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ETTÄ OTETTAISIIN 
TOSISSAAN

Reumaliitto teki viime syksynä nettikyselyn siitä,
minkälaiset kohtaamiset lääkäreiden ja terveyden-
huollon ammattilaisten kanssa olivat jääneet ihmis-
ten mieleen hyvinä. Kyselyn tulos oli samalla kertaa
yllättävä ja itsestään selvä. Ihmisiin oli tehnyt
vaikutuksen, kun heidät oli otettu tosissaan ja he
olivat tulleet kuulluiksi! Epäuskoisen mielessä kävi
ajatus, että vieläkö ihmiset joutuvat useinkin ole-
maan altavastaajina vastaanotolla. Samalla liikutti,
etteivät ihmiset kummoisia toivo, ihan kohtuullisia
asioita ja ilahtuvat, jopa vaikuttuvat niitä saades-
saan.

Samaisessa kyselyssä tuli esiin, että vastaajat
kokivat hyvillä kohtaamisilla olevan monia, laaja-
alaisiakin vaikutuksia. Ne lisäsivät turvallisuuden
tunnetta ja positiivista suhtautumista omaan tilan-
teeseen sekä voimistivat kokemusta oireiden
hallittavuudesta ja sairauden kanssa pärjäämisestä.
Ne kevensivät mieltä. Tulos on toki nettikyselystä,
eikä tieteellisestä tutkimuksesta, mutta se antaa
ajattelemisen aihetta. Kannattaisiko se kuitenkin
ottaa vakavasti ja pyrkiä kuuntelemaan ihmisiä
entistä paremmin? Tässä lehdessä haastateltu
lääkäri Suvi Peltoniemi näkee lääkärin ja potilaan
vuorovaikutuksen parhaimmillaan juuri sellaisena,
että potilas voi luottaa siihen, että lääkäri kuuntelee
ja yrittää ymmärtää häntä parhaansa mukaan.

Voisiko tosissaan ottamista ja kuulluksi tulemista
soveltaa myös omaan itseensä? Näiltä sivuilta
löydät useamman kokemustarinan harvinaisen
sairauden kanssa elämisestä. Viisaus  piilee juuri
sen oivaltamisessa, että pitää kuunnella oma
kehoaan sekä kunnioittaa oman jaksamisensa
rajoja. Pitää olla armollinen itselleen ja muistaa
tehdä myös asioita, joista nauttii. Uskon, että
lempeämpi ja rakastavampi suhtautuminen
itseensä heijastuu positiivisina vaikutuksina myös

ihmissuhteisiin. Se tekee elämästä läheisten
kanssa helpompaa.   

Toivottavasti tapaamme vuoden aikana. Ensimmäi-
nen mahdollisuus siihen on jo Tampereella 6.2.
järjestettävässä Teemana iho -päivässä, josta
löydät tietoa sivulta 23.  Vuoden aikana järjestetään
myös vertaistapaamisia. Suunnitteilla ovat tapaami-
set ainakin Aikuisen Stillin tautia ja inkluusiokappa-
lemyosiittia sairastaville. Lähetämme niistä henkilö-
kohtaista postia. Diagnoosikohtaisia vaskuliittita-
paamisiakin järjestetään vaskuliittipäivän yhtey-
dessä. Jos olet kiinnostunut niistä, ilmoita siitä sivun
23 linkin kautta.

Seuraava lehti ilmestyy elokuussa ja siinä ker-
romme syksyn tapahtumista, mutta päivitämme
ajankohtaista tietoa nettisivuillemme www.harvinai-
nenreuma.fi. Muista käydä kurkkaamassa.   

Kuunnellaan itseämme ja toisiamme!

Jaana Hirvonen  
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Amerikan reumatologisen yhdistyksen vuosikokous
järjestettiin tämän vuoden marraskuussa San
Franciscossa Kalifornian auringon alla. Sangen
korkealaatuisessa kongressissa käsiteltiin reumasai-
rauksien koko laajaa kirjoa. Myös harvinaiset reuma-
sairaudet kuten SLE, skleroderma, tulehdukselliset
lihassairaudet ja vaskuliitit saivat paljon huomiota
osakseen. ANCA-vaskuliitteja käsiteltiin monessa
sessiossa, mikä kuvastaa viime vuosina tapahtunutta
edistystä niiden perusmekanismien ymmärtämisessä
sekä varhaisdiagnostiikassa ja hoidossa. 

ANCA-vaskuliitit ovat ryhmä verisuonitulehdussai-
rauksia, joihin liittyy verestä todettava valkosolu-
vasta-aine. ANCA-vaskuliittisairauksia ovat granulo-
matoottinen polyangiitti (GPA, aikaisemmin
Wegenerin granulomatoosi), mikroskooppinen
polyangiitti (MPA) ja eosinofiilinen granulomatootti-
nen polyangiitti (EGPA, aikaisemmin Churg-Straus-
sin oireyhtymä). Ne ovat pitkäaikaisia ja uusiutuvia
tauteja, jotka hoitamattomina voivat aiheuttaa mm.
keuhko- ja munuaisvaurioita. ANCA-vaskuliitteja
todetaan Suomessa vuosittain noin 20 henkilöllä
miljoonaa asukasta kohti.

Monimuotoiset oireet

ANCA-vaskuliitti voi ilmetä hyvin monella eri tavalla
riippuen taudin vaikeusasteesta ja laajuudesta.

Yleensä tauti alkaa tulehduksen yleisoireilla, kuten
väsymyksellä, kuumeella, ruokahaluttomuudella
sekä lihas- ja nivelkivuilla. Nenäverenvuoto ja
nenän karstaisuus, pitkittynyt nenän sivuontelotu-
lehdus tai välikorvatulehdus ja kuulon aleneminen
ovat erityisesti GPA:ssa ja EGPA:ssa tavallisia.
Iholla voidaan nähdä pistemäisiä verenvuotoja ja
haavaumia sekä sormien ja varpaiden kärkijäsenten
verenkiertohäiriön merkkejä. Silmissä voi esiintyä
kipua ja soran tunnetta ja näköhäiriöitä voi ilmetä.
Hermo-oireita ovat raajojen puutuminen ja pistely
sekä yksittäisten hermojen halvausoireet. Hen-
genahdistus, yskä tai veriyskä viittaavat keuhkojen
vaskuliittiin, ja verivirtsaisuus ja valkuaisvirtaisuus
munuaisvaskuliittiin.

Hoidon päälinjat

ANCA-vaskuliittien hoidossa on olennaista aloittaa
tehokas immuunijärjestelmään vaikuttava lääkitys
ennen pysyvien elinvaurioiden syntymistä. Hoidon
tulokset ovat viime vuosina parantuneet sen myötä
kun taudin toteamisen viive on lyhentynyt ja lääke-
ja tukihoito ovat kehittyneet. 

Tuoreen ANCA-vaskuliitin vaikeatkin oireet lieventy-
vät hyvin lähes aina ns. induktiohoidolla. Induktio-
hoito on perinteisesti tapahtunut syklofosfamidilla
yhdistettynä suuriannoksiseen kortisonivalmistee-

ANCA-VASKULIITIN 
HOITO KEHITTYY
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seen. Lievemmässä ANCA-vaskuliitissa on syklo-
fosfamidi voitu korvata paremmin siedetyllä metot-
reksaatilla, kun taas vaikeassa taudissa syklofosfa-
midiin ja kortisoniin yhdistetään veriplasman vaihto.

Rituksimabi syklofosfamidin vaihtoehtona

Syklofosfamidi on tehokas lääke, mutta siihen liittyy
runsaasti ongelmia kuten hedelmöittymiskyvyn
menettämisen ja infektioherkkyyden vaara sekä
myöhäiskomplikaationa syövän vaara. Tämän
vuoksi syklofosfamidi on ANCA-vaskuliitin induktio-
hoidossa haluttu korvata paremmin siedetyllä
lääkkeellä. Viisi vuotta sitten julkaistiin kaksi tutki-
musta, joiden mukaan B-imusoluja poistava rituksi-
mabi toimii ANCA-vaskuliittien induktiohoidossa
yhtä hyvin kuin syklofosfamidi. Rituksimabi ei
aiheuta hedelmöittymiskyvyn menetystä, eikä siihen
ole raportoitu liittyvän lisääntynyttä syövän vaara. 

Tutkimustulosten perusteella rituksimabia pidetään
hyvänä vaihtoehtona syklofosfamidille, erityisesti
nuorille ANCA-vaskuliittia sairastaville, ja jos syklo-
fosfamidille muuten on vasta-aiheita. Nyt saatujen
seurantatietojen mukaan voi rituksimabin teho
induktiohoidon jälkeen säilyä parikin vuotta. Uusiu-
tuneen ANCA-vaskuliitin induktiohoidossa rituksi-
mabi on jopa todettu syklofosfamidia tehokkaam-
maksi. 

Suomessa rituksimabin käyttö ANCA-vaskuliiteissa
on viime vuosina tasaisesti lisääntynyt. Sitä käyte-
tään eniten uusiutuneen taudin hoidossa, mutta
myös ylläpitohoidossa se on saavuttanut suosiota.
Yksittäisille tuoretta ANCA-vaskuliittia sairastaville
rituksimabia on käytetty sykofosfamidin sijasta
induktiohoidossa. Vaikean keuhkojen tai munuais-
vaskuliitin induktiohoidossa on edelleen tapana
turvautua syklofosfamidihoitoon.

Vaskuliitilla taipumus uusia

Menestyksellisestä alkuhoidosta huolimatta ongel-
mana on edelleen ANCA-vaskuliitin taipumus
uusiutua. Sen estämiseksi käytetään yleensä joko
atsatiopriinia tai metotreksaattia, usein yhdistettynä
pieniannoksiseen kortisoniin. Tästä lääkityksestä
huolimatta jopa 50 prosentilla GPA:ta sairastavista
tauti uusii viiden vuoden sisällä. Tarvitaan selkeästi
tehokkaampia ja samalla turvallisia lääkkeitä
pahenemisvaiheiden estoon. Olennaista on löytää

oikea tasapaino taudin uusiutumista estävän lääki-
tyksen annostelussa samalla sivuvaikutukset
minimoiden. Tässäkin rituksimabi vaikuttaa lupaa-
valta, sillä äskettäin on voitu osoittaa, että kuuden
kuukauden välein annettu rituksimabi on turvallinen
ja ylläpitää remissiota tehokkaammin kuin atsatiop-
riini. 

Avoimia kysymyksiä

Rituksimabi on lupaava lääke ANCA-vaskuliitin
hoidossa, mutta siihen liittyy kuitenkin paljon avoi-
mia kysymyksiä. Eräs niistä on rituksimabihoitoon
liittyvä kustannus-hyötysuhde syklofosfamidiin
verrattuna eli onko rituksimabista saatava hyöty
parhaassa mahdollisessa suhteessa sen kalleu-
teen. Vaikka rituksimabiin ei ole havaittu liittyvän
turvallisuusongelmia, esimerkiksi lisääntynyttä
infektioherkkyyttä, tulisi pitkäaikaisturvallisuutta
vielä selvittää.  Ylläpitohoidossa mahdollisesti
käytettävän rituksimabin annostelu, antotiheys ja
hoidon kesto ovat myös avoimia kysymyksiä, joihin
saataneen vastauksia lähivuosina. 

Tulevaisuuden näkymiä

San Franciscon kongressissa esitettiin myös, että
vähitellen päästäneen ANCA-vaskuliittien hoidossa
yhä yksilöllisempiin hoitoratkaisuihin, joissa saate-
taan yhdistää eri mekanismeilla vaikuttavia lääk-
keitä. Toistaiseksi vaskuliittien hoitoon on käytetty
alun perin muihin sairauksiin kehitettyjä lääkkeitä,
mutta on syytä otaksua, että tulevaisuudessa
tullaan panostamaan erityisesti vaskuliittien hoitoon
soveltuvien täsmälääkkeiden kehittämiseen.

Tom Pettersson, LKT, professori
Sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri
Helsingin yliopistollinen keskussairaala

ANCA-vaskuliittien hoito voidaan jakaa induktio-
hoitoon ja ylläpitohoitoon. Induktiohoidolla eli
alkuhoidolla tähdätään taudin remissioon eli
taudin oireiden häviämiseen tai merkittävään
lievenemiseen. Ylläpitohoidolla pyritään pitä-
mään sairaus remissiossa eli estämään oireiden
uusiutuminen.
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Vuonna 1984 teini-ikäinen Marjo

Mäkelä liittyi Fazerin musiikkiker-
hoon. Toisena liittymislahjalevynä
oli Popedan "Kaasua". Se teki
vaikutuksen. Se vaan oli niin
hyvä. Samoihin aikoihin hänellä
alkoi olla erilaisia epämääräisiä
oireita kuten allergisia reaktioita ja
päänsärkyä. Vaivoja hoidettiin
oire kerrallaan. Vuonna 2007
Marjo meni lääkäriin valkosormi-
suuden vuoksi ja hänellä todettiin
Raynaudin oire, mutta sitäkin
pidettiin vain yksittäisenä oireena. 

Vuonna 2009 hän hakeutui
uudestaan lääkäriin. Hän epäili,
että hänellä on jotain muutakin.
Silloin hän sai oireilleen nimen –
skleroderma. Kalenteri täyttyi
lääkäri-, laboratorio- ja fysiotera-
piakäynneistä. Tällä hetkellä
keskeisiä oireita ovat Raynaudin
tauti, nivelsäryt sekä refluksitauti.
Välillä väsymys on voimakasta ja
tuntuu, ettei nukkuminenkaan
auta. 

Pienessä paineessa 

parhaimmillaan

Diagnoosin saamisen jälkeen
Marjo tutustui nopeasti Suomen
Sklerodermayhdistyksen toimin-
taan ja kahden vuoden kuluttua
hän oli jo sen puheenjohtaja.
Puuhaa riittää.
– Hallituksen kokoukset, joissa
suunnitellaan jäsentapaamisia ja lehden sisältöä,
tapaamisten järjestelyt eli luennoitsijoiden löytämi-
nen, hotellin varaaminen, ruokailut ym. ja lehden
sisällöstä päättäminen ja juttujen tekeminen, ja se
kaikkein ikävin: paperitöiden hoitaminen, Marjo
summaa puheenjohtajan moninaisia töitä.

Toisaalta Marjo kertoo olevansa parhaimmillaan
pienen paineen alla, kun pitää hoitaa asiat äkkiä ja
oikein. Puheenjohtajana hän edustaa yhdistystä
erilaisissa tapahtumissa sekä pääsee luennoille ja
tiedotustilaisuuksiin, joihin ei ehkä muuten pääsisi.
Marjo kokeekin olevansa eturintamassa saamassa

MARJO ON MONESSA MUKANA 
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uusinta tietoa ja levittämässä sitä muille yhdistyk-
sen jäsenille.

Valtakunnallisen yhdistyksen pyörittämisen lisäksi
Marjo vierailee eri paikkakunnille tapaamassa sklero-
dermaa sairastavia. Ensi keväänä hän vierailee
maaliskuussa Seinäjoen Sklerodermaryhmässä.
Huhtikuussa on suunnitteilla Turun ja Salon harvinais-
ryhmien yhteistapaaminen. Marjo vannoo vertaistuen
nimiin, sillä vain toinen samaa sairautta sairastava
ymmärtää, mitä sen kanssa joutuu käymään läpi.
Kuitenkin Marjo kehottaa tiedon etsinnässä etenkin
äskettäin sairastuneita valikoivuuteen:
– Tieto kannattaa etsiä yhdistyksen kautta tai
skleroderma facebook -ryhmästä, muuten kannat-
taa pysyä pois netistä, joka on pullollaan myös
väärää tietoa ja kauhukertomuksia.  

Kansainvälisyys osa toimintaa

Pienissä sairausryhmissä kansainvälisyys on
luonteva, jopa välttämätön osa toimintaa. Niinpä
Marjo ja yhdistyksen sihteeri Riikka Kauramäki

osallistuvat myös Euroopan Skleroderma-
yhdistysten kattojärjestön Fescan toimintaan.
Yhteisissä tapaamisissa kuulee muiden toimin-
nasta. Kaikkia yhdistävä haaste mm. on rahoituk-
sen hankkiminen, ja muilta kuulee hyviä vinkkejä.
Kokouksissa saadaan myös tietoa hoidon edistys-
askelista. Marjo ja Riikka palasivat äskettäin Sak-
sassa järjestetystä kokouksesta, jossa esiteltiin
alustavia tuloksia EU:n myöntämällä tutkimusrahoi-
tuksella toteutetusta eri lääkkeiden vaikuttavuutta
sklerodermaan kartoittaneesta tutkimushankkeesta.
Vaikuttamistyökin on yhdessä helpompaa, sillä isoa
Euroopan tasolla toimivaa ryhmää kuulla helpom-
min kuin pikkuporukka Suomesta.  

Yhdistys- ja vertaistoiminnan rinnalla pitää kuun-
nella myös itseään, Marjo muistuttaa.
– Jos on väsynyt, niin silloin pitää mennä päivä-
unille. Kun on huonompi hetki, niin sitä saa vähän
synkistelläkin ja murehtia, sitten mennään taas
eteenpäin, hän sanoo positiivisuutta uhkuen.                                                                                              

Popeda on edelleen Marjon matkassa. Hän käy
keikoilla aina kun se on mahdollista. Se on rentou-
tumista parhaimmillaan ja tapa viettää aikaa läheis-
ten kanssa.
– On tärkeä aina välillä tehdä sellaista, mistä itse
nauttii, esimerkiksi laulaa Popedan keikalla täysillä
mukana kersantti Karoliinaa, vaikka se muiden
mielestä olisi hölmöä. 

Jaana Hirvonen

Systeeminen skleroosi eli skleroderma on
sidekudossairaus, jolle on ominaista verisuoni-
muutokset ja sidekudoksen kovettuminen ja
kutistuminen autoimmuunireaktion seurauksena.
Raynaudin oire on taudin tavallisimpia oireita.
Siinä käsien ja jalkaterien verisuonien supistu-
misherkkyys aiheuttaa kylmässä reaktion, jossa
iho muuttuu kalpeaksi, sitten sinerväksi ja
lämmettyään punaiseksi. Sairauteen voi liittyä
myös muita iho-oireita ja nivel- ja lihaskipuja.
Osalla sairastuneista tauti on rajoittunut ihoon tai
harvoihin elimiin, osalla se on yleistynyt ja oireita
esiintyy laajemmin. Oireina voi esiintyä mm.
ruokatorven jäykistymisestä johtuvia nielemisvai-
keuksia, ruoansulatuskanavan häiriötä, keuhko-
fibroosiin liittyvää hengenahdistusta, kohonnutta
keuhkovaltiomoverenpainetta sekä munuaisten
toimintahäiriöitä. 

Suomessa on arviolta noin 500–1000 systee-
mistä skleroosia sairastavaa. Suomalaisilla
tavataan enemmän rajoittunutta kuin yleistynyttä
muotoa.

Nykyisin suositellaan muodon systeeminen
skleroosi käyttämistä, mutta skleroderma-termi
on ollut käytössä pitkään ja kestää vielä aikansa
ennen kuin uusi nimi yleistyy ja vakiintuu. 

Lähde: Peltomaa, R., Pettersson, T., Tuompo, R. ja Luosujärvi, R.
Systeeminen skleroosi. Katsaus.  Lääketieteellinen Aikakauskirja
Duodecim 2013;129(19):1981–91. 
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UCTD – MÄÄRITTELEMÄTÖN
SIDEKUDOSTAUTI 

Systeemisten sidekudostautien diagnostiikka voi
olla vaikeaa. Alkuvaiheen oireet ovat usein lieviä ja
vaihtelevia. Taudinkuva ja vasta-ainelöydökset
voivat olla samassa taudissa erilaisia ja eri tau-
deissa samanlaisia. Klassisten systeemisten
sidekudostautien SLE:n, primaarin Sjögrenin
syndrooman, poly- ja dermatomyosiitin, systeemi-
sen skleroosin /skleroderman ja MCTD:n taudin-
määrityksessä voidaan käyttää kansainvälisesti
hyväksyttyjä kriteerejä. Diagnostiikan apuna voi
käyttää myös taudin epäilyä vahvistavia seulonta-
kokeita ja diagnoosia varmentavia merkkivasta-
aineita, joista viimeksi mainitut ovat kullekin klassi-
selle sidekudostaudille ominaisia (Taulukko 1).

Klassista sidekudostautia sairastavien lisäksi on
suuri joukko ihmisiä, joilla esiintyy vain yksittäisiä
sidekudostautiin sopivia oireita, löydöksiä ja poik-
keavia autovasta-aineita, mutta klassisen taudin
kriteerit eivät täyty. Tällaisessa tilanteessa henki-
löllä katsotaan olevan määrittelemätön sidekudos-
tauti, UCTD - unspecific connective tissue disease. 
UCTD:lle on ehdotettu myös omia kriteerejä: 1)
ainakin yksi tyypillinen sidekudostautiin sopiva
kliininen ilmentymä, 2) positiivinen tumavasta-
ainelöydös, 3) taudin kesto vähintään kolme vuotta,
4) eikä seurannan aikana ole todettu muuta sideku-
dostautia.

Muuttuva sairaus 

UCTD:tä sairastavalla voi olla esimerkiksi nivelsär-
kyjä tai Raynaudin oire ja koholla olevat tumavasta-
aineet, mutta ei mitään muuta, joka viittaisi laaja-
alaisempaan sidekudostautiin. Muita tavallisia
oireita ja löydöksiä ovat kuivat silmät ja kuiva suu,
lihaskivut, nivelturvotukset, tukanlähtö, aurinko-
herkkyys, keuhkopussin ja sydänpussin tulehdus,
valkosolujen ja verihiutaleiden vähäisyys, anemia
sekä suurentunut lasko. UCTD voi myöhemmin
muuttua muuksi reumataudiksi, pysyä pitkään
vähäoireisena tai rauhoittua kokonaan. 

Seurantatutkimusten mukaan noin 30 prosenttia
UCTD:tä sairastavista sairastuu 5–10 vuoden
kuluessa muuhun reumasairauteen, useimmiten
SLE:hen, sklerodermaan tai nivelreumaan. Suurim-
malla osalla, noin 50–70 prosentilla oireet jatkuvat
lievinä ja samanlaisina kuin alkuvaiheessa ja noin
10 prosentilla oireet helpottavat kokonaan. 

Muutoksen ennustaminen ja 

limittymisoireyhtymät 

Voidaanko oireiston alkuvaiheessa arvioida, mihin
suuntaan UCTD:ta sairastavan taudinkuva kehit-
tyy? On todettu, että muuhun sidekudostautiin
sopivat tyypilliset oireet ja merkkivasta-aineet
voivat ennustaa taudin kulkua. Esimerkiksi UCTD-

KUVA HEIKKI HJELT
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Sairaus Tavallisimmat oireet ja löydökset Seulontakokeet Merkkivasta-aineen tunnu

SLE Nivelsäryt ja -turvotukset, lihassäryt, ANAAb dsDNA, Sm

aurinkoherkkyys, kasvojen perhosihottuma, munuaistulehdus,  

keuhko- ja sydänpussintulehdus, kuumeilu, väsymys, 

laihtuminen, matalat valkosolut- ja verihiutalearvot, anemia

Primaarinen Silmien ja suun kuivuus, nivelsäryt, väsymys, sylkirauhasten RF, ANAAb SS-A, SS-B

Sjögrenin syndrooma turpoaminen, matalat valkosoluarvot

Poly- ja dermatomyosiitti Lihasheikkous ja -säryt, silmäluomien ja rystysten ihottuma CK Jo-1

Skleroderma Raynaudin oire, nivelsäryt, nielemisvaikeus, ihon turpoa- RF, ANAAb Scl-70, yleistynyt muoto

minen ja kiinteytyminen, keuhkovaltimoverenpaineen nousu SentB, rajoittunut muoto

MCTD Nivelsäryt ja -turvotukset (varsinkin sormissa), Raynaudin RF, ANAAb RNP

oire, lievä lihastulehdus,matalat valkosoluarvot, anemia, ihottumat

UCTD Monimuotoiset usein lievät oireet ja löydökset RF, ANAAb Ei omaa merkkivasta-aine

ANAAb= tumavasta-aineet, RF= reumafaktori, dsDNA=kaksoissäikeinen DNA, Sm=Smith
SS-A ja SS-B= Sjögrenin syndrooma A ja B, RNP= ribonukleoproteiini, Jo-1= Joseph, 
Scl-70= skleroderma-70, sentB= sentromeeri, CK= kreatiinikinaasi (lihasentsyymi)
UCTD= määrittelemätön sidekudostauti

Taulukko 1. Systeemisten sidekudostautien taudinkuva, seulontakokeet ja merkkivasta-aineet.

Sairaus

SLE

Primaarinen

Sjögrenin syndrooma

Poly- ja dermatomyosiitti

Skleroderma

MCTD

UCTD

Merkkivasta-aineen tunnus

dsDNA, Sm

SS-A, SS-B

Jo-1

Scl-70, yleistynyt muoto

SentB, rajoittunut muoto

RNP

Ei omaa merkkivasta-ainetta

Heikki Julkunen

Reumatologi
HYKS, Peijaksen sairaala

potilaan Raynaudin oire ja sentromeerivasta-aineet
ennustavat rajoittuneen skleroderman, CREST-
syndrooman kehittymistä. Nivelsäryt ja dsDNA
vasta-aineet kertovat riskistä sairastua SLE:hen.
Tällaisissa tilanteissa voidaan puhua myös alka-
vasta, epätäydellisestä tai lievästä CREST-syndroo-
masta tai SLE:stä.

On olemassa myös ihmisiä, joiden taudinkuvassa
on tyypillisiä piirteitä kahdesta sidekudostaudista.
Tällöin puhutaan ns. limittymisoireyhtymistä. Tästä
esimerkkinä voi mainita polymyosiitin ja skleroder-
man yhdistelmän, jossa esiintyy usein PM-Scl
vasta-aineita. Myös nivelreuman ja klassisten
sidekudostautien limittymisoireyhtymät ovat tunnet-
tuja. MCTD:tä sairastavan taudinkuvassa on piir-
teitä kolmesta klassisesta sidekudostaudista:
SLE:stä, polymyosiitista ja sklerodermasta sekä
nivelreumasta.

UCTD alkuvaiheen diagnoosina 

viidenneksellä

On arvioitu, että noin 20 prosenttia kaikista erikois-
sairaanhoidon poliklinikoilla diagnosoiduista sideku-

dostautia sairastavista voidaan alkuvaiheessa
luokitella sairastavan UCTD:tä. Suurin osa heistä on
nuoria naisia, joilla on lieviä oireita ja löydöksiä sekä
yksi poikkeava autovasta-aine ja joiden taudinkuva ei
muutu seurannassa. Osalla tyypillinen oireisto ja
spesifinen merkkivasta-aine voivat viitata kehittyvään
tarkemmin määriteltyyn ja vaikeampaan sidekudos-
tautiin. Ainakin viimeksi mainittuja tulisi seurata
erikoispoliklinikalla. 

Kunkin potilaan yksilöllinen oireisto, löydökset ja
todetut autovasta-aineet määrittelevät seurannan
tarpeen ja keston, kontrollien tiheyden ja tarvittavat
tutkimukset. 

UCTD:ta sairastavan hoito on oireenmukaista, ja siinä
käytetään samoja lääkkeitä kuin muissakin sidekudos-
taudeissa. Särkyoireita voidaan hoitaa tulehduskipu-
lääkkeillä. Ensisijainen antireumaattinen lääke lieviin
oireisiin on hydroksiklorokiini, johon voi tarvittaessa
yhdistää pienen annoksen kortikosteroidia.
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Reumakentällä on viime aikoina kannettu huolta
reumatologien riittävyydestä tulevaisuudessa. Kun
sattuu törmäämään reumatologiksi erikoistumassa
olevaan lääkäriin, niin häneltä on ihan pakko kysyä,
mikä on saanut hänet kiinnostumaan juuri reumato-
logiasta. 

Suvi Peltoniemi viimeistelee parhaillaan väitöskir-
jaansa lastenreumasta, jonka jälkeen hän vie
reumatologian erikoistumisopintonsa loppuun.

Ammatinvalinta ei kuitenkaan
ole kulkenut suoraviivaisesti,
vaan opiskellessaan Mila-
nossa kansainvälistä taloutta
muistuivat Suville mieleen
lukioaikaiset haaveet lääketie-
teen opiskelusta. Kun tutkinto
Milanossa oli valmis, niin Suvi
pääsikin Helsingin yliopistoon
opiskelemaan lääketiedettä.
Mutta miksi hän valitsi vähän
pölyttyneenä pidetyn reumato-
logian erikoistumisalakseen? 

Kiinnostus jäi itämään 

Itseasiassa jo 90-luvun alussa
eräs perhetuttu joutui työkyvyt-
tömyyseläkkeelle suolistoin-
fektion laukaisemien Crohnin
taudin ja nivelreuman seu-
rauksena. Suvi muistaa
ihmetelleensä, miten näin voi
käydä aikaisemmin täysin
terveelle ihmiselle. Vielä
suurempi hämmästyksen aihe
oli tämän henkilön uskomaton
asenne. 
– En ole koskaan kuullut
hänen valittavan! Tämä
tapaus sytytti kiinnostukseni
reumatologiaan jo varhain,
Suvi kertoo. 

Mutta Milanon lisäksi tarvittiin vielä yksi mutka
matkaan. Lastentautien syventävän kurssin kautta
Suvi pääsi mukaan lastenreuman tutkimushank-
keeseen. Koska lasten kanssa pääsee työskentele-
mään kuitenkin vasta myöhäisemmässä vaiheessa
opintoja kuin aikuisten, Suvin ensimmäinen työ-
paikka lääkärinä oli aikuisten reumaklinikassa ja
silloin hän tiesi, mitä hän halusi.  
– Siellä tämä varsin optimistinen ja sisukas potilas-
ryhmä sai minut vakuuttumaan siitä, että minun

SALAPOLIISIKSI
REUMAYKSIKKÖÖN 

KUVA HEIKKI HJELT
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pitää sittenkin erikoistua aikuispuolelle Suvi sum-
maa lopputulosta, eikä ole pettynyt.

Reumatologia tuntuu välillä salapoliisitieteeltä, kun
pitää miettiä, voisiko kyseessä olla reumatauti ja jos
kyllä, niin mikä niistä, sillä reumatologia ei ole yhtä
suoraviivainen kuin jotkut muut erikoisalat. Usein
tapaukset ovat aivan muuta kuin suoraan oppikir-
jasta. Myös lääkitysten ja ennusteen suhteen
potilaiden yksilöllisyys korostuu, Suvi kuvaa työnsä
monipuolisuutta.

Harvinaisuuden haasteita 

perusterveydenhuollosta tutkimustyöhön

Kun on töissä yliopistosairaalassa, siellä kohtaa
vääjäämättä myös harvinaisia reumasairauksia
sairastavia aikuisia ja lapsia, joka sekin tuo mielen-
kiintoisen ulottuvuuden työhön. Suvia kiinnostaa
lastenreuman lisäksi erityisesti spondyloartropatiat ja
Behçetin tauti. Mutta sairauden harvinaisuus tuo
mukanaan myös monenlaisia haasteita, joiden
käytännön vaikutuksia potilaatkaan eivät tule aina
ajatelleeksi. 

Jos otetaan esimerkiksi Behçetin tauti, jota sairasta-
via on Suomessa yhteensä noin 70, niin suurin osa
Suomen lääkäreistä ei koskaan tule työuransa
aikana tapaamaan heistä yhtäkään. Kokemusta ei
kerry samalla tavalla kuin yleisemmissä sairauk-
sissa. Tätä voidaan paikata tietoisuuden lisäämi-
sellä ja koulutuksilla, mutta vain määrättyyn pistee-
seen asti.
– Perusterveydenhuollon tai muiden erikoisalojen
lääkäreiden pitäisi osata epäillä reumaattista sairautta
potilaan oireiden ja löydösten perusteella ja tehdä
lähete reumatologian klinikkaan jatkoselvittelyjä ja
lopullista diagnostiikkaa varten, Suvi muistuttaa. 

Toinen haaste on se, että harvinaisten reumasai-
rauksien hoito pystyttäisiin toimivasti keskittämään
tiettyihin asiantuntemusta ja hoitokokemusta omaa-
viin paikkoihin, eikä näihin paikkoihin pääsyä saisi
tehdä liian vaikeaksi. Tällaista hoitopolkua on jo
kehitetty systeemistä skleroosia sairastaville ja se
toimii hyvin. Samanlaista mallintamista pitäisi tehdä
muidenkin harvinaisten reumasairauksien kohdalla.

Välillä kummeksuntaa aiheuttaa se, että Suomessa
tutkitaan aika vähän harvinaisia reumasairauksia.
Se ei ole tahdon asia. Suomessa on monessa

harvinaisryhmässä niin pienet potilasmäärät, ettei
tutkimusta voida tehdä ilman kansainvälistä yhteis-
työtä. Toisaalta pienten sairausryhmien tutkimiseen
ei välttämättä löydy tutkimusrahoitusta, vaikka
kansainvälisesti toimittaisiinkin. 
– Lääkeyritykset ovat merkittävä lääketieteellisen
tutkimuksen rahoittaja, ja niiden kiinnostuksen
kohteena ovat luonnollisesti sellaiset tutkimuksen
alat, joissa kehitettävien lääkkeiden potentiaalinen
käyttäjäkunta on suuri.  

Parasta ihmiset

Välillä ihmisiltä kuulee palautetta tietokoneen
taakse piiloutuneesta lääkäristä, joka ei juurikaan
juttele saati kuuntele. Suvi on toista maata, sillä
hänen mielestään parasta työssä on juuri ihmisten
kohtaaminen. 
– Pidän siitä, että saan tavata erilaisia ihmisiä, kuun-
nella ja yrittää auttaa heitä parhaani mukaan. Erityisen
ihanaa on, jos saan tavata samoja potilaita uudestaan
ja kehittyy pidempiaikainen hoitosuhde. Rakastan
myös uuden oppimista eikä koskaan kulu kokonaista
työpäivää, ettenkö olisi oppinut jotain uutta sairau-
desta, toisesta ihmisestä tai elämästä yleensä.

Suvin henkilökohtainen toive on, että potilaan ja
lääkärin välille voisi muodostua pidempiaikainen
hoitosuhde sen sijaan, että potilas tapaa joka kerta
eri lääkärin. 
– Se palvelisi sekä lääkäriä että potilasta, sillä silloin
ei tarvitsisi käydä asioita joka kerta läpi alusta asti.
Lisäksi lääkäri pystyisi paremmin kartoittamaan
mahdollisia liitännäissairauksia ja muita ongelmia,
mikä on tänä päivänä muutoin usein haasteellista. 
Ihmiset kaipaavat jatkuvuutta, joka on tärkeää myös
luottamuksen kehittymisen kannalta ja sitä ehdotto-
masti tarvitaan potilaan ja lääkärin välisessä kans-
sakäymisessä. Potilaan pitäisi pystyä kertomaan
lääkärilleen hyvin intiimejäkin asioita. 
– Eikä luottamus viittaa ainoastaan potilassalaisuu-
den pitämiseen, vaan ennen kaikkea siihen, että
potilas voi luottaa lääkärin kuuntelevan ja yrittävän
ymmärtää parhaansa mukaan.

Jaana Hirvonen
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Marraskuussa järjestettiin Helsingissä Behçet-
tapaaminen, jossa vetäjinä olivat kurssisihteeri
Leena Loponen Reumaliitosta ja vertaistukija
Taina Laine sekä asiantuntijalääkärinä Suvi Pelto-

niemi. Mukana oli Tainan lisäksi 12 muuta Behçetin
oireyhtymää sairastavaa.  

Behçetin oireyhtymä on hyvin monimuotoinen ja
vakava krooninen sairaus, joka voi aiheuttaa oireita
melkeinpä missä elimistön osassa tahansa. Se voi
myös johtaa vakaviin komplikaatioihin tai liitännäis-
ongelmiin summaa Suvi Peltoniemi sairauden
luonnetta. Hoidossa on kuitenkin tapahtunut kehitty-
mistä, sillä muissa reumataudeissa käytettäviä
biologisia lääkkeitä voidaan käyttää myös sen
joihinkin ilmentymiin. 
– Toisaalta taudin hoito on edelleenkin riittämätöntä
erityisesti keskushermosto- ja verisuoni-ilmenty-
mien osalta. Lisäksi siihen liittyvä värikalvon tuleh-

dus eli iriitti/uveiitti saattaa edelleenkin toisinaan
johtaa sokeutumiseen aggressiivisista hoidoista
huolimatta, Suvi kertoo sairauden haasteista.

Lääkärikin oppii harvinaistapaamisessa

Harvinaistapaamiset ovat tärkeitä sairastaville
erityisesti sairauteen liittyvän tiedon saamisen
kannalta. Mutta myös lääkäri voi saada niissä uutta
tietoa potilaan arjesta. Suvi tapasi Behçetin tautia
sairastavan potilaan ensimmäistä kertaa vuonna
2011. Silloin tauti ei vielä ollut hänelle entuudestaan
tuttu, mutta hän luki siitä paljon, jotta tietäisi kaiken
olennaisen ja osaisi hoitaa potilasta mahdollisim-
man hyvin. Sen jälkeen hän on tavannut toisenkin
tautia sairastavan. Mutta nyt hänellä oli mahdolli-
suus kohdata kolmetoista Behçetin oireyhtymää
sairastavaa samalla kertaa. Se taitaa olla Suomen
ennätys!

BEHÇET-YHTEISÖSSÄ TAPAHTUU   
KUVA HEIKKI HJELT

Behçet-tapaamiseen osallistujat, oikealla lääkäri Suvi Peltoniemi.
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Suvi kertoi oppineensa osallistujilta, mitä he koke-
vat suurimpina haasteinaan ja mitkä ovat jaksami-
sessa auttavia tekijöitä. Näissä tapaamisissa toki
kuulee myös tapauksista, jotka eivät ole sujuneet
parhaalla mahdollisella tavalla, esimerkiksi oikean
diagnoosin saamiseen ja oikeanlaiseen hoitoon
pääsyyn saattaa edelleenkin kulua hyvin pitkä aika.  
– Olisi tärkeää, että Behçetin oireyhtymää sairasta-
vaa muualla kuin reumaklinikassa hoitava lääkäri
selvittäisi taudin taustaa, jos se ei ole entuudestaan
tuttu. Yhden osallistujan kohdalla leikkaus oli
johtanut hengenvaaralliseen komplikaatioon, kun
näin ei ollut tehty. Meillä on taudin suhteen vielä
paljon kehitettävää, Suvi muistuttaa.

Behçet-yhteistyö käynnistymässä Euroopassa 

Päivän toisena pääteemana olivat terveiset Lon-
toossa pidetystä Behcets Internationalin kokouk-
sesta, johon Suomeenkin tuli kutsu alkusyksystä.
Kiinnostusta osallistumiseen kysyttiin kaikilta
Behçetin oireyhtymää sairastavien postituslistalla
olevilta. Taina Laine, Katja Naukkarinen ja Niina

Putkonen ilmoittautuivat kiinnostuneiksi. Niinpä
kolmikko lähti matkaan. 

Kokoukseen osallistui 14 Behçetin oireyhtymää
sairastavaa kahdeksasta eri maasta, ja tavoitteena
oli käynnistää yhteistyötä yli kansallisten rajojen.
Mukana oli myös muutama lääkäri. Ohjelma sisälsi
sekä keskusteluja yhdessä lääkäreiden kanssa,
että keskinäistä keskustelua sairauteen liittyvistä
asioista kuten oireista, perinnöllisyydestä ja lääk-
keistä. Lääketutkimuksesta oli ohjelmassa myös
kiinnostava luento. Kokouksessa kerrottiin Britan-
nian hoitojärjestelmästä, jossa Behçetin oireyhty-
män hoito on keskitetty kolmeen keskukseen.
Lontoon keskuksen työntekijät kävivät kertomassa
toiminnastaan osallistujille.

Yhteistyö konkretisoitui jo kokouksessa, sillä Britan-
niassa vuonna 2009 tehty Behçet-kysely halutaan
toteuttaa myös muissa kokouksen osallistujamaissa.
Suomessa on jo päätetty osallistua hankkeeseen.
Kyselylomake on käännetty nyt suomeksi, ja se on
vielä tarkastuskierroksella. Kyselyn valmistuttua
Reumaliiton harvinaistiimi välittää sen kaikille Behçetin
oireyhtymää sairastavien postituslistalla oleville.
Kyselyn avulla saadaan kartoitettua suomalaisten
Behçetin oireyhtymää sairastavien tilannetta sekä
verrattua sitä muissa maissa asuvien tilanteeseen.

Yhteistyö jatkuu muillakin saroilla. Vuoden kuluttua
syyskuussa järjestetään seuraava Eurooppalainen
Behçet-tapaaminen Italiassa. Tällä kertaa Suo-
mesta osallistuu itse sairastavien lisäksi lääkäri-
edustajana Suvi. 

Oma yhdistys harkinnassa  

Behçet- tapaamisen päätteeksi keskusteltiin vielä
toiminnan kehittämisestä. Yhtenä asiana nousi esiin
oman yhdistyksen perustaminen. Se sai kanna-
tusta.                                                             
– Oma yhdistys tuntuu päivä päivältä tärkeämmältä.
Saisimme todennäköisesti enemmän näkyvyyttä ja
tiedon levittäminen helpottuisi. Samalla verkostoitu-
minen muiden maiden kanssa onnistuisi paremmin,
kertoo Taina, joka aikoo perehtyä asiaan.
– Asiassa mietityttää se, että meitä on hyvin vähän
ja olemme hajallamme ympäri Suomen. Riittääkö
aktiivisia jäseniä yhdistyksen pyörittämiseen vai
kaatuuko koko asia muutaman niskaan, Katja
pohdiskelee.
Se jää nähtäväksi ja postituslistalaisia informoidaan
asian etenemisestä. 

Facebookissa tavataan? 

Tapaaminen oli onnistunut ja siinäkin mielessä
harvinainen, että asiantuntijalääkärin oli mahdollista
olla mukana miltei koko päivän. Kerrankin oli aikaa
esittää lääkärille niitä kysymyksiä, joita vastaan-
otolla ei koskaan ehdi tai muista. Vertaistuellekin oli
tilaa, vaikka vapaalle keskustelulle voisi aina olla
enemmänkin aikaa. Eipä ihme, että palaute oli
positiivista ja ryhmäläisten tilaisuudelle antamien
pistemäärien keskiarvo oli syksyn harvinaistapaa-
misten paras 9.36/10.00. Toki kehitettävääkin aina
on ja lisätoiveita, kuten lisää ja pidempiä tapaami-
sia. Useampi myös toivoi, että voisi joskus ottaa
mukaan puolisonsa tai koko perheensä.   

Tällä kertaa tapaamiseen osallistui noin viidennes
postituslistalaisista. Osaa estivät hankalat kulkuyh-
teydet tai päällekkäiset menot. Yhtenä ajatuksena
yhteydenpidon helpottamisesta tuli esiin suljettu
Facebook-keskusteluryhmä. Silloin välimatkat tai
aikataulut eivät estä yhteydenpitoa. Ryhmä on jo
työnalla. 

Jaana Hirvonen
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”MINÄ MENEN EDELLÄ, 
TAUDIT TULEVAT PERÄSSÄ”

toteavat Katja Naukkarinen ja Taina Laine

yhteen ääneen, kun heiltä kysyy, mikä on heidän
tunnuslauseensa elämässä. Se on näistä määrä-
tietoisista ja aikaansaavista naisista helppo
uskoa. 

Tainan perheessä Behçetin oireyhtymä on tuttuakin
tutumpi asia, vaikka suuremmilla osalle suomalaisia
se ei sano mitään. 
– Olemme harvinainen perhe ja suku, koska meitä
Behçet-diagnosoituja on monta. Minun ja Katjan

KUVA HEIKKI HJELT
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lisäksi myös pojallani sekä äidilläni on tämä diag-
noosi. Samoin yhdellä äitini sukulaisista, Taina
kuvaa sukuhistoriaa.  

Behçet mukana alusta asti

Taina ei oikein edes muista aikaa, jolloin hänellä ei
olisi ollut Behçetin oireyhtymään liittyviä oireita.
Aftat alkoivat ensioireina kaksivuotiaana ja teini-
iässä tulivat kuumepiikit. Silmätulehduksenkin Taina
sairasti tietämättään, kun jälkikäteen silmässä
todettiin arpikudosta. Paljon on ollut oireita nivelissä
ja ihossa sekä rytmihäiriöitä ja neurologisia ongel-
mia. Katjallakin oireet alkoivat lapsena. Hänellä on
ollut aftoja ala-asteikäisestä  lähtien ja suolisto on
aina ollut hyvin herkkä. Tauti ärhäköityi, kun Katja
oli 20-vuotias, jolloin mukaan tuli muita oireita.
Ensimmäinen merkki siitä, että jokin oli pielessä, oli
raju laihtuminen parissa viikossa. Tämän lisäksi
tulivat nivelkivut, iho-oireet, rytmihäiriöt ja pään-
särky. Diagnoosi tuli reilun vuoden kuluttua siitä,
kun oireet alkoivat esiintyä rajumpina. 
– Tiesin kuitenkin sairastavani tautia jo ennen
diagnoosia, sillä äidilläni oli sama sairaus. Ei siis
ollut vaikea päätellä, mistä omalla kohdallani oli
kyse, Katja muistelee sairauden vaiheita.

Tällä hetkellä Tainalla ovat keskeisinä oireina kivut,
suolisto-oireet ja munuaiskerästulehdukset sekä
maksa- ja kilpirauhasongelmat. Viimeisin, viikon
vanha diagnoosi on kaihi. Arjessa pärjäämistä
haittaa myös uupumus, joka on nyt jatkunut usean
kuukauden ajan. 
– Joudun käymään jatkuvasti kokeissa ja tutkimuk-
sissa sekä lääkäreiden vastaanotoilla. Lisäksi
lääke- ja ruoka-aineyliherkkyydet vaativat jatkuvaa
tarkkaavaisuutta. 

Katjan tilanne on parempi. Tauti on ollut jo pitkään
suhteellisen vähäoireinen, eikä hänellä ole tällä
hetkellä Behçetin oireyhtymään liittyvää lääkitystä.
Oireina ovat tällä hetkellä lähinnä suolistovaivat
sekä välillä esiintyvät suun aftat. Muita oireita
esiintyy satunnaisesti ja esiintyessään ne ovat
myös suhteellisen lieviä ja lyhytkestoisia. 

Tässä ja nyt – positiivisesti

Aktiivisen sairauden myötä Taina on oppinut elä-
mään tässä ja nyt sekä nauttimaan jokaisesta
hyvästä hetkestä. 

– En myöskään murehdi tulevaa etukäteen. Silloin
kun on vaikeaa, täytyy kuitenkin yrittää ajatella
positiivisesti. Olen myös oppinut sanomaan ei.
Teen vain sen, minkä kuntoni sallii, enkä koe, että
olisin antanut periksi, Taina summaa elämänasen-
nettaan.
Katja on samoilla linjoilla. Hänen mielestään oma
asenne vaikuttaa paljon omaan jaksamiseen. 
Äskettäin diagnoosin saaneita hän haluaa muistut-
taa siitä, että vaikka Behçetin oireyhtymä onkin
harvinainen, niin ei kannata hätääntyä, sillä muita-
kin löytyy. Taina onkin toiminut Behçetin oireyhty-
mää sairastavien vertaistukijana jo pitkään, joten
häneen voi ottaa yhteyttä ihan luvan kanssa.  

Kun kaksikkoa pyytää miettimään, miten suoma-
laista hoitojärjestelmää voitaisiin kehittää, niin
vastaus on selvä. 
– Olisi mieluiten yksi lääkäri, jolla olisi kokonaishoi-
tovastuu. Vaikka hän lähettäisi meitä eri alojen
asiantuntijoille, niin hänellä olisi aina tieto siitä,
missä mennään. Silloin meitä ei palloteltaisi niin
paljon paikasta toiseen eikä aina aloitettaisi koko
asiaa alusta, Taina kiteyttää.
– Pahimmillaan joku on kysynyt, miten sairaus
kirjoitetaan samalla, kun yrittää opiskella hoitohisto-
riaa istuessani jo vastaanotolla, Katja konkretisoi
asiaa.  

Yhteistuumin he muistuttavat myös siitä, että jos
lääkäri ei tiedä taudista mitään, niin hänen täytyisi
kuunnella ja uskoa potilasta, joka usein on oman
sairautensa asiantuntija. He kannustavat kaikkia
harvinaissairauden kanssa eläviä pitämään puo-
lensa terveydenhuoltojärjestelmän sokkeloissa.
– Tarvittaessa voi pyytää vaikka jonkun mukaansa
vastaanotolle, jos on huonossa kunnossa. 

Jaana Hirvonen

Taina Laine toimii Behçetin oireyhtymää
sairastavien vertaistukijana puh. 040 7344
967 tai tailai.fi@gmail.com.

Afta on suuontelon limakalvoille syntyvä
haavauma. Niitä voi esiintyä suun kaikilla
limakalvoilla, kielessä ja nielussa. 
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MIKÄ IHMEEN SAPHO?
Harvinaistyötä tekevänä on itselläkin ilo kohdata
harvinaisia asioita, ja yksi sellainen oli tänä syksynä
tiedossa, kun pitkään toivottu ja suunniteltu tapaa-
minen SAPHO-diagnoosin omaaville näytti vihdoin-
kin olevan toteutumassa. 

Useimmat harvinaiset reumadiagnoosit ovat huo-
nosti tunnettuja, mutta SAPHO on ehkä kaikista
harvinaistoimintamme piiriin kuuluvista diagnoo-
seista herättänyt eniten kummastusta ja ihmetystä.
Kun olen ihmisille innoissani maininnut, että meille
on vihdoin tulossa SAPHO-tapaaminen, niin olen
saanut ystävällisiä hymyjä, mutta kysyviä katseita.

Lähimmäksi pääsi antiikin Kreikan historiaan hyvin
perehtynyt kollega, joka kysyi: 
– Sapfo-tapaaminen, viitaten huumorilla sen ajan
kuuluisaan naisrunoilijaan. 

SAPHO – akronyymi 

Jos SAPHO on tuntematon, niin varsin tuore on sen
kuvauskin lääketieteen historiassa. Reumatologi
Heikki Valleala kertoo, että sairaus kuvattiin ensim-
mäisen kerran vasta vuonna 1987 ranskalaisessa
julkaisussa Revue du Rhumatisme et des Maladies
Osteo-Articulaires. 

SAPHO-tapaamisen asiantuntijalääkäri Heikki Valleala osallistujien ympäröimänä.  
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– Nimi SAPHO muodostuu sairauteen liittyvien
keskeisten oireiden synoviitin, aknen, pustuloosin,
hyperostoosin ja osteiitin alkukirjaimista eli sana on
akronyymi, lyhennesana. 

SAPHO on krooninen sairaus, joka kohdistuu
ihoon, luihin ja niveliin. Synoviitti tarkoittaa nivelkal-
von, synoviumin tulehdusta. Se ilmenee niveltuleh-
duksena eli nivelen kuumotuksena, kosketusarkuu-
tena, kipuna ja turvotuksena. Niveltulehdukset ovat
usein lyhytaikaisia. SAPHO-oireyhtymää sairasta-
ville saattaa kehittyä myös nikamatulehdusta,
spondyliittia, joka aiheuttaa niskan ja selän jäyk-
kyyttä ja kipua. 

Iho-oireet voivat olla monimuotoisia ja alkaa vuosia
ennen muita oireita tai vuosia niiden jälkeen. Aknen
lisäksi esiintyy pustuloosia, joka on tulehduksellinen
ihosairaus ja aiheuttaa suuria nesterakkuloita
erityisesti kämmenien ja jalkapohjien alueella.
Hyperostoosi tarkoittaa luun epänormaalia liikakas-
vua. Se esiintyy usein SAPHO-oireyhtymässä
niiden luiden päissä, joihin jänteet kiinnittyvät;
yleensä rintakehässä. Osteiitti on luun tulehdustila.
Se on taudinmäärityksen kulmakiviä. Tavallisin
ilmentymispaikka on rintakehä, usein niin, että
toinen solisluu ja osa rintalastasta ovat vaurioitu-
neet. Aika usein todetaan myös pitkien ja litteiden
luiden kuten suoli- ja alaleukaluun osteiitti. Aktiivi-
sessa vaiheessa osteiittiin liittyy voimakastakin
kipua, kuumotusta ja turvotusta.

Oireenmukaista hoitoa

Heikki Valleala kertoi SAPHO-tapaamiseen osallis-
tuneille, ettei sairauden hoidosta ole tehty kontrolloi-
tuja tutkimuksia. Sen hoitoon ei ole olemassa
sovittua hoitokäytäntöä, vaan hoito on oireenmu-
kaista. Hoidossa käytetään muidenkin reumasai-
rauksien hoidosta tuttuja lääkkeitä: tulehduskipu-
lääkkeitä, glukokortikoideja ja ns. reumalääkkeitä
sekä bisfosfonaatteja. Biologisia lääkkeitä, kuten
TNF-estäjiä ja anakinraa on kokeiltu muille hoidoille
vastaamattomilla potilailla. 

Diagnosoinnissa viivettä

Heikki Valleala kertoi tapaamisessa myös tuoreesta
Saksassa tehdystä tutkimuksesta, johon oli osallis-

tunut 64 SAPHO:a sairastavaa. Tutkimuksen
tavoitteena oli selvittää diagnoosin pääsemistä,
oireita, käytettyjä hoitoja sekä sairauden aiheutta-
maa kuormitusta.

Osallistujilla oli ollut lääkärikontakteja keskimäärin
kuusi ennen diagnoosiin pääsyä, ja diagnoosin
saaminen kesti noin neljä vuotta, eli diagnostinen
viive on edelleen merkittävä. Lisäksi todettiin, ettei
biologisia lääkkeitä ollut riittävästi hyödynnetty
hoidossa. Tutkimuksen mukaan SAPHO vaikuttaa
selvästi potilaiden yleiseen terveydentilaan ja
elämänlaatuun.    

Viestiä SAPHO:a sairastaville

SAPHO on useiden arvelujen mukaan alidiagno-
soitu. Sitä sairastavia arvioidaan olevan noin yksi
henkilö 10 000 ihmistä kohden eli Suomen kokoi-
sessa maassa reilu 500 henkilöä sairastaisi
SAPHO:a. Liiton harvinaisten postituslistalla on
tuosta määrästä noin kolme prosenttia. Missä muut
ovat? Kuinka monella on diagnoosi ja kuinka moni
on vielä ilman sitä? Alkavan vuoden tavoitteena
olisikin tavoittaa tuosta ryhmästä ensiksi vaikkapa
10 prosenttia. Mutta siihen tarvitaan erityisesti
reumakentällä työskentelevien apua, jotta
SAPHO:a sairastaville saadaan sanaa harvinaistoi-
minnasta. 

Kuuden naisen voimin SAPHO-tapaamisesta tuli
totta. Yksi oli odottanut 30 vuotta tapaavansa
jonkun samaa sairautta sairastavan. Toinen taas tuli
viikon viiveellä valveutuneen lääkärin vastaanotolta
tuoreen diagnoosin kanssa. Mukava oli tavata ja
mieli tekisi jatkaa juttua kohta uudestaan. Olisiko
silloin jo toinen mokoma mukana? 

Jaana Hirvonen

SAPHO

Synoviitti 
Akne 
Pustuloosi 
Hyperostoosi 
Osteiitti 
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”NÄILLÄ MENNÄÄN”

Marraskuisena aamuna viidentoista hengen ryhmä
oli saapunut eri puolilta Suomea relapsoivaa poly-
kondriittia sairastavien tapaamiseen, sisäpiiriläisit-
täin relatapaamiseen. Jo aamukahvilla iloinen
puheensorina täytti kokousaulan, kun vanhat tutut
kohtasivat jälleen. Ensikertalaisetkin imaistiin
nopeasti porukkaan. Entä se kohtaamisen ja
toisista välittämisen intensiteetti – kun toinen
puolesta lauseesta ymmärtää tai kun uskaltautuu
kysymään ja saa heti monta asiantuntevaa vas-
tausta. Se kantoi koko päivän.

Joukossa oli monta valloittavaa persoonaa, jotka
kaikki olisivat olleet oman juttunsa arvoisia. Vaikean
valinnan jälkeen haastateltavaksi houkuteltiin
Leena Tuuri, jolla on takanaan pitkä työura sai-
raanhoitajana sekä laajaa omakohtaista kokemusta
pitkäaikaissairauksista. Leena ei hämääntynyt
yllätysiskusta, vaan lupasi auliisti vastata kysymyk-
siin ja asettautui kiltisti kuvattavaksikin ilman suo-
malaiskansallista kursailua. Viimeksi mainittu tosin
ehkä johtui amatöörikuvaajasta, joka piti päästää
pälkähästä. 

Vilskettä ja vilinää

Leena on keskellä elämää. Perheeseen kuuluvat
aviomies ja Aku-koira. Lapset ovat jo maailmalla,
mutta isänpäivän viettoon saapui peräti 18 läheistä.
Muulloinkin 13 lastenlasta vierailee tiuhaan, mie-
luusti myös yökyläilyillä. Lisäksi Leena jakaa arjen
91-vuotiaan isänsä kanssa ja vierailee hänen
luonaan hoitokodissa kaksi kertaa viikossa. 

Elämää aikatauluttaa myös vapaaehtoistoiminta.
Leena on mukana Porin Seudun Reumayhdistyk-
sen hallituksessa sekä Reumaliiton Varsinais-
Suomen ja Satakunnan aluetoimikunnassa. Myös
Porin Teklat (Tekniikan ladyt) saavat osan hänen
ajastaan. Entinen työpaikka tai työkaveritkaan
eivät ole taakse jäänyttä elämää, sillä Leena
osallistuu Satakunnan keskussairaalan eläkeläis-
kerhon ja Satakunnan seniorisairaanhoitajien
toimintaan. Omaa-aikaakin Leena väittää itsellään
olevan ja ehtivänsä harrastaa vesivoimistelua ja
tuolijumppaa sekä lukemista. Elämä on täynnä

KUVA JAANA HIRVONEN

Leena Tuuri yllätettynä kesken relapsoivaa polykondriittia

sairastavien tapaamista.

vilskettä, mutta hyvä niin, silloin Leena on par-
haimmillaan. 

Sitkeä sissi

Leena sairastui vuonna 1976 autoimmuunityreoidiit-
tiin, jonka seurauksena hänelle tuli kilpirauhasen
vajaatoiminta. Samana vuonna todettiin toinen
autoimmuunisairaus, ihoskleroderma. 
– Ehkä relapsoivan polykondriitin diagnosoiminen
viivästyi, koska näihin jo todettuihin sairauksiin liittyi
kovin samanlaisia oireita, mm. väsymystä, uupu-
musta, epämääräisiä kipuja ja kaikenlaisia yleisoi-
reita. Varsinaisen diagnoosin sain vuonna 2004,
kun korvalehteni turposi, muuttui tummansiniseksi
ja kivuliaaksi. Korvalääkäri otti korvalehdestä
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koepalan. Siitä se diagnoosi sitten tuli, Leena
kertoo diagnoosin johtunutta polkua.

Sairastuminen on aina aluksi shokki. Etenkin jos
saa tietää sairastavansa sairautta, josta ei ole
koskaan kuullutkaan, eikä kukaan muukaan tunnu
siitä tietävän.  
– Yritin etsiä netistä tietoa ja sieltä kaikki kauhuku-
vat sitten tulvivat eteeni, kun 75 prosentin sairastu-
neista sanottiin kuolevan 10 vuoden sisällä. Jostain
syystä ”johkaannuin” myös Reumaliiton sivuille,
harvinaisten palstoille. Sieltä sain Toikan Arton
yhteystiedot. Hänen kanssaan olen ollutkin yhtey-
dessä vuosia. Myös muita tuttuja on tullut kuntou-
tuksen ja vertaistapaamisten kautta, Leena muiste-
lee alkuvaiheen tunnelmia.
– Omasta mielestäni olen aika sitkeä sissi, 17
leikkausta läpikäyneenä ja kolmea odotellessa.
Usein tuttavat kysyvät, miten jaksan ja pärjään. 
Ei siihen mitään selkeää vastausta ole, mutta ei
käpertyminen itseensä eikä voivottelu ainakaan
auta asiaa, päinvastoin. Näillä mennään.

Kanta-asiakkuus ja armollinen asenne

Humoristisella tyylillään Leena kertoo, että tänä
päivänä sairaus näkyy kanta-asiakkuutena Sata-
kunnan keskussairaalassa. 
– Pahimpaan aikaan kävin yhdeksällä eri polilla,
vain lastentaudit ja geriatria taisivat jäädä väliin,
Leena naurahtaa.  
Tällä hetkellä hänellä on biologinen lääke, ja hän
pärjää sairautensa kanssa melko hyvin. Kivut ovat
vähentyneet huomattavasti, mutta silmäoireet ovat
jatkuvasti kiusana.

Kun Leenaa pyytää pohtimaan, onko oma tausta
terveydenhuollon ammattilaisena auttanut tai
vaikeuttanut häntä sairauden hyväksymisessä, niin
hän sanoo, ettei se ole sitä ainakaan vaikeuttanut.
Etuna on ollut, että on osannut etsiä tietoa ja kysyä
asioita ”maallikoita” paremmin. Toisaalta hän on
huomannut, että ihmiset ovat vähän eriarvoisessa
asemassa riippuen siitä, missä päin Suomea he
asuvat ja minkälaiseen hoitoon omalla kotipaikka-
kunnalla on mahdollisuus päästä. 

Liuta lapsenlapsia ja ymmärtäväinen puoliso sekä
aktiivinen harrastaminen antavat voimia ja auttavat
välillä jopa unohtamaan koko taudin. Ehkäpä
terveydenhuollon ammattilaisuus on tuonut muka-
naan suhteuttamisen taitoa vai onko kysymys
viisaasta elämänasenteesta: 
– On sitä vakavampiakin sairauksia. Tämän sairau-
den kanssa oppii elämään, kun on armollinen
itselleen.

Jaana Hirvonen

Relapsoiva polykondriitti, RP on suomeksi
toistuva monirustotulehdus. Se on harvinai-
nen, tulehduksellinen yleissairaus, jolle on
tyypillistä rustokudoksen tulehdus eri puo-
lilla elimistöä. Se voi aiheuttaa oireita esimer-
kiksi korvien ja hengitysteiden alueella sekä
nivelissä. Siitä voi seurata myös silmä- ja
sydän-verisuonioireita. RP alkaa yleensä
äkillisesti. Tavallisin sairastumisikä on 
40–55-vuotiaana. Relapsoivan polykondriitin
kulkua on vaikea ennustaa. Osalla sairastu-
neista RP pysyy lievänä ja aiheuttaa vain
vähän oireita. Jos rustokudostulehdukset
toistuvat usein, ne voivat johtaa pysyviin
muutoksiin kudoksessa. Rustokudoksen
tulehdus henkitorvessa, sydämessä, aortassa
tai muissa verisuonissa voi aiheuttaa vakavia
oireita. RP voi olla joissakin tapauksissa
potentiaalisesti henkeä uhkaava sairaus ja
siksi sitä sairastavien tulee olla säännölli-
sessä erikoislääkärin seurannassa.

Lisätietoa: www.harvinainenreuma.fi

Rela-aktiivi Arto Toikka on

luonut nettiin kartan, jonne

relapsoivaa polykondriittia

sairastavat voivat kirjata

diagnosointi- ja synnyin-

paikkakuntansa.
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Vakava sairastuminen aiheuttaa suuria muutoksia
ihmisen elämässä. Se vaikuttaa läheisten elämään ja
vaikutukset ulottuvat myös työyhteisöön. Diagnoosin
varmistuminen ja lääkehoidon aloittaminen tuovat
hieman helpotusta arkeen, lieventävät kipuja ja
vaivoja. Sairauden aiheuttamat omituiset oireet
herättävät paljon huolta ja kysymyksiä. Onneksi
nykyisin vastasairastuneet osataan ohjata vertaistuen
piiriin, missä löytyy ymmärtäjiä ja saman kokeneita.

Vantaalta Kuopioon

Oma sairastumiseni oli lähes katastrofi. Usean
vuoden sairastamisen jälkeen löytyi vihdoin oikea
diagnoosi. Alkoi valtaisa tiedon haku. Osaava
reumahoitaja ohjasi minut Reumaliittoon. Sieltä sain
mukaani melkoisen tietopaketin, pääsin postituslis-
talle ja mikä parasta kuntoutusohjaaja osasi neuvoa
Reumaliiton järjestämälle SLE-päivälle Tampe-
reelle. Kuntoutuskurssilta Apilasta sain vahvuutta ja
ohjakset omiin käsiini.

Muutto Vantaalta Kuopioon ohjasi minut Reumayh-
distyksen toimintaan. Olin jo sairauteni alusta
lähtien kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta. Harvi-
naistoimintaa oli jo tuolloin vuonna 1986 tarjolla
Kuopiossa. Aloin vetää SLE-ryhmää. Kävijöitä oli
muistakin sairausryhmistä. 

Muuttokuorman kanssa Lahteen

Muuttokuorma Lahteen toi mukanaan uusia tuulia
reumatyöhön. Käynnistimme Lahden Reumayhdis-
tyksessä Harvinaiset reumataudit -ryhmän vuonna
2013. Kielo Berg tuli avukseni ja olemme yhdessä
vetäneet ryhmää. Kielon vastuulla ovat olleet
järjestelyt Espanjassa ollessani. 

Teimme jo alussa päätöksen ryhmäläisten kanssa,
ettemme pidä mitään teemailtoja. Keskustelu sujuu
hyvin toisiamme ymmärtäen, oli sitten puhujan
diagnoosi Skleroderma, ED, vaskuliitti, SLE tai jokin
muu harvinainen reumasairaus. Kaikille yhteistä on
saada purkaa tuntojaan ymmärtäville vertaisille.
Ryhmässä käy lahtelaisten lisäksi harvinaisia
ympäristökunnista. Monet jaksavat tulla pitkänkin
matkan päästä. Meitä on paikalla kerralla 6–10
henkilöä, etupäässä naisia. Miehetkin jatkavat

käyntejään, kun ovat
ensimmäisen kerran
uskaltautuneet
mukaan. Eläkkeellä
olevien lisäksi ryh-
mässä on myös työelä-
mässä mukana olevia
ja opiskelijoita. Erityi-
sen ilahduttavaa on
ollut nuorten mukana
olo meidän vanhem-
pien joukossa.

Keskusteluissa vaih-
damme kuulumiset ja
puhumme mieltämme
painavista asioista.
Valitettavan usein mieliä on pahoittanut käynti
lääkärin tai hoitajan vastaanotolla, kun harvinainen
reumatauti on tunnettu huonosti tai ei lainkaan, ja
avun hakijaa on kohdeltu epäasiallisesti. Eräs
koskettavimmista illoista on jäänyt pysyvästi mie-
leeni, kun ryhmästämme nuorehko mies oli meneh-
tynyt sairauteensa yllättäen. Pidimme kauniin
muistohetken kynttilän valossa muistellen joukos-
tamme poistunutta urheata perheenisää.

Yhteistyö Päijät-Hämeen keskussairaalan kuntou-
tusyksikköön toimii hyvin ja sieltä osaava henkilö-
kunta ohjaa harvinaisia reumasairauksia sairastavia
vertaistuen piiriin. Sairaalan kipuhoitaja on myös
vieraillut ryhmässämme. Yhteistyötä ammatti-
ihmisten kanssa voisi olla vieläkin laajemmin.   

Terveisiä Torremolinoksesta 

Olen kiitollinen, että olen saanut tehdä reumatyötä
20 vuoden ajan useilla eri sektoreilla. On ollut
rikastuttavaa kohdata reumasairaita ja vertaisia
ympäri Suomen. Monista on tullut hyviä ystäviä.
Kiitokset Lahden reumayhdistykselle siitä, että
olemme saaneet kokoontua sen tiloissa ja Reuma-
liitolle tiedon saannista monilta koulutuspäiviltä ja
runsassisältöisestä Harvinaisia-lehdestä. 

Vertaistukiterveisin

Eeva Louhevaara

HARVINAISTOIMINTAA LAHDESSA
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Lahden harvinaisvertais-

ryhmän vetäjä Eeva

Louhevaara.  
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PAIKALLISTA JA ALUEELLISTA 
HARVINAISTOIMINTAA KEVÄÄLLÄ 2016

Pääkaupunkiseudun harvinaisten ryhmä
Kokoontumispäivät ovat maanantaina 25.1., 22.2., 21.3., 25.4. ja 23.5. klo 17.30–19.30. 
Helsingin reumayhdistys, Korppaanmäentie 6. Tietoa, vertaistukea ja yhdessäoloa harvinaisia reuma -
sairauksia sairastaville. Vetäjinä toimivat Reija Närhi, reijanarhi@hotmail.com ja Saila Aurinko,
saila.aurinko@gmail.com 
Lisätietoa: www.helsinginreumayhdistys.com

21.3. Luento Lääkehoidon järkeistäminen harvinaisissa reumasairauksissa farmaseutti, LHKA-erityispäte-
vyys, Anna Salonen. Ennakkokysymykset sekä harvinaisen reumasairauden diagnoositiedot voi toimittaa
saila.aurinko@gmail.com

Kuopion reumayhdistyksen harvinaisten ryhmä
Ryhmä kokoontuu Kuopion yhdistyksessä, Niiralankatu 17 B. Kokoontumispäivät ovat 25.1., 29.2. ja 4.4.
klo 18.00. Vetäjinä toimivat Aune Oksman, puh. 045 238 8795 ja Leena Pulkkinen.
Lisätietoa toiminnasta: toimisto@kuopionreumayhdistys.fi tai www.kuopionreumayhdistys.fi 

Lahden reumayhdistyksen harvinaisten ryhmä
Ryhmä kokoontuu yhdistyksen tiloissa Vapaudenkatu 1 D 67 (2.krs). Kokoontumispäivät ovat 5.1., 2.2.,
1.3., 5.4. ja 3.5. klo 18.00. Vetäjinä toimivat Eeva Louhevaara, puh. 050 555 1392, eeva@louhevaara.net
ja Kielo Berg, puh. 040 517 6873, kielo.berg@phnet.fi.  
Lisätietoa: www.lahdenreumayhdistys.fi

Oulun reumayhdistyksen SLE-, Sjögren- ja sidekudosryhmä 
Ryhmä kokoontuu yhdistyksen toimistolla, Puusepänkuja 2.
Kevään alustavat päivät ovat 24.1., 21.2., 20.3., 24.4. ja 22.5. klo 14.00–16.00. 
Vetäjänä toimii Katja Törmi, katja.tormi@mail.suomi.net. 
Lisätietoja: www.oulunreumayhdistys.com/toiminta.htm

Salon reumayhdistyksen sidekudosryhmän ja Turun Seudun reumayhdistyksen Kilpikonna-klubin
(skleroderma + muut harvinaiset reumasairaudet) yhteinen tapaaminen järjestetään Turun reumayhdis-
tyksessä 14.4. klo 18.00. Mukana on reumatologi vastaamassa kysymyksiin.  
Lisätietoa: www.salonreumayhdistys.fi ja www.turunreumayhdistys.fi sekä  Marjo Mäkelä, puh. 040 738
3563, marjo70.makela@gmail.com.

Seinäjoen Sklerodermaryhmä 
kokoontuu Järjestötalolla Kauppakatu 1, 2. kerros.

Helmikuun 10. päivänä on keskustelu- ja suunnitteluilta klo 17.00. Aluksi kahvitarjoilu. Maaliskuun 16.
päivänä klo 17.00 puheenjohtaja Marjo Mäkelä Suomen sklerodermayhdistyksestä vierailee. Hän kertoo
yhdistyksen toiminnasta ja illan loppupuolella järjestää meille Tupperware-kutsut. Huhtikuun 13. päivänä
klo 17.00 proviisori Mika Wallin Keskusapteekista tulee puhumaan aiheesta "Särkylääkkeiden turvallinen
käyttö".

Tervetuloa mukaan!

Saini Knuuttila, saini.knuuttila@netikka.fi, puh. 044 0391220

Reumaliiton valtakunnalliseen harvinaistoimintaan voi osallistua, vaikka ei olisikaan liiton minkään jäsen-
yhdistyksen jäsen. Paikallisten ja alueellisten harvinaisryhmien osalta on syytä tarkastaa edellyttääkö
toimintaan osallistuminen järjestävän yhdistyksen jäsenyyttä. 



HARVINAISET VERTAISTUKIJAT 
Haluatko keskustella samaa sairautta sairastavan kanssa? Voit ottaa yhteyttä vapaaehtoisiin, koulutettuihin vertaistukijoi-

hin. Yhteydenotot ovat luottamuksellisia. Vertaistukijoina toimivat diagnoosiryhmittäin: 

Aikuisen Stillin tauti
Tapio Mikkonen
040 5535 027
tapio.mikkonen@suursaimaa.com

Behcetin oireyhtymä
Taina Laine
040 7344 967
tailai.fi@gmail.com   

Borrelioosin 
krooninen muoto
Sirkka-Liisa Aro
050 533 5587
Anja Lappalainen
050 3540554

Dermatomyosiitti
Jaana Toivonen
(02) 7320 579

Ehlers-Danlosin 
oireyhtymä
Minna-Kaisa Heinonen
050 3708 417
minttumantan@gmail.com

Marja-Liisa Sedig 
040 8615 794
Arja Vuoni 040 5395 054

EGPA*)
Saila Aurinko
050 5883 931
saila.aurinko@gmail.com

GPA **)
Elina Knaapi
0400 142 754
knaapiella@gmail.com
Elisa Simola
050 554 7725
Maija Sääskilahti
0400 708 082
maija.saaskilahti@lshp.fi

Inkluusiokappalemyosiitti
Eeva-Liisa Hakala
050 518 7388
eeva-liisa.hakala@kymp.net
Tuomo Tenhunen
040 5568 719
tuomo.tenhunen@hotmail.com

MCTD
Onerva Ahonen
(03) 5434 252
Maija Simola
040 574 1193

Polyarteritis nodosa
Anna Heikkinen
040 7789990
heikkinenanna83@gmail.com

Polymyosiitti 
Sirpa Korpihuhta 
(02) 7486 374
Leena Sainio
040 834 6880
hegele@dnainternet.net
Ritva Varjola 
050 3576 950

Relapsoiva 
polykondriitti
Tuija Räisälä 
0400 328 307 
tuija.raisala@gmail.com   

Skleroderma
Saini Knuuttila
044 0391 220
saini.knuuttila@netikka.fi
Seija Kyykoski 
(03) 5849 264
Marjukka Nurmela
050 344 9500
marjukka.nurmela@tintti.net
Jari Väänänen
050 3133 853
j.h.vaananen@gmail.com

SLE
Kirsi Myllys
050 3098 261
kirsi.myllys@iki.fi
Marjatta Sykkö
050 3765 942
Pia Huhtala
044 586 1566

Takayasun arteriitti
Ulla Tuominen
0400 555 382
ulla.tuominen@kolumbus.fi

*) Eosinofiilinen granulomatoottinen polyangiitti (entinen Churg-Straussin syndrooma) 
**) Granulomatoottinen polyangiitti (entinen Wegenerin granulomatoosi)
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Reumaliiton harvinaistoiminnan postituslistalla oleville
MCTD:tä sairastaville järjestettiin lokakuun alussa
tapaaminen. Siihen osallistui runsaat 40 henkilöä eri
puolilta Suomea. MCTD on sekamuotoinen sideku-
dostauti, ja kuten nimikin kertoo, siinä voi esiintyä
myös muille sidekudossairauksille tyypillisiä oireita.
Reumatologi Heikki Julkunen, joka on yksi parhaita
sairauden asiantuntijoita Suomessa, oli mukana
kertomassa siitä. Osallistujilla oli myös paljon kysy-
myksiä ja keskustelu kävi vilkkaana. 

Toisena pääteemana oli MCTD-yhdistyksen perus-
taminen, ja päivä jatkui yhdistyksen perustamisko-
kouksella, jossa luotsina toimi liiton järjestöjohtaja
Lea Salminen. Yhdistyksen puheenjohtajaksi
valittiin Tuulikki Berg Loviisasta ja sen lisäksi viisi
hallituksen jäsentä. 

Yhteydenotot yhdistykseen:
suomenmctd@gmail.com. 

MCTD-yhdistyksen hallitus

vasemmalta Matti Kuisma,

puheenjohtaja Tuulikki Berg,

varapuheenjohtaja Maija

Simola, jäsenasioiden hoitaja

Heidi Jokisalo, Heidi Koistinen

ja sihteeri Niina Tikkanen.
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OMA YHDISTYS MCTD:TÄ SAIRASTAVILLE
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Alustava ohjelma

10.00–10.15 Tervetuloa 

Kehitysjohtaja Jaana Hirvonen, Suomen Reumaliitto ja 

erityissuunnittelija Risto Heikkinen, Iholiitto  

10.15–11.30 Ihosairaudet

Ihotautilääkäri Tapio Rantanen 

11.30–12.45 Keskustelua ihon hoidosta

Sairaanhoitaja Tuire Hastell ja 

erikoissairaanhoitaja Maria Aitasalo, Iholiitto

12.45–13.45 Lounas – ja mahdollisuus tutustua muiden kanssa

13.45–15.00 Pitkäaikaissairaan sosiaaliturva

Erityissuunnittelija Risto Heikkinen, Iholiitto

15.00–15.30 Harvinaistoiminnan kuulumisia 

Kehitysjohtaja Jaana Hirvonen, Suomen Reumaliitto 

15.30–16.00 Loppukahvi

Osallistuminen on Reumaliiton harvinaisten postituslistalla oleville maksuton sisältäen ohjelman sekä lounaan

ja päiväkahvin. Matkakustannuksista kukin joutuu huolehtimaan itse. 

Tule mukaan! 

Ilmoittaudu tästä linkistä 15.1.2016 mennessä: https://my.surveypal.com/060216, Myöhemminkin voit kysellä vapaita

paikkoja. Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittamatta poisjäämisestä joudutaan perimään kokouspaketin hinta. 

Lisätietoja saat Leena Loposelta leena.loponen@reumaliitto.fi tai puh. 040 504 4536 ja Jaana Hirvoselta 

jaana.hirvoneen@reumaliitto.fi tai 0400 760 054.  

HELMIKUUSSA ON TEEMANA IHO 

HUHTIKUUSSA VIETETÄÄN VASKULIITTIPÄIVÄÄ 
Sairastatko vaskuliittia? Haluaisitko tavata

muita samaa vaskuliittisairautta sairastavia?

Suomen Reumaliitto ja Suomen Vaskuliittiyh-

distys järjestävät yhteistyössä Vaskuliittipäi-

vän, jossa on asiantuntija-alustuksia, vertais-

kohtaamisia ja muuta mukavaa ohjelmaa.

Tarkempi ohjelma valmistuu helmikuussa ja

lähetään lisätietoa tilanneille. 

Laita kalenteriisi jo päivämäärä 9.4. suuntana

Tampere. Siinä ympärilläkin voi tapahtua,

sillä viikonloppuun on suunnitteilla myös

diagnoosikohtaisia treffejä ja yhdistyksen

vuosikokous. Käy seuraavaksi netissä ja tilaa

itsellesi tilaisuudesta kertova tiedote tästä

linkistä: https://my.surveypal.com/Vaskuliitti-

info, niin saat sen heti sen valmistuttua.

Samalla voit vaikuttaa Vaskuliittipäivän

sisältöön kertomalla toiveistasi tammikuun

loppuun mennessä. 

Lisätietoja saat Leena Loposelta leena.lopo-

nen@reumaliitto.fi tai puh. 040 504 4536 ja

Jaana Hirvoselta

jaana.hirvoneen@reumaliitto.fi tai 

0400 760 054.

Suureen osaan Reumaliiton harvinaistoimintaan kuuluvia sairauksia voi liittyä 

myös iho-oireita. Miten ne vaikuttavat hyvinvointiin, miten niitä hoidetaan ja miten

niiden kanssa pärjää? 

Jos sinulla on tarvetta päivittää tietojasi ihosi hyvinvoinnista, osallistu 

Teemana iho -päivään Tampere-talolla 6.2.2016. Siellä voit keskustella asiantuntijoiden

ja muiden harvinais- sairaiden kanssa ihoon ja sen hoitoon liittyvistä asioista. 
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HARVINAISET-VERKOSTON 
KUULUMISIA

Kulunut vuosi on ollut työntäyteinen, mutta antoisa.
20-vuotiaasta Harvinaiset-verkostosta on tullut
vahva vaikuttaja, joka on arvostettu yhteistyökump-
pani niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Asian
eteen on tehty sinnikkäästi ja määrätietoisesti työtä
koko verkoston voimin, mikä näkyy ja kantaa
hedelmää.

Ensi vuoden aikana Harvinaiset-verkosto tuo
harvinaisasioita esiin useissa ammattilaisten tapah-
tumissa eri puolilla Suomea. Osallistumme Lääkäri-
ja Sairaanhoitajapäiville sekä sosiaalialan mes-
suille. Viemme tietoa harvinaisuudesta myös
sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille järjestämällä
oppilaitosyhteistyönä harvinaisaiheisen seminaarin.

Jo kuluneena vuonna kokeilimme tapahtumissa
yhteistyötä Kokemuskoulutusverkoston kanssa.
Kokemukset olivat kaikkien mielestä onnistuneita,
joten tätä yhteistyötä tullaan jatkamaan myös ensi
vuonna.

Harvinaiset-verkosto jatkaa yhteistyötä yliopistollis-
ten sairaaloiden harvinaisten sairauksien yksiköiden
kanssa ideoimalla yhdessä uusia toimintamalleja.

Samalla seuraamme sote-uudistuksen vaikutuksia
harvinaissairaiden hoitopolkuihin ja arkeen.

Kerromme Harvinaiset-verkoston toiminnasta
nettisivuillamme (www.harvinainen.fi) sekä sosiaali-
sessa mediassa. Voit seurata meitä Facebookissa
ja Twitterissä.

Harvinaisten ääni kuuluviin

Kansainvälistä Harvinaisten sairauksien päivää
vietetään vuosittain helmikuun viimeisenä päivänä,
seuraavan kerran siis 29.2.2016. Karkausvuonna
aihetta päivän viettämiseen on tavanomaista enem-
män. Näkyvyyttä harvinaissairauksille ja teemapäi-
välle haetaan myös sosiaalisen median kautta.

Tämän yhdeksännen Harvinaisten sairauksien
päivän teemaksi on valittu ”Harvinaisten ääni”.
Tarkoituksena on muistuttaa siitä, että harvinaissai-
railla ja heidän läheisillään on vahvin kokemustieto
harvinaisen sairauden ja sen hoitojen vaikutuksesta
elämään. Tämä tieto tulisi ottaa huomioon niin
hoitomuotoja valittaessa, niitä kehitettäessä kuin
päätöksenteossakin.

Harvinaiset-verkosto ja

Kokemuskoulutusver-

kosto tekivät antoisaa

yhteistyötä Apuväline-

messuilla marras-

kuussa. Harvinainen

kokemuskouluttaja

Jaana Tiiri pitää tieto-

iskua messuosastol-

lamme. 

KUVA HARVINAISET-VERKOSTO
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Kokemuskouluttajat ovat koulutuksen saaneita eri
sairaus- ja vammaisryhmiä edustavia henkilöitä ja
heidän läheisiään. Heillä on kokemus sairaudesta tai
vammaisuudesta sekä siitä, miten se on vaikuttanut
elämään. Kokemuskouluttaja pitää kokemustietoonsa
pohjaavia puheenvuoroja sekä osallistuu muulla tavoin
ammattilaisten koulutukseen.

Kokemustoimintaverkosto on 36 järjestön yhteistyötä
kokemuskouluttajien toimintamahdollisuuksien edistä-
miseksi osana koulutusta sekä erilaisissa sosiaali- ja
terveysalan toimintaympäristöissä. 

Lisätietoa: www.kokemuskoulutus.fi 

Harvinaiset-verkoston jäsenyhteisöt

Epilepsialiitto 
Hengitysliitto (puheenjohtajajärjestö vuonna 2016)  
Iholiitto  
Invalidiliitto  
Kehitysvammaisten Tukiliitto  
Kuuloliitto  
Lihastautiliitto  
Munuais- ja maksaliitto (varapuheenjohtajajärjestö
vuonna 2016) 
Neuroliitto  
Näkövammaisten Keskusliitto  
Orton Invalidisäätiö  
Rinnekoti-Säätiö, Norio-keskus  
Suomen Kuurosokeat  
Suomen Parkinson-liitto
Suomen Potilasliitto  
Suomen Reumaliitto (hallinnoijajärjestö) 
Suomen Sydänliitto 

Järjestöjen yhteistyötä harvinaisten sairaus- ja
vammaryhmien hyväksi

Kampanjan iskulause "Tule mukaan vahvistamaan
harvinaisten ääntä" korostaa sitä, että harvinaissai-
raat, heidän läheisensä ja hoitoonsa osallistuvat ja
kuka tahansa muukin voi osallistua siihen vaikutta-
mistyöhön, jolla harvinaissairaiden ääni saadaan
kuulumaan entistä vahvemmin sosiaali- ja tervey-
denhuollossa sekä kaikissa yhteiskunnan raken-
teissa.

Harvinaiset-verkoston tuella toteutetaan maanan-
taina 29.2. tai edellisenä viikonloppuna ainakin
seitsemän tapahtumaa. Tällä hetkellä varmistuneet
paikkakunnat ovat Helsinki, Hämeenlinna, Kerava,
Kuopio, Nurmijärvi, Tampere ja Turku. Lisätietoa
tapahtumista julkaistaan alkuvuodesta 2016. Mikäli
oma yhdistyksesi haluaisi tehdä yhteistyötä jonkin
suunnitteilla olevan tapahtuman kanssa, voit ottaa
yhteyttä Harvinaiset-verkostoon.

Kati Saari ja Heli Parjanen

etunimi.sukunimi@harvinaiset.fi 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on 1.1.2016
lähtien ajokorteista vastaava viranomainen. Käytän-
nön palvelut Trafille toteuttaa Ajovarma Oy. omissa
toimipisteissään. Vammaisen pysäköintilupaa ei
enää haeta poliisilaitokselta, vaan Ajovarman
palvelupisteistä, jotka löytyvät osoitteesta www.ajo-
varma.fi. 

Poliisi sekä muut pysäköinninvalvojat valvovat
pysäköintilupien oikeanlaisesta käyttöä kuten
tähänkin asti, mutta poliisi ei enää myönnä lupia.
Perusteet luvan saamiseksi pysyvät myös samoina,
ja luvan edellytyksenä on sairaudesta, viasta tai
vammasta johtuva haittaa, joka estää henkilöä
itsenäisesti kävelemästä. Lupa voidaan myöntää
myös vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista
varten, jos kuljetettavalla on säännöllinen ja usein
toistuva kuljetustarve, eikä hän selviydy kuljetuksen

jälkeen ilman saattajaa. Lääkäri arvioi luvan saami-
sen edellytykset. Lupien myöntämisen selkeyttämi-
seksi on otettu käyttöön uusi lomake, ja pysäköinti-
lupien ulkonäkö muuttuu. 

Poliisin ennen 1.1.2016 myöntämä lupa on voi-
massa siinä kerrotun voimassaoloajan mukaisesti.
Jos pysyvän vamman perusteella myönnetty pysä-
köintilupa on päättymässä, uusi lupa myönnetään
aikaisemman pysäköintiluvan perusteella. Aikai-
sempi pysäköintilupa tulee esittää hakemusta
jätettäessä. Muussa tapauksessa vaaditaan uusi
lääkärinlausunto luvan myöntämiseksi. Pysäköinti-
luvan tiedot voidaan tarkistaa luvan myöntäneeltä
poliisilaitokselta. Myönnetty pysäköintilupa lähete-
tään kotiin. 

Lisätietoa: www.ajovarma.fi

Pysäköintiluvan hakeminen on muuttunut 
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OLETKO JO SLE-YHDISTYKSEN JÄSEN?
Sairastatko SLE:tä, DLE:tä, SCLE:tä tai määrittelemätöntä sidekudossairautta?

Liity SLE-yhdistyksen jäseneksi. Lisätietoa löydät sivuiltamme sle-yhdistys.fi.

10.5.2016 vietetään Maailman lupus-päivää. SLE-yhdistys toivoo kaikkien SLE:tä sairastavien ympäri Suomea
viettävän päivää alueellaan. Annetaan yhteinen lupus-potku Suomesta koko maailmaan. Seuraa yhdistyksen verkko-
sivuja, saat sieltä mm. lupus-päivän materiaalia: www.sle-yhdistys.fi

SAIRASTATKO VASKULIITTIA?

www.sklero.org

Yhdistyksemme valtakunnalliset skleroderma-tukihenkilöt ovat:

Seija Kyykoski 03 5849 264

Marjukka Nurmela-Antikainen 050 3449 500

Saija Rauhamaa saijarauhamaa@hotmail.com 

Ajankohtaisiin tapahtumiin liittyen otathan yhteyttä yhdistyksemme puheenjohtaja 
Marjo Mäkelään, marjo70.makela@gmail.com tai 040 7383 563.

Mikäli sinulla on kysyttävää sivustoista, keskustelualueen käytöstä ja niiden parantamis- 
ehdotuksia tai jäsenyydestå, ota yhteyttä Riikka Kauramäkeen riikka.kaura@kolumbus.fi
tai 040 7563 270. 

SUOMEN SKLERODERMAYHDISTYS RY

Lokakuussa perustettiin Suomen MCTD-yhdistys. Jos olet kiinnostunut liittymään jäseneksi
tai haluat lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, voit olla yhteydessä yhdistyksen jäsenasioiden
hoitajaan Heidi Jokisaloon tai puheenjohtajaan Tuulikki Bergiin suomenmctd@gmail.com. 

LIITY UUTEEN MCTD-YHDISTYKSEEN

Tule mukaan Suomen Vaskuliittiyhdistys ry:n jäseneksi.

Lisätietoa ja jäsenhakemuksen löydät sivuiltamme www.vaskuliittiyhdistys.fi.

Facebookissa on vertaistukiryhmä vaskuliitti, jossa käydään vilkasta keskustelua eri 
vaskuliitteja sairastavien kesken.

Jäsenasioissa lisätietoja sähköpostitse mail.suhonen@kolumbus.fi
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