivat erilaistua
lihas-, rasva-, sidekudos- tai vaikkapa
luusoluiksi.
Vertamuodostavia ja mesenkymaalisia
kantasoluja on runsaasti myös istukkaveressä. Vauvan syntyessä istukkaan jää pieni
määrä verta, joka heitetään normaalisti
istukan mukana pois. Jos istukkaveri otetaan talteen, siitä voidaan eristää mesenkymaalisia kantasoluja ja veren kantasoluja,
jotka ovat alkeellisempia kuin aikuisen
luuytimen vastaavat solut.

Mesenkymaalisia kantasoluja on erityisen
runsaasti ja helposti saatavissa rasvakudoksesta. Rasvakudoksesta eristettyjen
mesenkymaalisten kantasolujen käyttö
kudosvaurion korjaamisessa on jo kliinistä
rutiinia eläinlääketieteessä. Hevosten
jännevaurioita on korjattu tällä menetelmällä jo joitakin vuosia. Kantasoluja on
sittemmin löydetty myös sidekudoksesta,
ihosta, sisäelimistä, jopa aivoistakin. Tällä
hetkellä näyttääkin siltä, että mistä tahansa
kudoksesta pystytään löytämään kantasoluja, kun niitä vain etsii. Joissakin kudoksissa niitä on hyvin vähän ja ne ovat vaikeammin löydettävissä kuin toisissa. Kantasoluista taas pystytään tänä päivänä val-

mistamaan viljelyolosuhteissa lähes mitä
tahansa solutyyppejä lisäämällä viljelyyn
oikea sekoitus kasvutekijöitä.
Keinotekoisen kudoksen, saati elinten,
viljeleminen soluista onkin sitten jo monimutkaisempaa, sillä se vaatii oikein järjestäytyneet solukerrokset verisuonituksineen
ja hermotuksineen sekä monimutkaisen
kolmiulotteisen rakenteen. Tarvittavia
solutyyppejä on lukuisia. Tässäkin tiede
tosin etenee kovaa vauhtia. Onpa jo kehitetty ”kudosprinttereitä”, joilla soluja istutetaan oikeaan kolmiulotteiseen järjestykseen
kudoksen aikaansaamiseksi. Lisäksi joko
kantasoluja, erilaistettuja soluja tai viljeltyjä
kudoksia voidaan yhdistää erilaisiin biomateriaaleihin ja tuottaa bioimplantteja kudoskorjaukseen.

Immunologisista tekijöistä
Ihmisen immunologinen puolustusjärjestelmä on hämmentävän monimutkainen.
Siihen liittyvät immuunijärjestelmän
lukuisat erityyppiset solut, liukoiset
välittäjäaineet eli sytokiinit, vasta-aineet
sekä muut veren liukoiset proteiinit.
Immunologia on rakentunut siten, että
monet eri fysikaalis-kemialliset tapahtumaketjut voivat johtaa samaan lopputulokseen. Toisaalta yksi tekijä voi vaikuttaa lukuisiin lopputuloksiin. Tästä monimutkaisuudesta on ollut evolutiivinen
etu, puolustusjärjestelmä sammuu harvoin kokonaan yhden reitin jostain syystä
katkettua. Epäedulliseksi se muuttuu
silloin, kun on tarve hoitotarkoituksessa
vaikuttaa johonkin tiettyyn kohtaan
kokonaisuutta. Tarkka kohdentaminen on
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äärimmäisen haastavaa, joskus jopa
mahdotonta.
Autoimmuunisairauksissa kehon puolustusjärjestelmä on kääntynyt omia kudoksia
vastaan. Kehossa on jostain syystä käynnissä jatkuva ylimitoitettu tulehdusreaktio,
joka tuhoaa omaa kudosta. Koska hoidon
tarkka kohdentaminen on vaikeaa, ovat
perinteiset keinot edelleen valttia. Koko
immuunijärjestelmää hillitään lääkkeillä,
jotka vaikuttavat kaikkiin immuunivasteen
soluihin. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi sytostaatit, jotka tappavat kaikkia
jakautuvia soluja. Ne tuhoavat tulehdusreaktiota ylläpitäviä immuunivasteen soluja
ja siten lievittävät sairautta, mutta samalla
ne tuhoavat myös kaikkia muitakin kehon
jakautuvia soluja, mistä aiheutuu sivuvaikutuksia. Uudet biologiset lääkkeet lähestyvät jo täsmähoitoa. Niiden vaikutus
kohdentuu tiettyyn solutyyppiin tai välittäjäaineeseen, minkä ansiosta saadaan jo
paljon epäspesifistä vaikutusta rajattua
pois. Mikään nykyisin käytössä olevista
biologisista lääkkeistäkään ei kuitenkaan
ole täysin kohdennettavissa.
Voidaanko kudosta korjata?
Voidaanko kantasoluilla tai kudosteknologisilla tuotteilla korjata vaurioitunutta
kudosta? Periaatteessa voidaan. Viljeltyjä
kudoksia pystytään jo valmistamaan ja
siirtämään kehoon. Kantasolujakin voidaan
injektoida vaikkapa tuhoutuneeseen niveleen ja saada siellä ruston uudismuodostusta aikaan. Päällisin puolin näyttäisi siltä,
että mahdollisuudet kudosten korjaamiseen
ovat rajattomat. Mutta mikä estää siirrettyjä
soluja ja kudoksia tuhoutumasta alkuperäisten lailla, jos sairaus itsessään ja sen mekanismit eivät ole poistuneet mihinkään? Ei
mikään.
Immunosuppressiota tarvitaan edelleen
myös kantasolu- ja kudossiirtojen tueksi.
Sekin kenties voitaisiin hoitaa kantasoluilla, sillä mesenkymaaliset kantasolut
ovat itsessään immunosuppressiivisia. Ne
vaimentavat soluvälitteistä immuniteettia
vaikuttamatta kuitenkaan liukoisiin tekijöihin, kuten B-solujen tuottamiin vastaaineisiin. Injektoimalla tulehtuneeseen
niveleen mesenkymaalisia kantasoluja

voitaisiin optimaalisessa tapauksessa
saada aikaan sekä vaurioituneen kudoksen korjautumista kantasolujen erilaistuessa uudeksi kudokseksi, että paikallinen
immunosuppressio estämään uusiutuvan
kudoksen tuhoutuminen vanhoilla mekanismeilla. Myös systeemisissä sairauksissa
mesenkymaalisilla kantasoluilla voisi olla
vaikutusta. Annostelemalla niitä suonensisäisesti voitaisiin saada koko kehossa
aikaan lievä immunosuppressio, joka voisi
helpottaa vaikkapa systeemistä sidekudossairautta kaikissa oireilevissa kudoksissa. Mesenkymaaliset kantasolut ovat
vieläpä senkin vuoksi erityisen kiinnostavia, että niillä on taipumusta hakeutua
tulehtuneeseen kudokseen. Ne toimivat
luonnostaan juuri siellä, missä apua tarvitaan.
Kliiniset tutkimukset harvinaisissa
sairauksissa
Julkaisuja kliinisistä tutkimuksista, joissa on
käytetty kantasoluja autoimmuunisairauksien hoitoon, on alkanut ilmestyä viime
vuosikymmenen aikana. Pääosin tutkimuksissa on käytetty autologisia, henkilön omia
luuytimen kantasoluja, mutta jonkin verran
myös mesenkymaalisia kantasoluja ja
allogeenisia, toisen henkilön luovuttamia,
luuytimen tai istukkaveren soluja.
Tutkimuksia on tehty myös eri harvinaisten reumasairauksien kuten skleroderman,
MCTD:n ja SLE:n, eri vaskuliittien sekä
relapsoivan polykondriitin hoidosta. Tutkimustulokset ovat vaihdelleet. Osassa
tutkimuksissa tuloksia ei ole tullut tai
vaikutukset ovat olleet lievän positiivisia.
Osassa tutkimuksia on taas saatu erittäin
rohkaisevia tuloksia. Esimerkiksi huonon
hoitovasteen vaskuliiteissa autologisella
veren kantasolusiirrolla saavutettiin Wegenerin granulomatoosia sairastavalla täydellinen remissio ja muilla eri vaskuliitteja
sairastavilla osittainen remissio ja hoitovasteen palautuminen sytostaattihoidoille,
jotka eivät olleet aikaisemmin tehonneet.
SLE:tä sairastaneilla on tehty useampia
tutkimuksia, joissa on käytetty allogeenisia aikuisen tai istukkaveren mesenkymaalisten kantasolujen siirtoja. Istukkaveren
mesenkymaalisia kantasoluja saaneilla
vaikeaa SLE:tä sairastavilla tautiaktiivisuus

laski samoin kuin veren vasta-ainetasot.
Myös tutkimuksessa, jossa kantasolusiirto
tehtiin aikuisluovuttajalta, tautiaktiivisuusindeksi putosi merkittävästi ja johti tutki-

mukseen osallistuneista 16 henkilöstä
neljällä vuoden kuluessa täydelliseen
remissioon. Yhdessä tutkimuksessa SLE:tä,
sklerodermaa ja relapsoivaa polykondriit-
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tia sairastavilla käytettiin omasta verestä
kerättyä kantasolusiirrettä. Osa parani
selvästi, mutta osan kohdalla vaikutuksia
ei saatu (ks. lisää taulukko 3).

vuosiin ole osa kliinisen hoidon arkipäivää,
mutta jo nyt saadut tulokset antavat mahdollisuuksia ja uutta toivoa harvinaisten
reumasairauksien hoitoon tulevaisuudessa.

Tähän mennessä tutkimusotokset ovat
olleet pieniä ja parhaimmillaankin puhutaan
kokeellisista hoidoista, jotka eivät vielä

Mervi Ahlroth
toimitusjohtaja
Suomen Reumaliitto

KIMMO BRANDT
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Mervi Ahlroth on koulutukseltaan molekyylibiologi – mistä juontaakin hänen lukkarinrakkautensa tiedettä kohtaan. Hän on tehnyt geeni- ja
solubiologista tutkimusta Jyväskylän ja Kuopion
yliopistoissa sekä opettanut molekyylibiologiaa
Jyväskylässä. Tutkijauran jälkeen hän on toiminut erilaisissa asiantuntija-, esimies- ja operatiivisissa tehtävissä SPR Veripalvelussa ja bioteknologiateollisuudessa. Toimiessaan SPR Veripalvelussa mm. istukkaveripankin, luuytimenluovuttajarekisterin ja kudospankin vastuullisena
johtajana Mervi Ahlroth oppi tuntemaan kantasolututkimusta ja -hoitoja.

Vielä vuonna 2010, toimiessaan bioteknologiayrityksen
operatiivisena johtajana,
Mervi Ahlroth ylläpiti laboratoriotaitojaan viljelemällä
hermokantasoluja.

Pieni sanasto
Allogeeninen siirre
Autologinen siirre
Biopsia
Hematologia
Hematopoieettinen
Hoitoresistentti
Injektoida
Immunosupressio
Iskeeminen
Lymfooma
Nefriitti
Remissio
Teratooma
Totipotentti

= toisen henkilön luovuttamista soluista valmistettu siirre
= henkilön omista soluista valmistettu siirre
= koepala
= verta, veren muodostusta ja veren sairauksia tutkiva lääketieteen osa
= vertamuodostava
= huonosti hoitoon reagoiva
= ruiskuttaa
= immunologisten reaktioiden heikentäminen
= verenkierron riittämättömyyteen liittyvä, veretön
= imukudossyöpä
= munuaistulehdus
= oireiden lieveneminen
= epämuodostumakasvain
= kaikkikykyinen

Harvinainen viikonloppu
elämänkumppanin kanssa
Apilassa 13.–14.8.2011
Tervetuloa ensimmäistä kertaa järjestettävään harvinaisten paritapaamiseen. Viikonloppu
on suunnattu Apilan harvinaisia reumasairauksia sairastavien postituslistalaisille elämänkumppaneineen. Tavoitteena on tarjota virkistystä, näkökulmia sekä aikaa keskusteluille.
MIIA FRANSSILA

A L U S TAVA

OHJELMA

Lauantai
10.30 Tervetuloa Apilaan!
Minna Korpi
11.00 Johdatus harvinaisiin sairauksiin – alustus
ja kyselytunti – mukana Tom Pettersson
12.30 Lounas
14.00 Sairauden vaikutus parisuhteeseen ja
seksuaalisuuteen – alustus ja keskustelua
sen pohjalta – mukana Tarja Sandberg
17.00 Päivällinen
18.00 Aikaa vapaalle yhdessäololle
Sunnuntai
09.00 Aamiainen
10.00 Kehonhallintaharjoituksia
Fysioterapeutin ryhmä
11.00 Allasjumppa ja yhteinen vesirentoutus
Fysioterapeutin ryhmä
12.15 Palautetta ja jatkotoiveita vastaisen varalle
12.30 Lounas ja läksiäiskahvit
Tapaamiseen ilmoittaudutaan lomakkeelle, jonka saa Apilan sivuilta
www.kuntoutumiskeskusapila.fi tai kurssisihteeri Leena Loposelta
puh. (09) 4761 5603 tai leena.loponen@reumaliitto.fi. Siinä voit
myös esittää ennakkokysymyksiä lääkärille, joka poimii yleisesti
kiinnostavia aiheita yhdessä käsiteltäväksi.
Viikonlopputapaamisen omavastuuosuus on 30 euroa
henkilöltä. Loput kustannukset katetaan RAY:n avustuksesta. Ohjelma, muuta käytännön tietoa ja
lasku lähetetään osallistujille vahvistuskirjeessä noin viikko ennen tapaamista. Apilaan mahtuu majoittumaan 25 paria.
Lisätietoja sosiaalityöntekijä
Minna Korpi, 03 2716 293
tai minna.korpi@kuntoutumiskeskusapila.fi.
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Maha-suolikanavan oireet sklerodermassa
MIKKO VÄISÄNEN

närästys sekä joskus pahoinvointi, oksentelu
ja painon lasku. Syynä on ruokatorven normaalien liikkeiden eli etenevän supistusaallon
häviäminen, ja ruokatorven alemman sulkijalihaksen heikentyminen, mikä sallii happaman mahansisällön nousun eli refluksin
ruokatorveen. Heikentyneen supistuksen
johdosta happaman mahansisällön haitallinen
vaikutus ruokatorven seinämään pitkittyy.
Seurauksena voi olla ruokatorven tulehdus,
joka pahentuessaan voi johtaa vuotaviin
haavaumiin. Pitkäaikaisena ja hoitamattomana tilanne voi aiheuttaa ruokatorven
kuroumia tai sen limakalvon muuttumisen
maha-suolityyppiseksi, jolloin puhutaan
Barrettin ruokatorvesta. Happaman mahansisällön nousu ruokatorveen voi aiheuttaa
myös muita oireita, kuten pitkäaikaista yskää,
käheyttä ja hampaistoon liittyviä ongelmia.
Tom Pettersson osallistui toukokuun lopussa
Euroopan reumatologisten järjestöjen kongressiin
Lontoossa

Skleroderma eli systeeminen skleroosi on
autoimmuunitauti, jolle on ominaista sidekudoksen kertyminen ihoon ja sisäelimiin.
Tauti voidaan jakaa rajoittuneeseen muotoon, jossa ihomuutokset rajoittuvat käsiin,
kyynärvarsiin, jalkoihin, sääriin ja kasvoihin, ja diffuusiin muotoon, jossa iho-oireet
ovat laaja-alaisempia. Edellisestä on käytetty myös nimeä CREST-oireyhtymä.
Molemmissa tautimuodoissa maha-suolikanavan oireet ovat toiseksi tavallisimmat
iho-oireiden jälkeen. Niitä esiintyy jopa yli
80 prosentilla sklerodermaan sairastuneista.
Tavallisimmat oireet ovat ruokatorven
toimintahäiriöstä johtuva närästys ja nielemisvaikeus, mutta tauti voi aiheuttaa muutoksia koko maha-suolikanavan alueella ja
moninaisia oireita, jotka voivat olennaisesti
huonontaa sklerodermaa sairastavan elämänlaatua.
Ruokatorvi ja mahalaukku
Ruokatorven toimintahäiriö voidaan todeta
lähes 80 prosentilla sklerodermaa sairastavista. Oireina ovat nielemisvaikeudet ja

Ruokatorvimuutosten esiintymistä ja vaikeusastetta voidaan tutkia ruokatorven
tähystyksellä ja tarvittaessa mittaamalla sen
supistumistoimintaa manometriatutkimuksella. Ruokatorven muutokset ovat sklerodermassa niin tavallisia, että ruokatorven ja
mahalaukun tähystys voisivat olla perusteltuja kaikille sklerodermadiagnoosin saaneille. Taustalla olevasta sairaudesta riippumatta Barrettin ruokatorveen liittyy lisääntynyt ruokatorven syöpävaara, minkä vuoksi
sitä seurataan säännöllisin ruokatorven
tähystyksin.
Refluksitaudin hoito jakautuu elintapamuutoksiin ja lääkehoitoon. Tupakoinnin lopettaminen, sängyn pääpuolen kohotus, ilta-aterioiden ja ärsyttävien ruokien, kuten sitrushedelmien, väkevien alkoholijuomien ja
kahvin, välttäminen lievittävät usein oireita.
Pitkäaikaisena lääkehoitona käytetään
protonipumpun estäjiä, joiden vaikutus
perustuu mahalaukun limakalvon suolahapon erityksen estoon. Tietyt lääkkeet, kuten
nitrovalmisteet ja kalsiuminestäjät, heikentävät alemman sulkijalihaksen toimintaa.
Niitä tulisi sen vuoksi välttää.
Mahalaukun tyhjenemishäiriö, joka hidastaa

erityisesti kiinteän ruoan kulkeutumista
mahalaukusta mahaportin kautta pohjukaissuoleen, on tavallinen skleroderman ilmentymä. Tämä johtaa aterianjälkeiseen täyteläisyyden tunteeseen ylävatsassa ja lisää
osaltaan mahansisällön nousua ruokatorveen. Muita mahalaukun toimintahäiriöstä
johtuvia oireita ovat röyhtäily, pahoinvointi
ja ylävatsakipu. Harvinaisempi ilmentymä
on niin sanottu vesimelonimaha, jonka nimi
tulee mahalaukun tähystyksessä näkyvistä
laajentuneista verisuonista. Laajentuneet
verisuonet vuotavat helposti seurauksina
anemia ja raudanpuute.

kain etenevä ohutsuolen sairaus johtaa
bakteerien ylikasvuun ja ripuliin. Paksusuolessa voidaan samoin kuin mahalaukussa
todeta laajentuneita verisuonia, jotka voivat
vuotaa ja johtaa anemiaan.

Mahalaukun hidastuneeseen tyhjenemiseen
liittyviä oireita voidaan lievittää siirtymällä
useaan pieneen ateriaan ja vähentämällä
rasvaa sisältävän ruoan syöntiä. Vaikeammassa tilanteessa joudutaan turvautumaan
sose- tai nestemäiseen ravintoon sekä vitamiini- ja ravintolisiin. Mahalaukun tyhjenemistä voidaan edistää lääkkeillä, kuten
metoklopramidilla, joka voimistaa mahalaukun supistumisliikkeitä. Mahalaukun verenvuodon hoitoja ovat tähystyksessä toteutettu
laserhoito, raudanpuutteen ja anemian korjaaminen sekä tarvittaessa leikkaus.

Tavalliset massaulostuslääkkeet kuten
polyetyleeniglykolivalmisteet ovat avuksi
ummetuksen hoidossa ja voivat myös
auttaa ulosteenpidätyksessä. Tarvittaessa
ripulilääkkeistäkin voi olla apua ulosteenpidätyskyvyttömyyden hoidossa. Myös peräsuolen sulkijalihaksen harjoituksista voi olla
hyötyä. Ristihermon stimulaatiota on käytetty menestyksellisesti, vaikka hyöty on
yleensä ollut lyhytaikainen. Vaikeassa,
muulle hoidolle vastaamattomassa ulosteenpidätyskyvyttömyydessä voi peräaukon
korjaava leikkaus olla mahdollinen.

Ohutsuoli
Ohutsuolen supistumistoiminnan häiriöt
ovat sklerodermassa tavallisia. Alkuoireina
ovat aterian jälkeinen vatsakipu ja röyhtäily.
Tilanteen edetessä voi esiintyä vatsan
turvottelua, ilmavaivoja, ripulivaiheita ja
painon laskua. Laktoosi-intoleranssin kehittyminen on tavallista. Ruoka-aineiden imeytymishäiriöiden seurauksena voi kehittyä
aliravitsemustila. Imeytymishäiriön taustalla
on yleensä heikentyneestä suolen supistumistoiminnasta johtuva suolibakteerien
liikakasvu. Bakteerien liikakasvua voidaan
hillitä antibiooteilla. Lisäravinteiden käyttö
voi olla tarpeen ja joskus joudutaan turvautumaan suonensisäiseen ravitsemukseen.
Suolen supistustoimintaa lisäävistä lääkkeistä on vain rajallista hyötyä.

Lopuksi
Sklerodermaa sairastavat saattavat kertoa
verrattain myöhään maha-suolikanavan
oireistaan lääkärille. Sen vuoksi heiltä tulisi
säännöllisesti kysyä vatsan alueen ongelmista. Niistä kannattaa kertoa myös omatoimisesti lääkärille. Oireiden varhaisen toteamisen ja ajoissa aloitetun hoidon ansiosta
voidaan todennäköisesti vähentää komplikaatioita, kuten refluksitaudin seuraamuksia
ja aliravitsemustilan vaaraa.

Paksusuoli ja peräsuoli
Varhaisessa paksusuolen sklerodermassa
ummetus on hyvin tavallinen oire, koska
suolen supistumishäiriö hidastaa suolen
sisällön läpikulkua. Ummetus ei kuitenkaan
ole tavallisesti pysyvä tila, sillä usein rinnak-

Ummetukseen ja ripuliin voi liittyä ulosteenpidätyskyvyttömyys. Se vaivaa ainakin kolmasosaa sklerodermaa sairastavista ja on
usein aliraportoitua. Syynä on peräaukon
sisäisen sulkijalihaksen toimintahäiriö.
Tämän lääkäri voi todeta sormellaan peräsuolen tunnustelussa. Peräsuolen muutokset
voivat myös johtaa peräsuolen laskeumaan.

Maha-suolikanavan tutkimusten ja hoidon
suunnittelu sekä niiden toteutus onnistuvat
parhaiten reumatautien ja vatsatautien
erikoislääkäreiden sekä tarvittaessa ravitsemusterapeutin yhteistyönä.
Tom Pettersson,
sisätautiopin dosentti,
reumatologian erikoislääkäri,
Helsingin yliopistollinen
keskussairaala
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Harvinaista kansainvälistä
PÄIVI VALKONEN

Helmikuussa Kreikasta tuli pelätty ja hieman odotettukin suruviesti ”virtuaaliystäväni” tyttäreltä: Titika menehtyi sikainfluenssaan, kolmen viikon teholla olon jälkeen.
Harvinaisten, saman oireisten tähyily merten takaa vaikeutui oleellisesti.
Pari kolme vuotta oli vaihdettu tauti- ja
sääuutisia monta kertaa viikossa, ja kaikkea
muutakin elämän eri osa-alueilta – muun
muassa koiransa ja pojanpoikansa tulivat
aika tutuiksi.
Nyt ei enää tule tekstaria ”Missä olet, onko
kaikki OK?”, jos viestittelyyn oli tullut taukoa.
Yhteydenpito oli enimmäkseen sosiaalista
toimintaa, mutta oli siinä myös paljon
käytännön ohjeita ja vinkkejä yhteisiin
erityishaasteisiimme, harvinaisten harvinaisille.
Nyt, kun lähin ”kollega” asuu kengurumaassa, tuli mieleen, että täytyyhän meitä
olla enemmänkin ja lähempänäkin.
Sairautemme, relapsoivan polykondriitin,
Suomen markkinat ovat kohtuullisen hyvin
tiedossa ja yhteydet ryhmäläisiin kunnossa
eri muodoissaan, joten tontin laajentaminen

muualle, lähinnä Eurooppaan on ollut ajatuksissa jo pitkään.
Kun samaan aikaan tautituttu Jenkeistä
pyysi tietoja sairauteemme vihkiytyneistä
lääkäreistä maassamme välitettäväksi
ranskalaiselle tutkijalle, oli aika tarttua
yhteen ikuisuusprojektiin – ”RP Europe”.
Netistä löytää tästäkin sairaudesta kaikenlaista, mutta enimmäkseen englanniksi.
Yahoo Groups -keskusteluryhmiä on pyörinyt
jo viitisentoista vuotta, samoin kotisivuja.
Tarkempi tietojen päivitys paljasti, että se
”alkuperäinen sivusto” elää enimmäkseen
vuotta 2002, ja toisen ylläpitäjä on heikentynyt sen verran, että sivut ovat sammuneet
ja osoite myynnissä jollakin keplottelijalla.
Netistä löytyy myös kansallisia ja kansainvälisiä reuma- ja harvinaisjärjestöjä, usein
myös niihin joku sähköpostiosoite.
Kirjoittaa voi siis helposti, mutta paluuposti
on epävarmaa.
Ei kun kyselemään, onko tietoa RP:stä tai
henkilöistä, jolla voisi olla tietoa siitä.
Muutama verkko veteen ja heti tärppäsi.
Puukenkämaasta löytyi kaveri, joka pyörit-

tää heillä keskustelufoorumia, jossa on
mukana myös RPläisiä.
Hän kiinnostui kovasti asiasta ja tarjoutui
myös avustamaan uuden RP-sivuston ja
-foorumin luomisessa ja ylläpidossa, vaikka
hänellä itsellään ei RP:tä olekaan. Kuinka
ollakaan, kahden viikon päästä oli uuden
uljaan saitin ensipainos luettavissa kotikoneelta.
Nyt pieni tiimi kehittelee sivustoa. Ollaan
hieman suvantovaiheessa, mutta uskon,
että tätä lukiessanne sivusto on jo kaikkien
käytettävissä.
Isommille ja paremmin järjestäytyneille
sairausryhmille löytyy kansainvälisiä järjestöjä, joiden myötävaikutuksella voi luoda
kansainvälisiä yhteisöjä, mutta pienempien
on pärjättävä enemmän omillaan.
Kansainvälistyminen ei ole itsetarkoitus.
Kun RP:n oirekirjo on laaja ja kotimainen
populaatio pari-kolmekymmentä, ei saman
oireisia välttämättä löydy maastamme.
Kohtalotovereilta saa tietoa ja kokemuksia,
josta voi olla hyötyä vaikkapa uusien lääkkeiden ja menetelmien ilmestyttyä, eikä
”kotilääkärinä” hääriminenkään varmaan
ihan harvinaista ole.
Joskus erikoisalaansa paneutunut harrastaja
saattaa joissain asioissa olla kokematonta
koulittua tietävämpi, ja toisinaan saattaa
monisäikeisten hoitoketjujen toimivuus tai
toimimattomuus johtaa liikaan omatoimisuuteen ja tiedonhakuun sieltä, mistä sitä

helpommin saa.
Ulkomailla potilaat rankkaavat lääkäreitä,
mikä johtaa hoitopaikan vaihdoksiin, mikäli
vakuutus sen sallii.
Täälläkin on elkeitä samansuuntaisesta –
sain juuri viestin uudelta meikäläiseltä
tutkimusten alkamisesta ei-julkisella puolella aiemmin positiivisena koetulla lääkärillä.
Aika näyttää, tuleeko hänestä ”RELA-ryhmän
suosittelema”.
Aikeita oli Ateenassakin käydä, mutta oma
maa on kuitenkin mansikka.
Monikremppaisten matkustelu ei aina suju
aiotulla tavalla.
Pieni laivaristeily, tosin ulkomaille, oli juuri
suunnitteilla, mutta kun moni meistä vasta
elpyili kovan talven vaurioista, vaihtui
reissu tapaamiseen kahvikupposen äärellä
maissa.
Postikortti, puhelu, viestit, Facebook –
onhan näitä välineitä suomalaiselle sosiaalisuudelle riittävästi, niin ja vielä viikonlopputapaamisia puolisen tusinaa, kuntoutusta,
kahvittelua…
Ja mitä se twiittaaminen onkaan?
Nyt vaihdan levyä!
Ken härillä ajaa, se häristä puhuu.
Niin, härätkin ovat harvinaisia
maassamme….
aaTee
Internetissä on auennut
uudet eurooppalaiset
sivut Relapsoivasta
polykondriitista. Niiltä
löytyy tietoa sairaudesta, keskustelupalstojaja ja tietoa eri maissa
toimivista verkostoista.
Käy tutustumassa
sivuihin osoitteessa
www.relapsingpolychondritis.org
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Vertaisen tuki on paras tuki
Tukihenkilötoimintaan tarvitaan uusia voimia
Kukapa pystyisi paremmin ymmärtämään
sairauteen liittyviä moninaisia oireita ja
toimintakyvyn muutoksia, kuin ihminen,
jolla on sama sairaus. Yhteyden löytäminen
vertaiskokijoihin on erityisen tärkeää silloin,
kun sairastaa harvinaista sairautta. Vertaistuki auttaa arjessa selviytymistä, sillä kokemus vertaisuudesta antaa uskoa haasteiden
selättämiseen – jos tuo on selvinnyt, niin
miksen minäkin. Vertaistuki auttaa työstämään sairauteen liittyviä tunnekokemuksia
ja löytämään voimavaroja tilanteen haltuun
ottamiseksi. Tahto ja keinot löytyvät ihmisestä itsestään, tukihenkilö vain auttaa
niiden esiin nostamisessa.
Auttaminen osana arvomaailmaa
Kun eräässä väitöskirjatyössä selvitettiin,
miksi ihmiset lähtevät mukaan vertaistoimintaan, niin syyt voitiin jakaa neljään
luokkaan: tekemisen kaipuuseen, auttamisenhaluun, kokeilunhaluun ja oman ryhmän
kaipuuseen. Suomen Reumaliiton vertaistukitoimintaan hakeutuvat perustelevat
mukaan tuloaan usein halulla auttaa toisia;
ettei muiden tarvitsisi kokea yksin niitä
asioita, joihin itse törmäsi sairastuessaan.
Toinen usein mainittu syy on panna hyvä
kiertämään: Kun on itse saanut tukea, niin
oman tilanteen selvittyä kasvaa itsekin
vertaistukijaksi. Avun saaminen konkretisoi,
miten tärkeää auttaminen on. Auttamisesta
tulee osa omaa arvomaailmaa.
Vaikka muita haluaa auttaa, saa samalla
itsekin. Vertaistukitoiminta on vuorovaikutusta: muita auttaessaan oppii paljon.
Parhaimmillaan saa uusia eväitä omaakin
ajattelua ruokkimaan. Näkökulma elämään
ja sen monimuotoisuuteen syvenee.
Vertaistuki voimaannuttaa tavallisen
ihmisen taidoilla
Vertaistuki on ammattiavusta erillään olevaa, mutta sitä täydentävää toimintaa, jolla
on voimaannuttava vaikutus ja suuri merkitys ihmisen jaksamisessa. Se rakentuu
yhdistäville kokemuksille. Jos tarvitaan

asiantuntijaa, vertaistukija rohkaisee hakemaan ja saamaan apua oikeasta paikasta.
Toimintaan riittävät tavalliset ihmisen tiedot
ja taidot.
Vertaistukija on vapaaehtoistoimija, mutta
hoitaa sovitun tehtävänsä luotettavasti. Hän
on myös vaitiolotaitoinen. Oman elämäntilanteen pitää olla tasapainossa, jotta elämässä on tilaa muiden ihmisten kohtaamiseen. Jos vertaistukijana toimiminen alkaa
uuvuttaa tai turhauttaa tai oma elämäntilanne muuttuu kuormittavaksi, on lupa
pitää taukoa. Mukaan ehtii taas kun toiminta houkuttelee. Tekemistä riittää sittenkin.
Vertaistukikurssille syyskuussa
Harvinaisia sairauksia sairastavien tukihenkilöiden peruskurssi järjestetään 23.–24.9.
2011, mikäli kiinnostuneita ilmaantuu
riittävästi. Kurssilla saa perusvalmiudet
vertaistukijana toimimiseen. Käsiteltäviä
aiheita ovat mm. vertaistuen periaatteet,
vertaistuen sisältö ja rajat, pitkäaikaissairauden vaikutus elämään sekä auttamisen
keinot. Työskentelymuotoina ovat alustukset ja niihin pohjaavat ryhmä- ja parityöt.
Kurssille osallistuminen on Apilan harvinaisten postituslistalla oleville maksuton sisältäen ohjelman, majoituksen kahden hengen
huoneessa ja täysihoidon kurssiajalta. Myös
matkakustannukset korvataan. Halukkaat
voivat osallistua kurssin jälkeen myös
lauantaina iltapäivällä alkavaan jo toiminnassa mukana olevien harvinaisten vertaistukijoiden tapaamiseen.
Lisätietoa kurssista ja ilmoittautumislomakkeen voit tilata Leena Loposelta puh. (09)
4761 5603 tai leena.loponen@reumaliitto.fi.
Sisällöstä ja harvinaisten sairausryhmien
vertaistukitoiminnasta saa lisätietoa kurssin
vetäjältä, Jaana Hirvoselta, puh (09) 4761
5601 tai jaana.hirvonen@reumaliitto.fi.
Jaana Hirvonen

Borrelioosipuhelimen vastaajat koolla Apilassa
JARI VALKEEJÄRVI
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Suomen Reumaliiton Borrelioosipuhelimen
vastaajat kokoontuivat Apilassa kesäkuun
alussa vaihtamaan kokemuksia ja suunnittelemaan tulevaa. Borrelioosin myöhäisvaihe
on harvinaistoiminnassa mukana yhtenä
diagnoosina. Borrelioosi on siitä erikoinen
sairaus harvinaistoiminnassa, että se on
ehkäistävissä. Niinpä Suomen Reumaliitto
on järjestänyt vuosien ajan erilaisia tempauksia borrelioosin ennalta ehkäisemiseksi. Esimerkiksi borrelioosipuhelin on

toiminut useana vuotena vapaaehtoisten,
koulutuksen saaneiden tukihenkilöiden
mahdollistamana. Tänä vuonna puhelin on
tauolla, mutta ensivuoden alussa mietitään
taas mahdollisuuksia suomalaisten borrelioositietouden lisäämiseksi.
Sydämellinen kiitos kaikille borrelioosipuhelimen toimintaan osallistuneille arvokkaasta
panoksestanne!

Harvinaisten vertaistukijoiden treffit syyskuussa
Harvinaisia reumasairauksia ja tulehduksellisia lihassairauksia sairastavien tukihenkilöille järjestetään tapaaminen 24.–25.9.2011 Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apilassa. Kaikilla toiminnassa mukana oleville lähetetään henkilökohtainen kutsu tapaamiseen elokuun alussa. Laita päivämäärä jo kalenteriisi!

Nopeasti toimimalla
vielä mukaan SLE-kurssille

Apilassa elokuussa järjestettävällä
Kelan SLE:tä sairastavien kuntoutuskurssilla on vielä vapaita paikkoja. Kurssi järjestetään kahdessa
osassa 1.8.–12.8 ja 12.12.–16.12.
Kurssi on tarkoitettu SLE:tä sairastaville, jotka hyötyvät aktiivisesta,
tietopainotteisesta ryhmäkuntoutuksesta.
Kurssille voivat osallistua työelämässä olevat, sinne palaavat tai
kuntoutustuella olevat henkilöt,
jotka tarvitsevat monipuolista tukea
työelämässä pysymisen tai sinne
palaamiseen. Tavoitteena on tukea
työ- ja toimintakykyä sekä helpottaa
arjessa selviytymistä antamalla
tietoa omasta sairaudesta ja itsehoidosta mm. fyysisestä harjoittelusta.
Kurssille haetaan toimittamalla
kurssihakemus (lomake KU 102) ja
sen liitteenä lääkärin kuntoutusta
puoltava lausunto Kelan paikallistoimistoon, joka tekee päätöksen
kurssille osallistumisesta. Kurssin
tunniste on 41889.
Apilan sosiaalityöntekijä Minna
Korpi vastaa mielellään kurssia
koskeviin tiedusteluihin (03) 2716
293, minna.korpi@kuntoutumiskesKelan kurssikuvaus löytyy osoitteesta:
kusapila.fi.
http://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication?valittu=41889&lang=fi

JARI VALKEEJÄRVI
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Kelan kuntoutuskursseja harvinaisryhmiin
kuuluville syksyllä 2011
Kohderyhmä

Kurssinumero

Ajankohta

Hakuaika
päättyy

Marfan

40671

peruskurssi 15.08.–26.08.2011
jatkokurssi 30.01.–03.02.2012

VIELÄ EHTII
HAKEA

MCTD

39425

peruskurssi 11.12.–22.12.2011
jatkokurssi 21.05.–25.05.2012

11.9.2011

Skleroderma

39402

perusjakso 24.10.–04.11.2011
jatkokurssi 10.04.–14.04.2012

25.7.2011

UUSI KURSSI!
Vaskuliitti

41890

peruskurssi 05.12.–16.12.2011
jatkokurssi 04.06.–08.06.2012

5.9.2011

Kurssihakemus (lomake KU 102) ja lääkärin B-lausunto lähetetään Reumaliiton
Kuntoutumiskeskus Apilaan tai toimitetaan Kelan toimistoon lähetettäväksi edelleen
Apilaan, jossa tehdään esivalinta. Sen jälkeen hakemukset käsitellään Kelassa, jossa
tehdään lopulliset päätökset. Marfan-kurssin osalta on erilainen käytäntö ja hakemus
toimitetaan Kelan paikallistoimistoon.
Kuntoutuskurssihakemuksia saa Kelan paikallistoimistosta. Lisätietoja kursseista saa
Kelan toimistoista, Kelan nettisivuilta osoitteesta www.kela.fi ja Kuntoutumiskeskus
Apilan sosiaalityöntekijältä Minna Korvelta puh. (03) 2716 293.

HARVINAISTEN ILTA
Helsingin reumayhdistyksessä marraskuussa
Helsingin reumayhdistys järjestää 21.11. klo 17.30–19.30 harvinaisten illan reumayhdistyksen tiloissa osoitteessa Kotkankatu 9 A 15.
Ohjelma
17.30–18.00 Ajankohtaista harvinaistoiminnassa
Kehitysjohtaja Jaana Hirvonen, Suomen Reumaliitto
18.00–19.30 Harvinaiset systeemiset reumasairaudet ja vaskuliitit
Reumatologi Ritva Peltomaa, HUS
Tilaisuuteen on vapaa pääsy kaikilla teemasta kiinnostuneilla, eikä siihen ole ennakkoilmoittautumista. Tilaisuudessa on kahvi-/teetarjoilu kaksi euroa.
Kulkuyhteydet: Kotkankadulle pääsee helposti Helsingin keskustasta esimerkiksi raitiovaunuilla 3B ja 3T sekä rautatietorilta lähtevällä bussilla 23. Lähin pysäkki on Alppila, jolla
jäädään pois. Keskustasta pääsee Kotkankadulle myös raitiovaunulla 9, jonka lähin
pysäkki on Kotkankatu. Lisätietoa aikatauluista ja yhteyksistä: www.hsl.fi.
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Konferenssi lihastautien
kehittyvästä tutkimuksesta ja hoidosta
Lihastautiliitto järjestää Tampere-talossa
16–17.11.2011 konferenssin lihastaudeista uusimman tutkimustiedon
valossa. Käsiteltäviä aiheita ovat mm.
lasten lihastaudit, eri diagnoosit, diagnostiikka yleensä, oikean diagnoosin
saamisen merkitys, genetiikka ja tautien
harvinaisuus, hengitykseen liittyvät
asiat, solukalvon rakenneviat, kivun
hoito, kansainvälinen yhteistyö harvinaisissa sairauksissa jne. Luennoijat ovat
alansa johtavia asiantuntijoita.
Konferenssi on tarkoitettu lihastautia
sairastaville, heidän läheisilleen ja
lihastautia sairastavia työssään kohtaaville ammattilaisille. Lihastautiliiton
jäsenille osallistuminen on maksuton,
ammattihenkilöstöltä osallistuminen
maksaa 100 euroa yhdeltä päivältä ja
175 euroa kahdelta päivältä.

Lisätietoa saa järjestöpäällikkö Paula Saarnilta puh. (02) 273 9724 tai
paula.saarni@lihastautiliitto.fi.

Viikonlopputapaamisia
syksyllä 2011
Syksyllä järjestetään Apilassa kaksi viikonlopputapaamista. Bechet-viikonlopputapaaminen on 24.–25.9.2011. Se on tällä kertaa virkistyksellinen, ohjelmassa on
tuttujen tapaamista ja uusiin ihmisiin tutustumista mukavan vapaa-ajanohjelman ja
liikunnan merkeissä. Wegenerin granulomatoosi -viikonloppu on 22.–23.10.2011.
Tapaamisissa saa tietoa omasta sairaudesta ja sen hoidosta. Tapaamiset järjestetään
RAY:n tuella ja ovat osallistujille maksuttomia sisältäen ohjelman, ruokailut ja majoituksen kahden hengen huoneissa. Kutsua ei lähetetä automaattisesti kaikille postituslistalaisille, vaan tapaamisesta kertova tiedote ja ilmoituslomake löytyvät noin
kaksi kuukautta ennen tapaamista netistä osoitteesta www.kuntoutumiskeskusapila.fi tai ne voi tilata kurssisihteeri Leena Loposelta, leena.loponen@reumaliitto.fi
tai puhelimitse (09) 4761 5603.
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Harvinaisia reumasairauksia
Aikuisen Stillin tauti
Aivoverisuonten vaskuliitti
Behcetin tauti
Borrelioosin myöhäisvaihe
Bürgerin tauti
Churg-Straussin oireyhtymä
Coganin oireyhtymä
Dermatomyosiitti
Ehlers-Danlos -oireyhtymä
Eosinofiilinen faskiitti
Essentiaalisen kryoglobulinemian
vaskuliitti
Fosfolipidivasta-aineoireyhtymä
Goodpasturen oireyhtymä
Hemofiliaan liittyvä nivelsairaus
Hemokromatoosiin liittyvä nivelsairaus
Henoch-Schönleinin purppura
Hypokomplementeeminen urtikaria
Inkluusiokappalemyosiitti
Kawasakin tauti
Keuhkoverenpainetauti
Kideartriitit (muut kuin kihti)
Lesch-Nyhanin oireyhtymä
Marfanin oireyhtymä*
Mikroskooppinen polyangiitti
Niveltaudit kertymäsairauksien

yhteydessä (esim. AL-amyloidoosi,
okronoosi)
Pagetin luutauti
Perinnölliset autoinflammatoriset
sairaudet
Polyarteritis nodosa
Polymyosiitti
Relapsoiva polykondriitti
SAPHO-oireyhtymä
Sarkoidoosiin liittyvä niveltauti
Schnitzlerin oireyhtymä
Sekamuotoinen sidekudossairaus (MCTD)
Skleroderma
Systeemioirein alkava juveniili
idiopaattinen artriitti
Takayasun arteriitti
Wegenerin granulomatoosi
Whipplen tauti
Lista on ohjeellinen, muutokset ja lisäykset
ovat mahdollisia.
* Harvinaiset-verkoston yhteistyössä Marfanin oireyhtymä kuuluu Invalidiliiton vastuulle.

Harvinaisia reumasairauksia sairastavien tukihenkilöt:
Behcet:
Taina Laine 040 7344 967
taina.laine@pp.inet.fi
Borrelioosin myöhäisvaihe:
Sirkka-Liisa Aro (06) 8314 084
Anja Lappalainen (09) 780 276
Dermatomyosiitti:
Jaana Toivonen (02) 7320 579
Sinikka Pitkälä (08) 474 365
Ehlers-Danlos:
Marja-Liisa Sedig 040 8615 794
Katri Ylimäki (03) 5143 153
MCTD:
Onerva Ahonen (03) 5434 252,
Maija Simola 040 5741193
Mirjam Lindqvist (09) 7281 274

Polymyosiitti:
Leena Sainio (02) 8236 145,
Oili Heiskanen 044 5153 952
Sirpa Korpihuhta (02) 7486 374
Ritva Varjola (09) 323 6564
Relapsoiva polykondriitti:
Tuija Räisälä (03) 317 8877 tai
0400 328 307
Skleroderma:
Seija Kyykoski (03) 5849 264,
Marjukka Nurmela 050 344 9500
Stillin tauti:
Ulla Hytönen 044 2899 958
Wegenerin granulomatoosi:
Elisa Simola 050 554 7725
Elina Knaapi (06) 471 3054

