Selkärankareuma

ja aksiaalinen spondylartriitti
Perustietoa sairastuneille, heidän läheisilleen
ja terveydenhuollon ammattilaisille.
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Lukijalle
Selkärankareuma ei estä
normaalia elämää

T

ämä opas on tarkoitettu henkilöille, jotka joko epäilevät tai
ovat juuri saaneet tietää sairastavansa tulehduksellista selkäkipua: selkärankareumaa tai aksiaalista spondylartriittia. Oppaassa kerrotaan perustietoja näistä sairauksista. Tässä on
myös ohjeita siitä, mitä voit itse tehdä sairauden hoitamiseksi ja mitä
hoitoa sinun kuuluu saada.
Olet ehkä jo kuullut lääkäriltäsi, minkälaisesta sairaudesta on kyse
ja miten sitä hoidetaan. Tämän oppaan kanssa voit vielä palata sairauteen liittyviin asioihin ja mielellään pyytää myös läheisiäsi lukemaan
tätä opasta.
Selkärankareuma on vakava asia, mutta ei maailmanloppu: kun sairaus hoidetaan kunnolla, se ei estä normaalia elämää. Krooninen sairaus voi luonnollisesti hätkähdyttää, ja uuden tilanteen hahmottaminen
vie oman aikansa.
Sen seikan hyväksymiseen, että sairastaa kroonista sairautta, kuluu
jonkin verran aikaa. Oloa helpottaa, kun saa aiheesta lisää tietoa ja oivaltaa, että vointiinsa voi itse vaikuttaa. Perehdy selkärankareumaan
mahdollisimman hyvin. Silloin tiedät tekeväsi parhaasi pitääksesi sairauden hallinnassa. Selkärankareuman sairastaminen ja hoitaminen voi
välillä olla rankkaa, mutta älä anna periksi!
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Mitä ne ovat?
Selkärankareuma on niveltulehdus
selkärangassa. Aksiaalinen spondylartriitti
on selkärankareuman esiaste.
Selkärankareuma (spondylarthritis ancylopoetica) on pitkäaikainen niveltulehdus lähinnä selkärangassa. Tulehdustila saattaa edetä polviin,
nilkkoihin ja lonkan seudulle, jänteiden kiinnittymiskohtiin sekä silmän
etuosaan ja joskus myös sydämeen tai aortan seinämään. Selkärankareuma näkyy röntgenkuvissa ristiluun ja suoliluun välisen nivelen tulehduksena eli sakroiliittinia.
Aksiaalinen spondylartriitti on selkärankareumaa edeltävä ja mahdollisesti lievempi tautimuoto, jota ei voi havaita röntgenkuvauksessa.
Selkärankareuma ja aksiaalinen spondylartriitti oireilevat aaltoillen:
välillä saattaa olla pitkiä ja oireettomia kausia, jolloin lääkitystä voidaan
vähentää.

Mikä aiheuttaa selkärankareuman?

Lanneranka

Suoliluu

Ristisuoliluuliitos

Selkärankareuman syytä ei tunneta. Arvellaan, että ainakin yhtenä laukaisevana tekijänä on infektiotauti, sillä melko usein selkärankareuma
kehittyy infektion seurauksena syntyneen reaktiivisen niveltulehduksen
jälkeen. Näitä tulehduksia voivat olla salmonella- tai kampylobakteerin
aiheuttama turistiripuli tai keuhko- tai sukupuoliklamydiatartunta.
Sairastumiselle altistaa perinnöllinen HLA-B27-kudostyyppi. Se voidaan todeta verikokeella 95 prosentilla sairastuneista. Pelkästään tämän
antigeenin toteaminen ei silti merkitse sairastumista selkärankareumaan. Korkeintaan 5 prosenttia kudosantigeenin omaavista sairastuu.
Ei tiedetä, miksi osalla heistä käynnistyy reumaattinen prosessi.
Selkärankareumaan sairastuva on yleensä nuori mies tai nainen, joka
herää aamuöisin ristiselän kipuun. Sairauden alkaminen yli 40-vuotiaana on harvinaista.

Oireet

Ristiluu
Lantiossa olevat risti-suoliluuliitokset (SI-nivelet) tulehtuvat ensimmäisinä. Selkärankareuma todetaan,
kun tulehdus pystytään
havaitsemaan röntgenkuvassa.
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Selkärankareuman ja sen esivaiheen oireita ovat yleensä selän alaosassa vähitellen alkava selkäkipu ja selän aamujäykkyys. Vaivat ovat pahimmat levossa, ja ristiselkään ja pakaraan heijastuva kipu saattaa herättää
öisin. Liikkuessa kivut helpottavat ja selkä notkistuu.
Oireita voi olla muuallakin kuin selässä: niveltulehdus saattaa aiheuttaa kipua ja turvotusta toisessa polvessa ja nilkassa. Jalkaterissä ja
kantapäässäkin voi tuntua kipuja jänteiden ja nivelsiteiden kiinnityskohtien tulehduksen (insertiitti) vuoksi, mutta vain alle puolet selkärankareumaa sairastavista sairastuu raajanivelten tulehdukseen.
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Selkärankareuma etenee yksilöllisesti. Kaikilla se ei edes pitkity, vaan
oireet jäävät lyhytaikaisiksi. Joskus tauti uusiutuu vuosien oireettoman
kauden jälkeen. Yleisesti katsotaan, että aksiaalinen spondylartriitti ja
selkärankareuma ovat saman sairauden jatkumoa ja että noin joka kolmannella spondylartriittipotilaalla sairaus etenee selkärankareumaksi.
Hoitamattomana selkärankareuma etenee, mutta usein hitaasti.
Vuosien aikana selkä jäykistyy, ja polvet suorina tehdyssä eteentaivutuksessa sormet jäävät kauas lattiasta. Tällöin nikamien väliin kasvaa
ajan mittaan luusiltoja ja ryhti painuu etukumaraksi. Ilman asianmukaista hoitoa myös oireiset raajojen nivelet voivat tuhoutua.
Selkärankareumaan saattaa liittyä muitakin harvinaisempia sairauk
sia: joka viidennellä selkärankareumaa sairastavalla esiintyy jossain sairauden vaiheessa silmän värikalvon tulehdusta eli iriittiä ja kaksi sadasta saattaa sairastua sydäntulehdukseen. Joillakin voi ilmetä myös psoriaasisihottumaa tai suolistotulehduksia, kuten Crohnin tautia tai haavaista paksusuolitulehdusta.

Mitä teen, jos epäilen sairastavani selkärankareumaa?

Milloin on syytä epäillä tulehduksellista
selkäsairautta?
> Selkä on ollut kipeänä
yli kolme kuukautta.
> Oireet ovat alkaneet vähitellen ja alle
40-vuotiaana.
> Liikkuminen helpottaa oireita.
> Ristiselän kipu, joka
heijastuu pakaraan,
herättää aamuöisin.
> Levon ja istumisen jälkeen selän jäykkyyttä.
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Mitä varhemmin tulehduksellinen selkäsairaus tunnistetaan, sitä tehokkaammin sen oireet voidaan hoitaa ja eteneminen estää! Ota yhteys
lääkäriin, jos olet alle 40-vuotias ja alaselkäsi on ollut kipeänä yli kolme kuukautta. Heräät aamuöisin selän alaosassa tuntuvaan kipuun, joka
heijastuu pakaroihin ja joskus takareisiin, mutta ei jalkaterään, kuten iskias-kivussa. Vaivat ovat pahimmat levossa, ja ristiselkään ja pakaraan
heijastuva kipu saattaa myös herättää öisin. Liikkuessa kivut helpottuvat.
Valmistaudu kertomaan lääkärille tarkkaan oireesi ja vointisi!
Milloin oireet alkoivat?
Muuttuvatko oireet vuorokauden aikana?
Mitä lääkkeitä olet ottanut oireisiisi?
Selkärankareuman voi havaita röntgenkuvissa. Sitä edeltävä ja lievempi
tautimuoto on aksiaalinen spondylartriitti, jota ei voi havaita röntgenkuvauksessa. Mikäli tutkimuksissa löytyy viitteitä selkärankareumaan,
lääkäri tekee lähetteen erikoissairaanhoitoon. Selkärankareuman diagnosoi reumatologian erikoislääkäri.
Aksiaalinen spondylartriitti ja selkärankareuma ovat saman sairauden jatkumoa, mutta vain noin joka kolmannella spondylartriittia sairastavalla sairaus etenee ajan myötä selkärankareumaksi.

lehdusarvot (CRP ja La) ja verenkuva (PVK) sekä pyritään selvittämään
HLA-B27 antigeeni. Lisäksi otetaan röntgenkuvat oireilevista nivelistä.
Jos yli 35-vuotiaalla on selkeitä selkärankareuman oireita, hänestä otetaan myös selkärangan ja SI-nivelten röntgenkuvat. Mikäli röntgenkuvat ovat oireista huolimatta normaalit, tehdään myös samojen alueiden
magneettikuvaus. Alle 35-vuotiailta ei oteta röntgenkuvaa lainkaan, vain
magneettikuva. Lisäksi mitataan selkärangan ja rintakehän liikkuvuus ja
selvitetään suvussa mahdollisesti kulkevat sairaudet.
Lääkäri tekee näiden tietojen perusteella lähetteen erikoissairaanhoitoon, sillä selkärankareuman diagnosoi reumatologian erikoislääkäri.
Aksiaalisen spondylartriitin toteaminen

”

Perehdy selkärankareumaan
mahdollisimman
hyvin. Silloin
tiedät tekeväsi
parhaasi pitääksesi sairauden
hallinnassa.

Aksiaalinen spondylartriitti (selkärankareuman esiaste) todetaan, kun
alle 45 vuoden iässä alkanut selkäkipu on jatkunut kolme kuukautta sekä
a) röntgen- tai magneettikuvassa on havaittavissa ristiluun ja suoliluun
välisen nivelen tulehdus (sakroiliitti) ja lisäksi yksi seuraavista vaihtoehdoista täyttyy: tulehduksellinen selkäkipu, niveltulehdus (artriitti), kantapäässä lihasjänteen tai nivelsiteen kiinnityskohdan tulehdus (entesiitti),
silmän suonikalvoston tulehdus (iriitti), sormen tai varpaan makkaramainen turvotus (daktyliitti), psoriasis, Crohnin tauti tai haavainen paksusuolentulehdus (koliitti), tulehduskipulääkkeet auttavat kipuihin, suvussa on
reumatauteja, HLA-B27 -kudostyyppi tai CRP-tulehdusarvot ovat koholla.
b) Diagnoosin voi periaatteessa tehdä myös ilman röntgen- tai magneettikuvauksia silloin, kun HLA-B27 -antigeeni on löydetty sekä kohdassa A listatuista ehdoista kaksi täytyy. Suomessa HLA-B27 -kudostyyppi on niin yleinen (15 % väestöstä), että diagnoosissa tukeudutaan
kuitenkin pitkälti kuvantamisessa saatuihin tietoihin.
Selkärankareuman toteaminen

Selkärankareuma todetaan, kun röntgenkuvassa on havaittavissa ristiluun
ja suoliluun välisen nivelen tulehdus eli sakroiliitti ja potilaalla on oireita
ja löydöksiä selän jäykistymisestä (mm. poikkeavat mittaustulokset).
Tässä sairauden vaiheessa tulehdusarvot eli CRP-arvot ovat usein
suurentuneet ja selän liikkuvuus on jo huonontunut. Tämän vuoksi uusi
diagnoosivaihtoehto eli aksiaalinen spondylartriitti on tarpeellinen, jotta diagnoosiin ja hoitoihin päästäisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa − ennen kuin selkäranka on ehtinyt jäykistyä.

Miten sairaudet todetaan?
Tavoitteena on löytää selkärankareuma tai sen esiaste mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ensin selvitetään, auttavatko tulehduskipulääkkeet oireisiin. Tämän lisäksi käydään fysioterapeutin kanssa läpi
työasennot, kävely ja muut mahdollisesti selkää kuormittavat asiat. Fysioterapeutti antaa myös venyttely ja voimisteluohjeita.
Mikäli lääkkeet, uusi työasento ja liikunta eivät auta oireisiin, otetaan laboratorio- ja kuvantamiskokeita. Laboratoriossa tutkitaan tu-

Mitä teen, kun olen juuri saanut diagnoosin?
Menee usein jonkin aikaa, että pystyy hyväksymään sen, että sairastaa
kroonista sairautta. Oloa helpottaa, kun etsii aiheesta lisää tietoa ja oivaltaa, että vointiinsa voi itse vaikuttaa. Perehdy selkärankareumaan
mahdollisimman hyvin. Silloin tiedät tekeväsi parhaasi pitääksesi sairauden hallinnassa. Selkärankareuman sairastaminen ja hoitaminen voi
välillä olla rankkaa, mutta älä anna periksi!
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Miikka
Liukkonen
käy säännöllisesti työpaikkansa kuntosalilla.

Hoito
Hoidon tavoitteena on saada tauti oireettomaksi.
Liikunta, kuntoutus ja kipulääke riittävät pitkälle.
Nykyiset reumalääkkeet ovat tehokkaita, joten
leikkaushoitoa tarvitaan harvoin.
Hoidon tavoitteena on poistaa tulehdus ja saada tauti täysin oireettomaksi, joten sairautta hoidetaan monenlaisin keinoin: elämäntapaohjauksella, lääkkein ja liikunnalla.
Liikunta on tärkeä ja vaikuttava hoitomuoto. Noin puolet sairastuneista selviääkin ilman säännöllistä lääkitystä. Fysikaalinen kuntoutus,
liikunta ja oireiluvaiheessa tulehduskipulääkitys usein riittävät!
Selkärankareumaan ja sen esiasteeseen sairastuneista kaikki eivät
kuitenkaan selviä ilman lääkitystä, sillä vajaalle puolelle kehittyy pitkittyneitä tulehduksia raajojen niveliin ja jänteisiin sekä lihasten kiinnityskohtiin. Tällöin saattaa ilmetä myös ihomuutoksia ja silmätulehduksia.
Ainakin 30 prosenttia potilaista tarvitsee säännöllistä reumalääkitystä.
Kipulääkkeet

”

Liikunta on tärkeä
ja vaikuttava
hoitomuoto. Noin
puolet sairastuneista selviääkin
ilman säännöllistä lääkitystä.

Tulehduskipulääkkeet (ibuprofeeni, ketoprofeeni, diklofenaakki ym.) poistavat tulehduksen ja lievittävät sairauden oireita merkittävästi. Ne voivat
estää tai hidastaa pysyvien vaurioiden kehittymistä ja lievittävät varsin hyvin särkyä ja jäykkyyttä. Silloin kun on selviä oireita, tulehduskipulääkkeitä käytetään säännöllisesti. Tällöin oireiden ja tulehdustilan tulisi vähetä
kuukauden kuluessa, jolloin etsitään pienin mahdollinen lääkeannostus ja
lisätään liikuntaa. Jos tulehduskipulääkkeet eivät kuukaudessa auta, siirrytään varsinaisiin reumalääkkeisiin joiden aloittaminen vaatii erikoislääkärin kannanoton ja B-todistuksen lääkekorvattavuutta varten.
Tulehduskipulääkkeet saattavat aiheuttaa närästystä ja ärsyttää mahan limakalvoa, joten niiden kanssa on hyvä käyttää limakalvoa suojaavaa tai haponeritystä vähentävää lääkettä.
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Kortisonipistokset (glukokortikoidit) hillitsevät raajojen niveltulehdusta ja nivelsidekipuja. Suun kautta otettavia kortisonivalmisteita käytetään tavallisimmin tehostamaan muun hoidon vaikutusta.
Tulehdusta hoidetaan yleensä pienillä kortisoniannoksilla ja lyhyitä aikoja, jolloin mahdolliset sivuvaikutukset ovat lieviä. Pienet annokset aiheuttavat siis harvoin haittavaikutuksia, joita voivat olla esimerkiksi osteoporoosi, vatsavaivat, silmänpaineen kohoaminen, diabeetikoilla sokeritasapainon heilahtelut tai elimistön oman kortisonin tuotannon väheneminen.
Varsinaiset reumalääkkeet

”

Biologisiin reumalääkkeisiin siirrytään, jos aiemmat
hoidot eivät ole
auttaneet.
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Sulfasalatsiini on tablettimuotoinen reumalääke, joka hillitsee oireita ja
jonkin verran taudin etenemistä selkärangan alueella. Se auttaa myös
raajojen niveloireisiin.
Sulfasalatsiini voi aiheuttaa maha-suolikanavan ärsytysoireita, kuten
pahoinvointia, vatsakipuja ja ripulia sekä päänsärkyä.
Metotreksaatti on paljon käytetty reumalääke, jota on sekä tablettina
että ihon alle pistettävänä. Solunsalpaaja metotreksaatti auttaa raajojen
niveltulehduksiin ja nivelsidekipuihin hidasten nivelvaurioiden kehittymistä. Siitä ei ole merkittävästi apua selkärangan tulehdukseen.
Metotreksaattitabletti suositellaan otettavaksi runsaan nesteen kanssa mieluimmin kevyen aterian yhteydessä. Samanaikaisesti nautitut
maitotuotteet saattavat haitata lääkkeen imeytymistä. Metotreksaatti altistaa jonkin verran infektioille, joten sen käyttö on hyvä keskeyttää kuumeisten infektioiden ajaksi. Metotreksaattihoitoon voidaan yhdistää
muita reumalääkkeitä, kuten sulfasalatsiinia ja ns. biologisia lääkkeitä.
Metotreksaatti saattaa aiheuttaa pahoinvointia, maha-suolikanavan
ärsytysoireita sekä maksa-arvojen (ALAT) nousua. Metotreksaatilla on vähemmän haittavaikutuksia ihon alle pistettynä kuin tabletilla. Sivuvaikutusten vähentämiseksi metotreksaattia saaville suositellaan viikoittaisen
metotreksaattiannoksen jälkeen foolihappoa (folaatti eli B9-vitamiini).
Biologiset reumalääkkeet (erityisesti TNF-salpaajat) vaikuttavat tehokkaasti selkärankareumaan ja aksiaaliseen spondylartriitiin. Niihin
siirrytään, kun edellä mainitut hoidot eivät ole auttaneet ja tulehdus jatkuu voimakkaana. Biologiset lääkkeet ovat geeniteknologian avulla tuotettuja proteiineja, jotka vaikuttavat reuman tulehdustilassa keskeisen
välittäjäaineen tai solun toimintaan. Lääkkeet annetaan pistoksina joko
ihon alle tai suoneen.
Kela myöntää biologisen lääkkeen korvattavuuden erikoislääkärin
kirjoittaman B-todistuksen perusteella kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen
lääkettä varten tarvitaan uusi B-todistus.
Biologiset lääkkeet saattavat lisätä alttiutta infektioihin.

Fysikaalisen hoidon tavoitteena on kipujen lievittäminen ja selän jäykistymisen estäminen. Vaikeimmissa tapauksissa omatoimiseen liikuntaharjoitteluun liitetään toistuvia kuntoutusjaksoja fysioterapeutin ohjauksessa.

Selkärankareumaan liittyvien sairauksien hoito
Silmän värikalvotulehduksesta, iriitistä, kertovat silmän kipu, punoitus
ja valonarkuus. Värikalvotulehduksessa silmän värillinen osa tulehtuu,
mutta silmä ei rähmi. Tulehdus on yleensä vain yhdessä silmässä kerrallaan.
Värikalvotulehdusta epäiltäessä on hakeuduttava päivystystapauksena silmälääkärin vastaanotolle, jossa lääkäri tekee silmän mikroskooppitutkimuksen.
Värikalvotulehduksen hoitona on kuukauden kestävä kortisonitippatai kortisonivoidehoito. Hoitoa jatketaan yleensä 4–6 viikon ajan annostusta vähitellen keventäen. Tulehduskipulääke voi olla tarpeen silmäkivun vuoksi ja vaikeassa tulehduksessa myös sairausloma. Hoidon päätyttyä silmälääkäri varmistaa, että värikalvotulehdus on täysin parantunut, koska sillä on taipumus uusiutua. Ajoissa hoidettu värikalvotulehdus paranee täydellisesti.
Värikalvotulehdus on yleinen selkärankareumaa sairastavilla, ja joka
toisella iriittiin sairastuneista on positiivinen HLA-B27-tekijä. Lastenreumaa sairastavilla värikalvotulehdus on usein oireeton, minkä vuoksi
lasten silmien tilaa seurataan säännöllisesti.
Psoriasisihottumaa hoitavat ihotautilääkärit kortisoni- ja D-vitamiinivoitein sekä metotreksaatilla ja tarvittaessa biologisilla lääkkeillä (TNF-salpaajat). Sisäiset hoidot ovat siis osin samoja kuin selkärankareumassa.
Suolitulehdusta (Crohnin tauti tai haavainen paksunsuolentulehdus)
hoitaa gastroenterologi eli vatsaelinten sairauksiin erikoistunut lääkäri. Sulfasalatsiini on tehokas lääke hoitamaan suolitulehdusta, jota voidaan tarvittaessa hoitaa myös biologisilla lääkkeillä (TNF-salpaajat). Sisäiset hoidot ovat siis tässäkin osin samoja kuin selkärankareumassa.

Muu hoito
Leikkauksiin, etenkin polvien ja lonkkien tekonivelleikkauksiin, turvaudutaan, jos sairaus on jo tuhonnut niveliä − tosin tehokkaiden lääkkeiden vuoksi nykyisin yhä harvemmin.
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Mitä voit tehdä itse?
1. Liiku ja kuntoile!

Terveellisen
ruokailun
muistilista
1. Kasviksia, hedelmiä
ja marjoja useita kertoja
päivässä
2. Täysjyväleipää ja –
puuroa
3. Käytä kasvirasvalevitteitä ja kasviöljyjä
4. Kalaa ainakin kahdesti viikossa
5. Rasvatonta piimää tai
maitoa päivittäin, mutta
janoon vettä

Varsinkin taudin alkuvaiheessa säännöllinen kuntoilu ja fysioterapeutin
ohjeistama voimistelu estävät tehokkaasti oireiden pahenemista ja selän jäykistymistä. Tämän vuoksi on hyvä voimistella ja liikkua mahdollisimman paljon, mieluiten joka päivä. Rajoituksia ei ole. Liikunta pitää ryhdin hyvänä ja selkärangan joustavana. Sairauden kannalta pahinta on liikkumattomuus. Kaikki liikunta ja kuntoilu, mikä tuntuu hyvältä,
on suositeltavaa!
Sairauden alkuvaiheissa fysioterapeutti suunnittelee yksilöllisen ja
helposti 2–3 kertaa viikossa toteutettavan venyttely– ja voimisteluohjelman. Sen ansiosta tulehtuneiden jänteiden kiinnityskohdat avautuvat ja
liikeradat suurenevat.
Lääkärin tulisi ohjata kaikki sairastuneet sopeutumisvalmennustyyppisille kuntoutuskursseille, joilla opetetaan oikea tapa huolehtia tuki- ja
liikuntaelimistöstä. Koska sairastuneet ovat useimmiten nuoria, myös
ammatillinen kuntoutus on tärkeää.

Selkärankareuman oireita ei voi hoitaa tai tulehdusta vähentää millään tietyllä ravintoaineella tai erityisruokavaliolla. Tärkeintä on syödä
monipuolisesti ja terveellisesti huolehtien, ettei paino nouse. Liika
paino rasittaa niveliä ja selkää. Reumaa sairastavan kannattaa tosin
osteoporoosiriskin vuoksi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että saa
riittävästi kalsiumia ja D-vitamiinia.

3. Vältä bakteeritulehduksia!

8. Älä napostele
9. Liiku päivittäin ainakin puoli tuntia

4. Liity paikkakuntasi reumayhdistykseen!

7. Syö säännöllisesti,
4–6 kertaa päivässä

Lähde: www.ravitsemusneuvottelukunta.fi
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Tärkeintä on syödä monipuolisesti
ja terveellisesti
huolehtien, ettei
paino lähde nousemaan!

2. Syö monipuolisesti!

Erityisesti silloin, kun HLA-B27 –kudostyyppi on todettu, kannattaa varoa bakteeritulehduksia. Ne voivat aiheuttaa reaktiivisen niveltulehduksen (artriitin), josta voi kehittyä selkärankareuma. Suolistotulehdukset,
kuten turistiripuli sekä sukupuolitaudit ja bakteerien aiheuttama keuhkoputkitulehdus on tärkeää hoitaa hyvin.

6. Valitse vähäsuolaisia
elintarvikkeita

”

Tapaa ihmisiä, joilla on sama sairaus. He osaavat parhaiten kertoa miten
sen kanssa tulee toimeen. Yhdistyksen ja Suomen Reumaliiton kautta
saat sairauteesi liittyvää tietoa, kuntoutusta ja koulutusta. Saat myös tietoa apuvälineistä, jotka saattavat helpottaa arkeasi.
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Harjoituksia
Tässä on esimerkkejä liikkeistä, joita selkärankareumaa sairastava
voi tehdä kuntonsa ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.
Harjoittelu kannattaa yleensä aloittaa fysioterapeutin ohjauksessa. Hän
neuvoo oikeat suoritustavat. On tärkeää, että liikkeet tehdään oikein.
Alkuverryttelynä voi ajaa kuntopyörällä, kävellä vaikka paikallaan
tai askeltaa rappusilla.

Hengitysharjoitus

Ryhtiharjoitus

Liikkuvuusharjoitus

1
2
3

1
2
3

1
2

Istuudu
tuolille.

Laita nauha rintakehän
ympäri.

Vastusta nauhan avulla
sisäänhengitystä ja
tehosta uloshengitystä.
Huom, liikkeen voi tehdä
myös seisten.

Ojentaudu seinää
vasten.

Tarkista, että kantapäät,
pohkeet, pakarat, hartiat
ja pää ovat kiinni seinässä.
Katso suoraan
eteenpäin.

Huom, tee tämä useita
kertoja päivässä.

Seiso haaraasennossa.

Taivuta vartaloa
hengityksen tahtiin
vuoroin vasemmalle,
vuoroin oikealle.
Huom, kun olet haara-asennossa, liike kohdistuu alaselkään. Kun pidät jalat yhdessä,
liike kohdistuu yläselkään.

Liikkuvuusharjoitus

1
2

I stu jakkaralla jalat tuolin
jalkojen ympärillä ja kädet
niskassa.

Kierrä vartalo vuoroin
vasemmalle ja oikealle.
Huom, jalat erillään liike kohdistuu alaselkään. Jalat yhdessä liike kohdistuu yläselkään.

Selkälihasharjoitus

1
2
3
4
5

Mene makaamaan vatsallesi,
tyyny vatsan alla.

Ojenna oikea käsi vartalon jatkoksi ja
vasen käsi vartalon viereen.
Nosta molemmat kädet ja vasen jalka irti
alustasta. Venytä ne samalla pitkiksi.

Selkälihasten
venytys

 aihda käsien asento sivukautta
V
venyttäen. Vasen käsi vartalon jatkoksi
ja oikea käsi vartalon viereen.

1
2
3

Tee samat liikkeet
toisin päin.

Vatsalihasharjoitus

”

On hyvä voimistella ja liikkua
mahdollisimman
paljon − mieluiten
joka päivä.
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1
2
3

Menen
selinmakuulle.

 edä leuka rintaan
V
ja polvet koukkuun
vatsan päälle.
 edä käsillä polvet
V
mahdollisimman
lähelle rintaa.

Mene
selinmakuulle.

 aita polvet koukkuun,
L
jalkaterät tiukasti
alustalla.
 ohota pää ja ylävartalo
K
ylös kohti polvia, niin
että lapaluut irtoavat
lattiasta.

4
5

 ee liike myös viistoon
T
kurkottaen käsiä
polvien ohi oikealle.

Kurkota polvien ohi
vasemmalle.

Rintalihasten
venytys

1
2

Käy kuvan osoittamaan
asentoon.

Jousta rintakehää
kohti alustaa.

Polven koukistajan
venytys

1
2

Nosta jalka tuolille kuten
kuvassa.

Taivuta ylävartaloa
kohti reittä.
Huom, varmista, että molemmat jalat pysyvät suoriksi ojennettuna.
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Muuta tietoa
Kun keho sairastaa, myös mieli kärsii
Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, joten on luonnollista ja yleistä,
että mieli reagoi sairastumiseen. Krooninen sairaus pyörii varsinkin ensimmäisenä vuotena mielessä päivittäin. Mieli käsittelee sairautta, tekee
surutyötä. On siis tärkeää huolehtia myös mielen hyvinvoinnista.
Jatkuva kipu uuvuttaa. Mieli saattaa painua maahan, jopa masennukseen asti. Vaadi siis kivunlievitystä. Älä hämmästy, jos saat kivunhoitoon
masennuslääkettä. Tiettyjä masennuslääkkeitä, serotoniinin takaisinoton
estäjiä, käytetään yleisesti kroonisen kivun hoidossa. Olennaista on myös
pyrkiä nukkumaan hyvin: mieliala pysyy hyvänä ja aamuisin on helpompi
nousta ylös ja saada itsensä käyntiin.
Tunteista ja sairaudesta kumpuavista ajatuksista kannattaa puhua. Ethän jätä perhettäsi sairastumisesi ulkopuolelle.

Varhainen toteaminen tärkeää
Selkäkivut ovat yleisiä, joten selkärankareuman diagnoosi viivästyy helposti. Diagnoosiin päästään usein vasta 5–7 vuoden kuluttua ensimmäisistä oireista. Diagnoosi tulisi tehdä huomattavasti aikaisemmin, koska
selkärangan alaosassa olevan ristiluun ja lantion luiden väliseen liitokseen kehittyy muutamassa vuodessa, ja joskus nopeamminkin, pysyviä
muutoksia. Nämä muutokset näkyvät röntgenkuvissa.
Selkärangan pysyvät muutokset pyritään nykyisin estämään uusilla
aksiaalisen spondylartriitin diagnostisilla kriteereillä. Tällöin diagnoosi ja
hoito voidaan magneettikuvan ansiosta aloittaa aiemmin.

Selkärankareuman ennuste

Miikka
Liukkonen
ja Sara-tyttö puuhailevat paljon yhdessä.

”

Ethän jätä perhettäsi sairastumisesi ulkopuolelle.
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Vaikka parantavaa hoitoa ei ole, selkärankareuman ennuste on keskimäärin
hyvä. Sairauden aktiivisuus yleensä laantuu 40 ikävuoden jälkeen. Useimmat säilyttävät työkykynsä. Vain osa sairastuu niin vaikeasti, että seurauksena on haittaava invaliditeetti. Ennuste on usein muita huonompi tupakoivilla nuorilla miehillä, joilla tulehdusarvot ovat koholla ja kuvantamismuutoksia nähdään varhain. Muista, että voit itse vaikuttaa sairautesi ennusteeseen!

Yleisyys
Selkärankareumaa ja aksiaalista spondylartriittia sairastaa Suomessa
15 000−40 000 ihmistä. Niihin sairastuvat yleensä nuoret aikuiset. Miehet
tarvitsevat naisia huomattavasti enemmän sairaalahoitoa ja kuntoutusta.
Selkärankareuma ja aksiaalinen spondylartriitti ovat yleisin tulehduksellisten selkärankasairauksien (spondylartriittien) ryhmä. Tähän tautiryhmään kuuluvat myös nivelpsoriasis, reaktiivinen artriitti, kroonisiin
suolistosairauksiin liittyvät artriitit ja osa lasten reumataudeista. Taudeilla
on yhteisiä piirteitä ja osin sama lääkitys.
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Miikka
Liukkonen
tekee Ylessä istumatyötä, joten
taukojumpat ovat
tärkeitä.

Elän tätä
päivää
Miikka Liukkosen, 37, oireet
pysyvät kurissa liikunnalla
ja tehokkaalla hoidolla.

”

M

inulla oli ollut pientä särkyä ja kolotusta jo jonkin aikaa, mutta neljä vuotta sitten heräsin kaikkialle kehoon säteilevään sietämättömään kipuun.
Työterveyslääkäri määräsi tulehduskipulääkkeitä, jotka auttoivatkin, mutta vain väliaikaisesti. Magneettikuvat olivat normaalit, joten
jatkoin tulehduskipulääkkeiden voimin. Sain
niistä vatsavaivoja, mutta kun pidin taukoa,
kipu vei kävelykyvyn moneksi päiväksi.
Kaksi vuotta kului, kunnes rintalasta sekä
isovarpaiden, nilkkojen ja ranteiden nivelet kipeytyivät. Tulehdus näkyi selvästi magneettikuvassa lannerangassa ja sain aksiaalinen spondylartriitti-diagnoosin. Se oli helpo-
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tus: olin pelännyt paljon pahempaa, ja vihdoin
päästiin hoitamaan kivun syytä.
Aloitettiin kortisonitablettihoito. Lisäksi
sain kortisonipistokset kipeisiin niveliini. Kortisoniannosta pienennettiin vähitellen ja samanaikaisesti salatsopyyriiniannosta suurennettiin. Puolen vuoden kuluttua lääkkeet olivat vieneet jatkuvat kivut pois. Pystyin jo kävelemään ja juoksemaan, mutta jalkapallo ja salibandy saivat jäädä.

Vuosi oireettomana
Olen ollut nyt vuoden lähes oireeton ja selän
jäykkyys pysyy poissa liikkumalla ja venyttele-

”

mällä, enkä ole tarvinnut tulehduskipulääkkeitä. Salatsopyriinistä olen saanut haittavaikutuksina väsymystä, vapinaa, huminaa
Se, mitä ajattelet
korvissa ja muistiongelmia, joten
ja teet nyt, näkyy
nyt vähennän vähitellen lääkeanvoinnissasi 20
nostusta puoleen. Jos se ei auta,
lääkitykseni vaihdetaan toiseen.
vuoden kuluttua.
Huomioni on, että mitä terveellisemmin syön ja mitä enemmän
liikun, sitä paremmin voin. Taukojumpat ovat
työssäni tärkeät muistaa, mutta minun pitäisi
venytellä enemmän.
Olisin toivonut saavani enemmän psyykkistä tukea ja elintapaohjausta. Olen etsinyt li-

sätietoa ravinnosta ja ravinteista. Internetistä löytääkin paljon tietoa – luotettavaa ja epäluotettavaa.
Olen kuullut, että orgaaninen rikki auttaisi
ja kokeilen sitä lääkityksen ja liikunnan lisänä.
Syön myös B-ryhmän vitamiineja, foolihappoa, D3-vitamiinia, kalsiumia ja magnesiumia
säännöllisesti ravinnon lisänä.
Olen nyt sinut selkärankareumani kanssa ja
se kulkee elämässäni mukana. En enää murehdi, vaan elän tätä päivää. Selkärankareuman
kanssa pystyy elämään, mutta se vaatii työtä eikä ikäville ajatuksille saa antaa valtaa. Se,
mitä ajattelet ja teet nyt, näkyy voinnissasi 20
vuoden kuluttua.”
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Suomen Reumaliitto tarjoaa
tietoa, tukea ja ystäviä
Suomen Reumaliitto on valtakunnallinen kansanterveys-,
vammais-, potilas- ja liikuntajärjestö. Liittoon kuuluu lähes
160 yhdistystä ja niihin yli 43 000 jäsentä.
Teemme työtä tuki- ja liikuntaelinsairaiden asialla.
Tarjoamme voimaa ja iloa jäsenyydestä ja tietoa kaikkien
suomalaisten tule-terveydeksi.
Valvomme sairastuneiden etuja, koulutamme,
kuntoutamme ja tiedotamme. Jäsenyhdistyksemme
liikuttavat, vertaistukevat, virkistävät ja vaikuttavat.

www.reumaliitto.fi
www.facebook.com/suomenreumaliitto

