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Kun ratkesi, että tämän lehden pääteemaksi nousevat vaskuliittisairaudet, niin silmittelin diagnoosilistaamme: Behçetin tauti, Buergerin tauti, Coganin
oireyhtymä, eosinofiilinen granulomatoottinen
polyangiitti, granulomatoottinen polyangiitti…
Mikä on niille yhteistä verisuonitulehduksen lisäksi?
Hankala nimi. Palasi mieleeni sekin, että Wegenerin granulomatoosin nimi muutettiin granulomatoottiseksi polyangiitiksi monesta syystä, mutta myös
siksi, että nimi olisi helpompi ja kertoisi keskeisistä
oireista. Testataanpa: granuloomat ovat jyvämäisiä
tulehdussolukertymiä ja polyangiitti tarkoittaa usean
verisuonen tulehdusta. Granulomatoottinen polyangiitti voitaisiin siis suomentaa jyväkertymäiseksi
monisuonitulehdukseksi. Mutta enpä ole koskaan
kuullut kenenkään sitä käyttävän. No, onneksi on
lyhenne GPA.
Olisi hyvä, että ihminen voisi etenkin uutukaisen
diagnoosinsa lausua takeltelematta. Nimen haastavuudesta huolimatta diagnoosi on jo puoli voittoa.
Se antaa oireille nimen ja hoidolle suunnan. Harvinaisen sairauden diagnoosia voi joutua odottamaan
kauan tai se voi muuttua ajan myötä. Voipa sen
menettääkin pitkänkin aikaa sen kanssa elettyään.
Minuun otti yhteyttä henkilö, jolla oli ollut kymmenisen vuotta yksi harvinaisista diagnooseistamme. Nyt
olikin todettu, ettei sairaus ehkä sitä olekaan. Hän
on jälleen ilman diagnoosia. Vähän niin kuin Monopoli-pelissä sanottaisiin: Mene vankilaan, mene
suoraan vankilaan kulkematta lähtöruudun kautta.
Uskon, että turhauttaa. Terveisiä!
Diagnostiikka kehittynyt monissa sairauksissa,
mutta paljon on vielä tehtävääkin. Suomen Lääkärilehdestä oli Tuomas Klockarsin artikkeli, jossa
pohdittiin koirien käyttöä diagnostiikassa. Tuo
ihmisen paras ystävä on toiminut jo vuosisatoja

KUVA EMMA ITÄNIEMI
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VOI ELÄÄ

Liiton harvinaistoiminnan tiimin taustatuki Paavo
miettimässä, miksi alkaisi isona.

moninaisissa avustavissa tehtävissä, ja miltei sata
vuotta opaskoirana näkövammaisilla ja avustajakoirana liikuntavammaisille. Uudempi avaus ovat
hypokoirat, jotka pystyvät varoittamaan verensokerin vaihtelusta ja koirat, jotka ovat saaneet koulutuksen tiettyjen syöpäsairauksien tunnistamiseen.
Diabetes, syöpä sekä erilaiset infektiot aiheuttavat
muutoksia aineenvaihdunnassa. Koirien käyttäminen tautien diagnosoinnissa perustuu koiran opettamiseen tunnistamaan muutokset tarkalla hajuaistillaan verenkierrosta, hengitysilmasta, iholta ja
eritteistä. Diagnostiikkakoirien käyttö on vielä
vähäistä, mutta artikkelin kirjoittajan mukaan tieteellisen näytön perusteella eläinten hajuaistin hyödyntämisessä voisi olla merkittäviä mahdollisuuksia.
Vielä meillä ei ole Vaskuliitti-koiria hoitotiimien
jäseninä, mutta sitä odotellessa löydät näiltä sivuilta
tietoa tästä monimuotoisesta sairausryhmästä ja
henkilökuvia vaskuliitteja sairastavista. Potentiaalisesti vakavasta sairaudesta huolimatta elämästä
voi nauttia, etenkin kun on sairauden myötä ymmärtänyt elämän ainutkertaisuuden. Kaikki haastatellut
muistuttivat, ettei sairauden kanssa kannata jäädä
yksin. Siksi lehdessä on tietoa myös vertaistukijoistamme, jotka ovat olemassa juuri teitä varten.
Lukuhetkiä!
Jaana Hirvonen
PS Lehden piti ilmestyä jo elokuussa, mutta ensiksi
odotettiin yhtä asiaa, sitten toista. Tässä se nyt on.
Ilmestyy ensivuodenkin puolella, mutta vahingosta
viisastuneena sanon vain, että keväällä. En sen
tarkemmin. Kiitokset teille kaikille lehteä jo kaivanneille!
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KUVA HEIKKI HJELT

EDISTYSTÄ TEMPORAALIARTERIITIN DIAGNOSTIIKASSA JA
HOIDOSSA
Temporaaliarteriitti eli jättisoluarteriitti on suurten ja
keskisuurten verisuonten seinämätulehdus, joka
kohdistuu aorttaan ja siitä lähteviin haaroihin,
erityisesti kalloon johtaviin suoniin. Se on iäkkäiden
ihmisten tavallisin vaskuliitti. Siihen sairastuvat yli
50-vuotiaat ja kaksi kertaa useammin naiset kuin
miehet. Taudin esiintyminen on suurinta PohjoisEuroopan väestössä, jossa sen vuotuinen ilmaantuvuus on noin 200 uutta tapausta yhtä miljoonaa
asukasta kohti.
Termporaaliarteriitin oireet johtuvat verisuonten
ahtautumisen aiheuttamasta elinten ja kudosten
hapenpuutteesta sekä yleistyneestä tulehduksesta.
Pelätyin komplikaatio on pysyvä näön menetys.
Sen estämiseksi sairauden ripeä varhainen tunnistaminen ja nopea hoidon aloittaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Temporaaliarteriittiepäilyä selvitetään päivystysluontoisesti, varsinkin jos on varoittavia näköhäiriöitä.
Kortisonihoito aloitetaan välittömästi jo epäilyn
perusteella, ja tilanne arvioidaan uudelleen kaikkien
tutkimustulosten valmistuttua. Diagnoosin kulmakivi
on ollut ohimovaltimon koepalan tutkiminen. Hoito
on perustunut lähes kokonaan kortisonin käyttöön.
Viime vuosina on diagnostiikassa ruvettu hyödyntämään uusia verisuonten kuvantamismenetelmä ja
hoidossa on lisääntyvässä määrin otettu käyttöön
kortisonia täydentäviä ja osittain korvaavia lääkkeitä.
Epäilyn aiheena poikkeava päänsärky
tai näköhäiriö
Temporaaliarteriittiepäily syntyy, kun yli 50-vuotiaalla on aikaisemmasta poikkeava päänsärky, joka
voi olla tois- tai molemminpuolista ohimopäänsärkyä tai yleistynyttä päänsärkyä. Päänahan arkuus,
leuan väsyminen ja kipeytyminen pureskeltaessa,
suurten lihasryhmien kipu ja jäykkyys, näköhäiriöt,
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ohimovaltimon arkuus ja paksuuntuminen tunnusteltaessa sekä suurentuneet tulehdusarvot (lasko ja
C-reaktiivinen proteiini) tukevat diagnoosiepäilyä.
Ensimmäinen oire uhkaavasta näön menetyksestä
on yleensä yhden silmän hetkellinen näön hämärtyminen eli amaurosis fugax. Varoitusoireena voivat
myös olla kaksoiskuvat. Mikäli toinen silmä on
sokeutunut myös toisen silmän sokeutuminen
uhkaa. Näköhäiriöitä voidaan estää kortisonihoidolla, mutta jo menetetty näkö ei yleensä korjaudu
isoillakaan kortisoniannoksilla.
Uusia kuvantamismenetelmiä diagnostiikkaan
Ohimovaltimon koepalan diagnostinen herkkyys on
70–90 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että jopa 30
prosentilla niistä, joilla on temporaaliarteriitin oireita,
ei löydy tulehdusmuutoksia koepalasta. Eräs syy
tähän on tulehduksen läiskäinen esiintyminen
valtimon seinämässä. Sitä paitsi jättisoluarteriitissa
ei tulehdusta aina löydy ohimovaltimoista, vaan sitä
voi esiintyä pääasiallisesti muissa valtimoissa.
Vaikka ohimovaltimon koepalan otto sinänsä johtaa
erittäin harvoin komplikaatioihin, se on kuitenkin
kajoava toimenpide. Sen vuoksi suuri mielenkiinto
on kohdistunut siihen, voidaanko uusilla kuvantamismenetelmillä parantaa diagnostiikkaa ja vähentää ohimovaltimobiopsian eli koepalan tarvetta.
Kaikukuvauksella, magneettitutkimuksella ja positroniemissiotomografialla (PET) verisuonet kuvantuvat hyvin. Näiden tutkimusten käyttökelpoisuudesta
jättisoluarteriitin diagnostiikkaan sekä levinneisyyden ja aktiivisuuden määrittämiseen on jo tehty
useita tutkimuksia. Kaikkien kolmen menetelmän
käyttö on lisääntymässä. Niiden rooli tarkentunee
lähivuosien aikana.
Hoito
Kortisonilääkitys on temporaaliarteriitin hoidon
kulmakivi. Se aloitetaan välittömästi, kun oireiden
pohjalta epäillään temporaaliarteriittia. Alkuannoksen on oltava suuri, vähintään 40 mg prednisonia
tai prednisolonia päivässä. Uhkaavassa näön
menetyksessä käytetään alkuhoitona suurta
annosta metyyliprednisolonia laskimoinfuusiona
kolmena päivänä ennen suun kautta aloitettavaa
kortisonilääkitystä. Samalla aloitetaan kalsium-, Dvitamiini ja yleensä myös luulääkitys bisfosfonaa-

Kuvantamismenetelmät temporaaliarteriitin diagnostiikassa
Kaikukuvaus
Jo 1990-luvulla raportoitiin, että tulehtunut
ohimovaltimo voidaan kaikukuvauslöydöksen
perusteella erottaa tavallisesta valtimonkovettumistaudista iäkkäillä ihmisillä. Uudet,
suuremman erotuskyvyn omaavat kaikukuvauslaitteet ovat entisestään parantaneet
diagnostista herkkyyttä ja tarkkuutta. On
ajateltu, että niiden avulla voitaisiin kohdentaa ohimovaltimon koepalan otto entistä
paremmin. Eräissä keskuksissa on jopa luovuttu ohimovaltimobiopsian otosta, jos
ohimovaltimon kaikukuvauslöydös on temporaaliarteriitille tyypillinen. Löydösten tulkinta
on nimenomaan laitteiden laadusta ja tekijän
kokemuksesta riippuvaista. Kaikukuvauksen
optimaalinen ajoittaminen on jossain määrin
avoin kysymys, sillä tyypillisten muutosten
on raportoitu häviävän melko pian kortisonihoidon aloittamisen jälkeen.
Magneettitutkimus
Magneettitutkimus on osoittautunut käyttökelpoiseksi suurten suonten vaskuliitin diagnostiikassa erityisesti, kun epäillään jättisoluarteriittia ilman ohimovaltimon tulehdusta.
Aortta ja siitä lähtevät isot verisuonet kuvantuvat hyvin, ja niiden mahdolliset ahtaumat ja
laajentumat näkyvät. Tutkimus näyttää myös
verisuonen seinämän paksuuden ja paljastaa
tulehdusmuutokset.
Magneettitutkimuksen toistettavuus on hyvä.
Sen vuoksi se soveltuu taudin aktiivisuuden
ja lääkevasteen seuraamiseen. Äskettäin on
raportoitu, että erityisen suurta erotuskykyä
omaava uuden sukupolven magneettitutkimus soveltuu myös ohimovaltimon tulehdusmuutosten paikallistamiseen. Suuria suonia
voidaan menestyksellisesti kuvata myös
tietokonetomografialla, mutta kertyvän
sädeannoksen vuoksi tämä tutkimus soveltuu
magneettitutkimusta huonommin taudin
seurantaan.
PET
Positroniemissiotomografia, PET on kuvantamismenetelmä, jossa hyödynnetään tulehtuneen kudoksen lisääntynyttä aineenvaihduntaa. Siinä käytetään radioaktiivisesti leimattua
sokerijohdannaista, joka suurten suonten
vaskuliiteissa hakeutuu tulehtuneiden verisuonien seinämiin. Yhdistämällä PET ja tietokonetomografia tulehduksen tarkka paikallistaminen onnistuu hyvin. Yhdistetty PET-tieto-
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tilla, sillä kortisonilääkitys voi nopeasti johtaa luukatoon. Verisuonitukoksia estävä pieniannoksinen
aspiriini kuuluu alkuhoitoon, ellei sairastuneella ole
lisääntynyttä verenvuototaipumusta, aspiriiniallergiaa tai muuta vasta-aihetta. Kortisoniannosta
vähennetään asteittain, ja siitä pyritään luopumaan
kokonaan viimeistään kahden vuoden kuluttua.
Uusia lääkkeitä kortisonin rinnalle
Temporaaliarteriitti lievittyy yleensä nopeasti ja
hyvin kortisonilla, mutta tauti voi uusia ja kortisonista voi seurata sivuvaikutuksia, jotka vaikeuttavat
lääkityksen läpiviemistä. Tämän vuoksi on etsitty
muita lääkkeitä, joilla hoitoa voitaisiin tehostaa ja
korvata kortisoni kokonaan tai osittain. Nämä
lääkkeet ovat jo vakiintuneet muiden reumatautien,
kuten nivelreuman, hoidossa.
Metotreksaatilla on onnistuttu vähentämään jossain
määrin sairauden uusimista ja pienentämään
kortisoniannosta, mutta isompien tutkimusten
puuttuessa ei yleisiä suosituksia voida vielä antaa.
Koska tutkimuksissa käytetyt annokset ovat olleet
verrattain pieniä, tulisi selvittää saadaanko lisätehoa
täydellä annoksella. Atsatiopriininkin on todettu
vähentäneen kortisonin tarvetta, mutta tuoreita
tutkimuksia ei ole. Syklofosfamidi on todettu tehokkaaksi vaikeassa temporaaliarteriitissa, jossa
kortisoni yhdistettynä metotreksaattiin tai atsatiopriiniin ei tehoa, mutta runsaiden sivuvaikutusten
kustannuksella.
Viime vuosina on ruvettu selvittämään biologisten
reumalääkkeiden asemaa temporaaliarteriitin
hoidossa. Ymmärtämällä temporaaliarteriitin
syntymekanismeja paremmin on mahdollista
suunnata hoito juuri niitä soluja ja tulehduksen
välittäjäaineita vastaan, jotka ovat taudissa keskeisiä. Biologisista lääkkeistä lupaavimmaksi on
osoittautunut interleukiini 6:n estäjä tosilitsumabi,
jota annetaan infuusiona laskimoon tai injektiona
ihon alle neljän viikon välein. Alustavissa tutkimuksissa tosilitsumabi on toiminut hyvin ja vähentänyt
kortisonin tarvetta. Käynnissä on laaja kansainvälinen monikeskustutkimus tosilitsumabin tehosta
temporaaliarteriitissa, joten lähivuosina on odotettavissa lisää tietoa. Sen sijaan monen muun
reumataudin hoidossa laajaa suosiota saaneet
tuumorinekroositekijän estäjät eivät näytä tehoavan temporaaliarteritissa.
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tomografia on erityisen arvokas tutkimus,
kun selvitetään alkuperältään epäselviä
yleisoireita kuten kuumetta, laihtumista,
huonovointisuutta, korkeaa laskoa ja arvioidaan, että suurten suonien vaskuliitti on
mahdollinen, mutta ohimovaltimon sairastuminen epätodennäköistä. PET:lla ei pystytä
tutkimaan aivoja lähellä olevia ohimovaltimoita eikä muita kallon valtimoita, koska
merkkiaine hakeutuu myös aivokudokseen.
PET:n asema jättisoluarteriitin diagnostiikassa
on edelleen jossain määrin epäselvä, sillä
myös valtimoiden kovettumataudissa valtimoiden seinämässä on tulehdus, joka johtaa
merkkiaineen ottoon. Sitä paitsi kortisonilääkityksen aloittamisen jälkeen PET:n tulkinta
on epäluotettava, jonka vuoksi tutkimuksen
käyttö seurannassa on epävarmaa.

Temporaaliarteriitti on suomennettuna ohimovaltimon tulehdus. Se tilalle on suositeltu termiä
jättisoluarteriitti, joka viittaa verisuonen koepalassa yleensä todettaviin kookkaisiin monitumaisiin soluihin. Termi jättisoluarteriitti on tarkempi,
koska tautia voi esiintyä muissakin kuin ohimovaltimossa, ja toisaalta myös muun tyyppinen
verisuonitulehdus voi vioittaa ohimovaltimoita.

Temporaaliarteriitti yleistyvä sairaus?
Länsimaiden väestön ikääntyminen johtanee
temporaaliarteriitin yleistymiseen tulevina vuosina. Tämän ja taudin uusiutumistaipumuksen
sekä runsaasti sivuvaikutuksia omaavan kortisonilääkityksen vuoksi voidaan taudin yleistä merkitystä pitää suurena. Suurimmat edistykset näyttävät tapahtuneen diagnostiikassa uusien kuvantamismenetelmien myötä. Kaikukuvauksesta on
odotettavissa suurin hyöty, myös sen hyvän
saatavuuden ja teknisen helppouden vuoksi. Kun
taudin syntymekanismeja opitaan tuntemaan
entistä paremmin, on myös odotettavissa hoidon
kehittymistä.
Tom Pettersson
LKT, professori
Sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri
Helsingin yliopistollinen keskussairaala

MONENLAISIA VASKULIITTEJA

Sana ”vaskuliitti” on johdettu latinan sanasta vasculum, joka tarkoittaa suonta ja sanapäätteestä itis,
joka tarkoittaa tulehdusta. Vaskuliitti tarkoittaa siis
verisuonitulehdusta. Mikä tahansa suoni missä
tahansa elimistön osassa voi tulehtua.
Osa vaskuliiteista voi johtua infektioista tai altistumisesta kemikaaleille tai olla lääkkeiden aiheuttamia.
Näissä tilanteissa vaskuliittia ei tarvitse yleensä
hoitaa erikseen, vaan tulehdus paranee, kun
infektio hoidetaan, lääkkeen käyttö lopetetaan tai
altistus vaskuliitin aiheuttamalle aineelle päättyy.
Vaskuliitit voivat olla myös seurausta toisesta
sairaudesta kuten nivelreumasta, jolloin sitä kutsutaan sekundaariseksi vaskuliitiksi.
Kolmanteen vaskuliittiryhmään kuuluvia sairauksia
kutsutaan primaareiksi vaskuliiteiksi. Sillä tarkoitetaan, että vaskuliitti on itsenäinen sairaus, eikä se
johdu muusta sairaudesta tai ulkoisesta tekijästä.
Nämä vaskuliitit ovat suurimmaksi osaksi harvinaisia ja kuuluvat Reumaliiton harvinaistoiminnan
piiriin.
Mistä verisuonitulehdus johtuu?
Primaarit vaskuliitit ovat pääsääntöisesti autoimmuunisairauksia. Niissä kehon immuunijärjestelmä kääntyy toimimaan itseään vastaan sen
sijaan, että se suojelisi kehoa ulkopuolisilta
hyökkääjiltä.
Valkosolut hyökkäävät omien verisuonien seinämiä
vastaan, jolloin ne tulehtuvat ja vaurioituvat. Suoneen alkaa kertyä hyytymiä, jotka aiheuttavat
ahtaumia ja tukoksia. Tästä seuraa verenvuotoja ja
kuolioita verisuonten ravitsemissa kudoksissa.
Verenkierron mukana paikalle kulkeutuvat tulehdussolut pääsevät verisuonen seinämän läpi ja aiheuttavat lisävaurioita verisuonissa ja niitä ympäröivissä
kudoksissa.
Syy autoimmuunireaktioon on suurimmassa osassa
primaarisia vaskuliitteja tuntematon.

Keskisuurten suonien
vaskuliitti
Polyarteritis nodosa
Kawasakin tauti

Pienten suonien immunokompleksivaskuliitti
Kryoglobulineeminen vaskuliitti
IgA-vaskuliitti (Henoch-Schönleinin purppura)
Hypokomplementeeminen urtikariaalinen
vaskuliittioireyhtymä, HUVS

Pienten suonien ANCA-vaskuliitti
Mikroskooppinen polyangiitti
Granulomatoottinen polyangiitti (Wegenerin granulomatoosi)
Eosinofiilinen granulomatoottinen polyangiitti
(Churg-Straussin oireyhtymä)
Suurten suonien vaskuliitti
Takayasun arteriitti
Temporaaliarteriitti (jättisoluarteriitti)

Kuva 1. Vaskuliittien jaottelu vaurioituneen suonen koon
mukaan.
Lähde: Jennette JC ym. 2012 revised International Chapel Hill
Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. Arthritis
Rheum 2013;65:1–11. pohjalta muokattu kuva.

Oireiden kirjo on laaja
Vaskuliittien oireet voivat vaihdella suuresti riippuen
siitä, millä alueella verisuonitulehdus on, ja minkä
elimen verisuonet vaurioituvat. Yleisoireina voi
esiintyä väsymistä, laihtumista ja kuumeilua. Tavallisia oireita ovat lihas- ja nivelkivut sekä iho-oireet.
Lisäksi voi esiintyä esimerkiksi hengitys-, keuhkoja munuaisoireita sekä verenpaineen nousua tai
vatsaoireita. Tietyt vaskuliitit vaikuttavat erityisesti
kuuloon tai näköön, toiset taas aiheuttavat sydänoireita tai erilaisia neurologisia ilmentymiä.
Vaskuliiteilla on samanlaisia oireita muiden sairauksien kanssa, jolloin oikean diagnoosin saaminen voi
viivästyä.
Hoidon tavoitteena oireettomuus
Vaskuliitit ovat hoidonkin suhteen keskenään
erilaisia. Osa niistä parantuu itsestään. Monet
vaskuliitit ovat kuitenkin potentiaalisesti vakavia

7

sairauksia, mikäli niitä ei tunnisteta ajoissa ja
hoideta tehokkaasti.
Vaskuliittien diagnosointi ja hoito kuuluvat erityisyksiköihin. Hoidon pääperiaatteena on saada
tulehdus hallintaan ns. immunosuppressiivisella eli
immuunijärjestelmän toimintaa hillitsevällä lääkityksellä. Joissakin vaskuliiteissa riittää kortisonihoito. Toisiin taas tarvitaan lisäksi solunsalpaajalääkitys. Esimerkiksi ANCA-vaskuliiteissa solunsalpaajalääkitys on yleensä välttämätön. Tulehduksellisissa nivelsairauksissa käytetyistä biologisista
lääkkeistä osan on todettu sopivan myös vaskuliittien hoitoon.
Nopeasti käynnistettävällä ja tehokkaalla lääkehoidolla pyritään minimoimaan elinvauriot ja saamaan
tauti oireettomaksi, jolloin lääkitystä pystytään
purkamaan, mutta kuitenkin niin, että se on riittävä
ja ylläpitää oireettomuutta. Tulehdusarvoja seurataan laskon ja CRP-arvon avulla. Vaikka yhä
useamman sairaus saadaan oireettomaksi, osalla
vaskuliiteista on uusiutumistaipumus. Onneksi
lääkehoidon kehittyminen tuo myös vaskuliittisairauksien hoitoon uusia mahdollisuuksia.
Vaskuliitit ovat monimuotoinen sairausperhe.
Oireiden moninaisuuden ja laaja-alaisuuden takia
niissä tarvitaan lääketieteen erikoisalat ylittävää
yhteistyötä. Myös Harvinaiset-verkostossa ne ovat
luonteva yhteistyön kohde eri jäsenyhteisöille ja
niiden osalta onkin tehty monivuotista yhteistyötä
erityisesti Hengitysliiton kanssa.
Jaana Hirvonen
Jutun asiantuntijana on ollut
professori Tom Pettersson.
Lisätietoa:
www.harvinainenreuma.fi
www.vasculitis.org.uk
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VASKULIITTISAIRAUKSIA

Behçetin tauti
Behçetin tauti on krooninen, uusiutuva systeeminen
verisuonitulehdus. Sille tyypillisiä oireita ovat ihon ja
limakalvojen sekä nivelten, verenkierron, silmien ja
keskushermoston oireet.
Buergerin tauti
Buergerin tauti tunnetaan myös nimellä verisuonten
tukkotulehdus. Se on tulehduksellinen, veritulppia
aiheuttava keskikokoisten sekä pienten valtimoiden ja
laskimoiden sairaus.
Coganin oireyhtymä
Coganin oireyhtymä on hyvin harvinainen tulehdussairaus, jolle on tyypillistä sisäkorvien ja silmien tulehdus.
Niistä voi seurata kuulon heikentymistä, näön huonontumista ja tasapainovaikeuksia. Myös muualle elimistöön
voi tulla tulehduksia kuten sydämeen, isoihin verisuoniin,
hermostoon ja suolistoon.
Eosinofiilinen granulomatoottinen polyangiitti, EGPA
(entinen Churg-Straussin oireyhtymä)
EGPA on yksi ANCA-vaskuliiteista, joihin liittyy veressä
todettava valkosoluvasta-aine. Se on pienten ja keskikokoisten verisuonien tulehdussairaus. Tavallisimmin oireet
ovat keuhkoissa ja ihon alueella, mutta se voi vaikuttaa
myös sydämeen ja munuaisiin sekä hermoston ja
suoliston alueella.
Goodpasturen oireyhtymä
Goodpasturen oireyhtymä on pienten verisuonien tulehdus munuaisissa ja keuhkoissa. Sille on ominaisia
nopeasti etenevä munuaiskerästulehdus sekä keuhkoverenvuodot. Oireet voivat esiintyä yhdessä tai erikseen.
Granulomatoottinen polyangiitti, GPA
(entinen Wegenerin granulomatoosi)
GPA on yksi ANCA-vaskuliiteista, joihin liittyy veressä
todettava valkosoluvasta-aine. GPA:ssa pienet valtimot
ja laskimot sekä hiussuonet tulehtuvat. Sairaus aiheuttaa
oireita etenkin ylähengitysteissä, keuhkoissa ja munuaisissa, mutta sen aiheuttamia muutoksia voi esiintyä
monessa elimessä ja kudoksessa.

Hypokomplementeeminen urtikariaalinen
vaskuliitioireyhtymä, HUVS
Urtikariaalinen vaskuliitti on ihovaskuliitin muoto, jolle on
tyypillistä pienten verisuonten tulehdus ja urtikaria,
nokkosihottuma. Sillä on kolme alatyyppiä, joista HUVS,
hypokomplementeeminen urtikariaalinen vaskuliittioireyhtymä on harvinaisin. Keskeisin oire on uusiutuva
urtikaria. Muina oireina voi esiintyä ns. angioödeema eli
ihonalaisten kudosten turvotus, silmäoireet, munuaiskeräs- tai keuhkopussintulehdus, keuhkoahtaumatauti ja
sydänoireet.
IgA-vaskuliitti
(entinen Henoch-Schönleinin purppura)
IgA-vaskuliitti on pienten verisuonten eli hiussuonten,
pikkulaskimoiden ja -valtimoiden verisuonitulehdus. Se
aiheuttaa oireita ihossa, nivelissä, suolistossa ja munuaisissa. Tavallisin oire ovat iholta tunnusteltavissa olevat
pienet punaiset verenpurkauksista johtuvat kohoumat, nk.
purppura. Se on lapsuusiän tavallisin vaskuliittisairaus ja
paranee yleensä noin viikossa, mutta voi uusiutua.
Jättisoluarteriitti (temporaaliarteriitti)
Jättisoluarteriitti on suurten ja keskisuurten verisuonten
seinämätulehdus, joka kohdistuu aorttaan ja siitä lähteviin haaroihin, erityisesti kalloon johtaviin suoniin. Oireita
ovat tois- tai molemminpuolinen ohimopäänsärky tai
yleistynyt päänsärky, näköhäiriöt, päänahan arkuus,
leuan väsyminen ja kipeytyminen pureskeltaessa sekä
suurten lihasryhmien kipu ja jäykkyys.
Kawasakin tauti
Kawasakin tauti on keskikokoisten ja pienten valtimoiden
tauti, joka esiintyy yleensä alle viisivuotiailla lapsilla.
Tavallisin oire on kuume. Lisäksi voi esiintyä rokkoihottumaa, punoitusta ja turvotusta kämmenissä ja jalkapohjissa, sormenpäiden ihon hilseilyä, silmien sidekalvon
tulehdusta, huulten, kielen ja nielun tulehdusta sekä
kaulan imusolmukkeiden turvotusta. Tauti vaurioittaa
erityisesti sydämen sepelvaltimoita.
Kryoglobulineeminen vaskuliitti
Kryoglobulineeminen vaskuliitti on immunokompleksivaskuliitti. Taustalla voi olla infektio, sidekudostauti tai muu
sairaus. Yleisoireina voi esiintyä väsymystä ja heikotusta.
Iho-oireet kuten purppura, Raynaud'n ilmiö, ihonekroosit
eli kuoliot ja säärihaavat ovat tavallisia. Muina oireina voi
olla nivelkipuja, munuaisten vajaatoimintaa ja verenpai-

neen kohoamista sekä vatsaoireita ja tuntohäiriöitä
ääreishermostossa.
Mikroskooppinen polyangiitti
Mikroskooppinen polyangiitti on ensisijaisesti pieniin
valtimoihin ja verisuoniin kohdistuva verisuonitulehdus. Se
kuuluu ANCA-vaskuliitteihin, joihin liittyy verestä todettava
valkosoluvasta-aine. Tavallisin oire on munuaiskerästulehdus. Muita oireita voivat olla keuhkoinfiltraatit, röntgenkuvassa näkyvät keuhkojen tiivistymät, veriyskä, nivel- ja
lihaskivut, mononeuritis multiplex eli usean hermon
vaurioituminen sekä purppura ja kuumeilu.
Polyarteritis nodosa, PAN
Polyarteritis nodosa tunnetaan myös nimellä valtimoiden
kyhmytulehdus. Siinä keskikokoiset valtimot tulehtuvat.
Tavallisimmin oireet esiintyvät lihaksissa, nivelissä,
suolistossa, hermostossa, ihossa ja munuaisissa.
Primaari keskushermoston angiitti
Primaarissa keskushermoston angiitissa verisuonitulehdus kohdistuu pieniin ja keskikokoisiin valtimoihin ja
joskus myös laskimoihin. Tavallisin ensioire on asteittain
paheneva päänsärky. Erilaiset kognitiiviset häiriöt kuten
muistiin ja havaitsemiseen liittyvät häiriöt ovat yleisiä.
Oireina voi esiintyä myös sekavuustila tai etenevä
dementia. Muita ilmenemismuotoja voivat olla raajojen
puutuminen ja heikkous, kävelyvaikeudet, puhevaikeudet, näköhäiriöt sekä epileptiset kohtaukset ja tajunnan
häiriöt.
Takayasun arteriitti
Takyasun arteriitissa pääasiassa aortta ja siitä lähtevien
suonten tyvialueet voivat tulehtua. Tavallisia oireita ovat
yläraajojen rasitukseen liittyvä kipu ja puutuminen.
Kaulavaltimoiden muutokset voivat johtaa aivoverenkiertohäiriöihin, päänsärkyyn, huimaukseen ja näköhäiriöihin.
Aorttaläppään voi syntyä vuoto, joka voi johtaa sydämen
vajaatoimintaan. Muita harvinaisia ilmentymiä ovat
kaulavaltimon kiputila ja äkillinen sepelvaltimotautikohtaus. Joskus oireita esiintyy vatsa-aortassa, munuaisissa
tai keuhkovaltimoissa.
Luettelossa mainitut vaskuliitit ovat mukana Reumaliiton
harvinaistoiminnassa. Primaarinen keskushermoston
angiitti on mukana Neuroliiton toiminnassa, ja niitä vaskuliitteja sairatavat, joissa on hengityselinten oireita voivat
ottaa osaa myös Hengitysliiton harvinaistoimintaan.
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Minullako tuollainen sanahirviö?
– Sain ekana ihovaskuliittidiagnoosin. Minulle vakuutettiin, että
pian sinä paranet ja sairaus häviää,
mutta oireita tuli lisää, kuvaa kolmekymppinen
Anna Heikkinen sairastumistaan polyarteritis
nodosaan huhtikuussa 2012.
Diagnoosin saaminen tuntui samanaikaisesti
helpottavalta ja pelottavalta; pysyvältä. Mutta
epätietoisuuden kanssa eläminen olisi ollut vielä
kauheampaa.
Hälyttäviä oireita olivat sairaalloinen laihtuminen,
päänsärky ja sekavuus, säärihaavat ja vatsakivut.
Diagnoosi varmistui puolen vuoden kuluttua yliopistosairaalassa. Sanahirviö, josta ei ollut koskaan
kuullutkaan, piti ottaa osaksi elämää. Tällä hetkellä
sairaudesta muistuttavat ääreishermostovaivat,
päänsärky, väsymys, arvet säärihaavoista sekä
lihas- ja nivelkivut.
– Väsähdän helposti, eikä ajatus pysy aina
mukana. Tällä hetkellä en kykene työhön tai opiskelemaan, kun uupumus on osa arkea, summaa Anna
elämäntilannettaan.
Sairaus on opettanut, ettei ole itsestään selviä
asioita, mutta myös nauttimaan hyvin pienistä
asioista.
– Kuitenkin asiat voisivat olla huonomminkin kuin
nyt. Sairauden kanssa pärjää, kun sitä ei mieti
jatkuvasti ja yrittää elää mahdollisimman normaalisti.
Kuntoutuminen on vaatinut aikaa ja kärsivällisyyttä,
mutta Anna kokee toipuneensa lähtötilanteeseen
nähden hyvin. Se tuntuu palkitsevalta. Yhtenä
kuntouttajana toimii Shetlanninlammaskoira Vanni,
jonka kanssa Anna ulkoilee ja liikkuu metsässä. Se
ja mökillä luonnon helmassa olo antaa voimia
arkeen. Ennen sairastumistaan ulospäinsuuntau-

tunut Anna oli aina menossa ja tekemässä jotain.
– Tämä on vaatinut paljon sopeutumista, kun
elämän rytmi on muuttunut täysin. Itselleen pitää
antaa aikaa. Parhaimmillani olen, kun saan tehdä
asioita, joista pidän. Silloin en ajattele, että olen
sairas tai että minulla on rajoituksia elämässäni tai
jokin asia ei onnistu enää koskaan.
Tärkein asia Annan elämässä on yhdeksän vuotias
tytär, Vera.
– Hänen takiaan olen jaksanut taistella. Noussut
sängystä ylös joka aamu hoitamaan päivän asioita.
Sairaudestaan Anna on ollut alusta asti hyvin avoin.
Jos joku on kysynyt, hän on kertonut. Laajasta
ystäväpiiristä ovat erottuneet helmet, jotka pystyvät
elämään sen kanssa, että Annalla on tämä sairaus.
Hyvät ystävät ja perheen tuki auttavat huonojen
hetkien yli.
– En voi liikaa ylistää perheeni ja läheisteni tukea,
kuinka he ovat kaikkensa tehneet, jotta minulla olisi
asiat paremmin.
Anna on kokenut vertaistapaamiset erittäin hyödyllisiksi.
– Olin yrittänyt löytää netistä lajitoverin, etten olisi
ainoa tämän sairauden kanssa. Ensimmäisessä
vaskuliittitapaamisessa tapasin miehen, jolla oli
sama diagnoosi. Se tuntui aivan uskomattomalta,
hän ymmärsi vaivojani ja tunsi lääkkeitä.
He pitävät edelleen yhteyttä ja kyselevät toistensa
kuulumisia. Anna toimii myös vertaistukijana.
– Siitä olen saanut itselleni paljon, ymmärrän
itseänikin paremmin. Toivon, että vastasairastunuttakin helpottaa tieto siitä, ettei ole ainoa ja hän voi
ottaa yhteyttä, jos siltä tuntuu. Joskus pelkkä tieto
auttaa.
– Ole armollinen itsellesi ja anna itsellesi aikaa
toipua. Usko parempaan ja anna sille mahdollisuus,
kyllä tämän sairauden kanssa pystyy elämään ja
nauttimaan, linjaa Anna elämänfilosofiaansa.
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Tämä nyt vain sattui minulle
Markku Kohta sairastui kolmisen
vuotta sitten. Oireina olivat iltapäivisin nouseva kuume ja veriyskökset.
Hän epäili niitä jonkin Japanin matkalla tarttuneen
trooppisen taudin oireiksi. Vaeltavia nivelkipuja oli
tosin ollut jo pidempään. Markku ajatteli lääkärissä
käyntiä, mutta vasta noin kuukauden päästä,
kunhan olisi ensiksi ehditty käydä vaimon kanssa
Octoberfesteillä Munchenissä. Hän kuitenkin
pistäytyi työterveyslääkärillä, joka passitti välittömästi sairaalaan. Markku meni vielä työpaikan
kautta, pitihän koneet käydä sammuttamassa.
Sairaalassa vierähti parisen viikkoa. Oireille löytyi
nimi granulomatoottinen polyangiitti.
Tällä hetkellä varsinaisia oireita ei oikeastaan
ole, mutta verikokeista näkyy, ettei sairaus ole
poissa.
– Yritän unohtaa koko asian ja usein onnistunkin.
Aamuinen pillerishow tosin palauttaa sen mieleen.
Lääkkeillä, mm. kortisonilla on sivuvaikutuksensa,
mutta aika vähällä olen päässyt, Markku kertoo.
Markku kuvailee itseään hyväntapaiseksi ja -tahtoiseksi Seinäjoella asuvaksi 61- vuotiaaksi pehmohevidiggariksi. Humoristina hän väittää olevansa
parhaimmillaan nukkuessaan. Elämässä tärkeimpiä
asioita ovat perhe ja ystävät. Markku elää uusperheessä, jossa molemmilla on aikuiset lapset aiemmista liitoista. Puolisolle Markun sairastuminen oli
tietenkin järkytys, mutta se laantui nopeasti.
– Minulla kaikki on sujunut hyvin, mutta toisenlaisiakin tarinoita on. Olen tähän asti melkoisen hyvän
elämän elänyt.
Työuraa Markulla on takana 41 vuotta. Tällä hetkellä hän toimii järjestelmäasiantuntijana ja tekee
määrityksiä puhelinkeskuksiin. Töitä on riittänyt,
eikä hän ole ollut päivääkään työttömänä. Työn
tekemiseen tuli syyskuussa muutos, Markku jäi
osa-aikaeläkkeelle. Työt jatkuvat 60 prosenttisesti.
Vapaa-aikaa jää nyt enemmän.
– Sairaus vaikuttaa niin, ettei tahdo jaksaa läheskään niin kuin ennen, iltaisin mieluusti vain olisi,
Markku toteaa.
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Miehellä riittää paljon puuhaa. Omakotitaloasujana
löytyisi aina kunnostustöitä, mutta Markku tunnustaa, etteivät ne kuulu mielipuuhiin. Hän on myös
mukana kahdessa järjestössä, joissa tekemistä olisi
niin paljon kuin jaksaisi. Radioamatöörilupakin
löytyy, mutta kusoilu eli radioamatöörien keskinäinen yhteydenpito radiolla on jäänyt viime vuosina
vähälle. Moottoripyöräilyä Markku harrastaa huhti–
lokakuussa, mutta talviralliin hän ei ole enää lähtenyt pariin vuoteen. Sen tilalla voi puunata Rättisitikkaa ja välillä siemailla olutta ja katsoa kaukaisuuteen. Vain olla. Siihen Markku on antanut itselleen
luvan. Hän huoltaa itseään lueskelemalla sekä
hyvillä TV- ohjelmilla. Luonto on tärkeä.
– Joskus mennään nuotiokaffille metsään. Joskus
siellä ollaan porukalla puolijoukkuetelttamajoituksella koko viikonloppu. Entistä enemmän on alkanut merkitä myös maapallomme tila. Sen hyväksi
pitäisi tehdä jotain, hän tuumii.
Sairaus on antanut muistutuksen, missä elämänvaiheessa tahansa voi iskeä vastoinkäyminen.
– En ole salannut sairauttani keneltäkään. Kun on
pari viikkoa sairaalassa, alkaisi kaikenlaiset huhut
pyöriä, ellei kertoisi asiasta ystäville ja työtovereille.
Jotkut vaikenevat sairaudesta, enkä ymmärrä
miksi, kun se ei ole edes itse aiheutettu.
Markun lähipiiristä osa on kommentoinut enemmän,
osa vähemmän. Ehkä ihmiset eivät tiedä kuinka
vakavasta asiasta saattaa olla kysymys. Kun
Markku muistelee sairastumisen alkuvaihetta, niin
vähän se havahdutti, kun lääkäri kierrolla oli todennut, että välitön hengenvaara on nyt sitten ohi.
– Minä en tiennyt tämmöisestä asiasta mitään,
ehkä oli parempikin.
Perusoptimistina Markku toteaa, että asiat kannattaa ottaa asioina. Sairaudestakin voi ajatella, että
tämä nyt vain sattui minulle, ja tästä jatketaan
eteenpäin! Miksi elää päivääkään, jos ei ELÄ
päivääkään.

Suojelusenkeli matkassa
Tuija Kostiainen oli 56-vuotias
sairastuessaan. Ensioireita olivat
astma, jatkuvasti tukossa olevat
poskiontelot ja kipeät jalkapohjat. Käveleminen
tuotti tuskaa. Työterveyshuollossa ei tutkittu asiaa
sen tarkemmin, mutta Tuija joutui sairauslomalle
kävelyongelmien ja pahan jalkojen ihottuman
vuoksi. Oireet pahenivat. Hän joutui päivystykseen
ja jäi sairaalaan kolmeksi viikoksi. Jo ensimmäisenä
yönä sairaus sai nimen eosinofiilinen granulomatoottinen polyangiitti.
– Aluksi se ei sanonut minulle mitään, mutta vuosien mittaan se on tullut todella tutuksi, Tuija
hymähtää.
– Erityisiä oireita minulla ei ole tällä hetkellä. Lääkkeet tietysti on muistettava ottaa, ja astmalääkityksen annostelun suhteen on oltava tarkkana, muuten
astma voi tulla pahaksi. Jaksamisen kanssa on
ongelmia, väsyminen iskee aika helposti, kertoo
Tuija tilanteestaan 13 vuoden kokemuksella.
Epäreilulta tuntuu, että kortisonin käytöstä puhkesi
diabetes, vaikka siihen olikin sukurasitusta sekä
osteoporoosi.
– Jaloissa on hermovaurioita, jotka tuntuvat jäätävältä poltteelta. Oireet talttuvat kesällä kahdella,
kolmella villasukkakerroksella. Talvisin on käytössä
viidet villasukat.
Kokemukset terveydenhuollon palveluista ovat
jääneet Tuijaa mietityttämään.
– Omaa sairauttani en juurikaan ajattele. Jos olo on
huono, niin otan yhteyttä reumahoitajaan tai keuhkopolille, mutta sairastuttuani kohtasin monenlaisia
lääkäreitä. Pahin kokemus oli lääkäri, joka antoi
minulle viisi vuotta elinaikaa.
Sairaus on opettanut Tuijalle, ettei koskaan
tiedä, mitä ongelmia kunkin julkisivun takana
piilee.
– Olen monesti ajatellut, että ns. terveiden
kannattaisi joskus tutustua niiden todella sairaiden elämään, joiden sairaus ei näy. Oma sairaus
tuntuu vähäpätöiseltä sen rinnalla, mitä jollain
toisella ihmisellä on kannettavanaan.

Myös ikääntyminen pelottaa.
– Vanhalla ihmisellä ei oikein ole arvoa. Viimeksi
toukokuussa todistin sairaalassa, kuinka hoitaja
tiuski yöllä vanhalle ihmiselle, jolla oli kovia tuskia.
Jouduin vähän puuttumaankin. Tiuskiminen oli
aiheetonta. Vanhus joutui uusintaleikkaukseen,
sillä jotain oli mennyt pieleen. Tein ilmoituksen
sairaalalle, mutta vastausta en ole vielä saanut.
Tuija on ollut reilut kolme vuotta eläkkeellä. Eläkeläisen elämä on välillä kiireistä ja välillä taas rauhallisempaa.
– Olen opiskellut viron kieltä työväenopistossa
kolme vuotta, ja olen saanut myös uusia hyviä
ystäviä. Käyn usein Virossa, koska pitemmälle en
oikeastaan enää halua lähteä.
Uutena lajina Tuijan ohjelmassa on seniori-asahi.
Se on kehon ja mielen liikuntamuoto, jossa yhdistetään sekä länsimaista että itämaista terveysliikuntaa.
– En ole sitä ennen harrastanut. Jo yhden tunnin
jälkeen se tuntui joka puolella kehossa. Myöhemmin syksyllä alan käydä selkäjoogassa. Se on myös
uusi laji minulle. Lisäksi käyn kuuntelemassa
terveyteen ja tietotekniikkaan liittyviä luentoja.
Eläkeläisenkin on pysyttävä jollain lailla tietotekniikkahärpäkkeiden perässä, vaikkei ihan pokemoneja
alkaisikaan metsästää.
– Kun sairastuin, koin vahvasti, että minulla on
suojelusenkeli, joka oli apunani monissa, jopa
vaarallisissa tilanteissa. Jos tarvitsen apua tai
ohjausta, lähetän pyynnön enkelille, ja moni asia
selviää helposti. Tiedän, että tämä asia jakaa
vahvasti mielipiteitä, mutta en ole salannut ystäviltäni, että suojelusenkelini auttaa minua.
Tuija muistuttaa, ettei yksin kannata jäädä ihmettelemään, miten tässä näin kävi.
– Ottakaa sairaudesta selvää netistä, Reumaliiton
sivuilta, liittykää reumayhdistykseen, kysykää
neuvoa reumahoitajalta. Jos löydätte samaa sairautta sairastavia, pitäkää yhteyttä, hakeutukaa
sopeutumisvalmennuskurssille. Monet itkut olisi
itsellä jäänyt itkemättä, jos olisi tiennyt noista
mahdollisuuksista sairastuessani.
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Harjoitustyöstä diagnoosiin
– Sairastuin mikroskooppiseen
polyangiittiin, munuaisvaskuliittiin 38vuotiaana. Olin aloittanut tammikuussa 2013 bioanalytiikan opinnot. Niihin kuului
paljon laboratorioharjoituksia, ja löysin virtsanäytteestäni proteiinia. Toistin kokeen ja tulos oli sama.
Opettaja käski terveyskeskukseen tarkistamaan
tuloksen. Sitten olikin jo kesäkuu, koska en uskaltanut epäillä mitään vakavaa. Terkassa asia vielä
viivästyi ja heinäkuussa neljäs hoitaja lähetti minut
päivystävälle lääkärille. Verenpaineet olivat jo
pilvissä. Ei muuta kuin Jorviin päivystykseen ja
sieltä viikoksi Meilahteen kolmiosairaalaan, Henrietta Nyman kuvaa tietään labraharjoituksista
diagnoosiin.
Tulehdus eteni nopeasti. Se olisi voinut johtaa
pysyvään munuaisten vajaatoimintaan. Henrietta
sai kuitenkin tehokkaan lääkityksen, joka jatkui
koko syksyn. Munuaisten toiminta palautui ennalleen ja elimistö toipui hyvin rankoista hoidoista
huolimatta. Nyt lääkärikontrollit ovat noin neljän
kuukauden välein.
– Koko juttu oli salakavala, ei ollut erityisiä oireita,
väsymystä tms. Ilman koulua sitä ei olisi saatu
selville. Onni oli matkassa, Henrietta muistelee.
Henrietta piti syksyn sairauslomaa opinnoistaan ja
jatkoi opiskelua seuraavana keväänä. Tällä hetkellä
hän on töissä sairaalalaboratoriossa ja on jaksanut
hyvin.
– Olen hyvin analyyttinen ja entiseltä ammatiltani
biokemian tutkija, joten halusin heti tietää vaskuliitistani kaiken, ehkä vähän liiaksikin. Yritin suhtautua
asiaan realistisesti, mutta helppoa se ei ollut.
Henrietta on aina ajatellut, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, ja sairaudet kuuluvat elämään, halusimme tai emme. Samana syksynä
Henriettan miehellä todettiin verenpainetauti.
– Meillä ainakin parisuhde syveni sairastumisten
myötä tai olihan se kriisi, mutta siitä selvittiin.
Olemme molemmat terveydenhuoltoalalla, joten
sekin ehkä auttoi. Vaikeaa se oli vanhemmalla, 10vuotiaalla pojallani. Nuorempi seitsemän vuotias ei
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ehkä ymmärtänyt asiasta vielä niin paljoa.
Perheeseen kuuluu myös kaksivuotias ragdollkissa Tassu, joka on maailman pehmein ja ihanin
kissa.
Elämä on aika säännöllistä. Sitä rytmittää työn
lisäksi poikien urheiluharrastukset. Työn vastapainoksi Henrietta muistaa levätä riittävästi.
– Välillä käyn ratsastamassa. Kesällä toteutin
suuren haaveeni ja kävin Islannissa hevosvaelluksella. Kulttuuririennot ystävien kanssa ovat myös
hermolepoa. Samanhenkisten ihmisten seura on
tärkeää, ja sairastuessani löysin todelliset ystävät,
jotka eivät jätä kriisinkään hetkellä.
Henrietta on erittäin avoin ja sosiaalinen tyyppi,
joka tarvitsee ympärilleen ihmisiä ja toimivan
verkoston.
– Olen kertonut sairaudestani aika avoimesti,
toisaalta myös valikoidusti. Alussa ihmisten oli
vaikea käsittää, että kyseessä oli vakava sairaus,
eikä mikään tavallinen infektio. Parhaimman
vertaistuen löysin vaskuliittien facebook-ryhmästä
ja sieltä on löytynyt myös hyviä ystäviä. Kaikkia
asioita eivät terveet kaverit ymmärrä. Sairauden
kanssa pärjää hyvin, kun ei liikaa mieti sitä. Menen
aika lailla päivä kerrallaan elämän epävarmuuden
takia muutenkin. Huomisesta ei tiedä kukaan.
– Muille sairastuneille sanoisin, että älkää jääkö
yksin, etsikää tukea ja eläkää niin hyvää elämää
kuin voitte. Meillä on vain tämä yksi elämä!
Jaana Hirvonen

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.

SAIRASTATKO VASKULIITTIA?
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

SUOMEN SKLERODERMAYHDISTYS RY
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 parantamisehdotuksia tai jäsenyydestå, ota yhteyttä Riikka Kauramäkeen riikka.kaura@kolumbus.fi
tai 040 7563 270.

10 v.

Suomen Sklerodermayhdistys ry.
10 v.
Juhlitaan 24–26.3.2017 Apilassa yhdistyksemme 10-vuotista taivalta.

15

KUVA FOTOLIA

SYSTEEMISET
SIDEKUDOSSAIRAUDET,
HEDELMÄLLISYYS JA RASKAUS

Systeemiset sidekudossairaudet ovat monimuotoisia autoimmuunitauteja, joissa elimistö muodostaa
vasta-aineita joitain sidekudosten ja solujen ainesosia vastaan. Niihin luetaan systeeminen lupus
erythematosus (SLE) eli punahukka, Sjögrenin
oireyhtymä, MCTD eli sekamuotoinen sidekudossairaus sekä erilaiset myosiitit ja skleroderma.
Kaikki sidekudossairaudet voivat ilmetä hedelmällisessä iässä. Siksi on tärkeää tuntea sairauksien
sekä niiden hoitojen vaikutukset lisääntymisterveyteen. Sidekudossairauksien hoitoon käytettävät
lääkkeet voivat olla riski sekä hedelmällisyydelle
että raskaudelle.
Hedelmällisyys
Sidekudossairautta sairastavan naisen hedelmällisyyteen voivat vaikuttaa itse sairaus, siihen liittyvät
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elinmuutokset tai sairauden hoidossa käytettävät
lääkkeet.
Erilaisia kuukautishäiriöitä on kuvattu yleisesti
SLE:tä sairastavilla naisilla. SLE ei merkittävästi
heikennä hedelmällisyyttä ainakaan, mikäli tauti
pysyy rauhallisena eikä munasarjojen toimintaa
heikentävää lääkitystä tarvita. Viime vuosikymmeninä SLE:tä sairastavien raskauden ennuste on
parantunut, eikä keskenmenoriski enää mainittavasti eroa muusta väestöstä.
Skleroderma ei näytä lisäävän hedelmättömyyttä,
mutta keskenmenojen riski on lisääntynyt. Raskaus
päättyy keskenmenoon noin 8–32 prosentilla
sklerodermaa sairastavista naisista taudin aktiivisuuden mukaan vaihdellen. Myös vielä hedelmällisessä iässä terveillä, mutta sklerodermaan myö-

hemmin sairastuvilla naisilla keskenmenon riski on
kaksinkertainen ja hedelmättömyys kolme kertaa
yleisempää kuin terveinä pysyvillä naisilla. Vaikeaa
sklerodermaa sairastavista jopa puolella voi olla
tukosriskiä lisääviä fosfolipidivasta-aineita. Tämä
voi osaltaan selittää toistuvia keskenmenoja.
Muista sidekudossairauksista ainakin dermatomyosiittia sairastavilla naisilla on havaittu viitteitä
alkavasta munasarjojen vajaatoiminnasta. Myosiitteihin liittyvällä kroonisella tulehdusreaktiolla voi olla
haitallista vaikutusta hedelmällisyyteen.
Systeemisten sidekudossairauksien hoidossa usein
käytetty syklofosfamidi aiheuttaa kuukautisten
poisjäämistä 27–60 prosentilla lääkitystä käyttävistä
naisista. Potilaan ikä ja kumulatiivinen lääkeannos
vaikuttavat syklofosfamidin haitallisuuteen munasarjoille, ja lääke voi myös aiheuttaa munasarjojen
pysyvän vajaatoiminnan. Tulehduskipulääkkeet
voivat estää munarakkulan kypsymistä, mutta
onneksi vaikutus on ohimenevä, mikäli lääkkeen
käyttö ei ole säännöllistä.
Sidekudossairaudet ja niiden komplikaatiot voivat
vaikeuttaa lapsettomuushoitoja ja joskus niistä
onkin pidättäydyttävä. Hedelmöityshoitoja suunniteltaessa esimerkiksi SLE:tä sairastavien taudin
aktiivisuudella ja fosfolipidivasta-ainepitoisuuksien
suuruudella on merkitystä. Taudin pahenemisvaiheiden riski on pieni, jos SLE on rauhallisessa vaiheessa ja munasarjojen stimulaatio on maltillinen.
Mikäli fosfolipidivasta-ainelöydös on positiivinen, on
suositeltu pienimolekyylistä hepariinia laskimotukosten estoon jo alkionsiirrosta alkaen. Hedelmöityshoitoihin joskus liittyvä komplikaatio, munasarjojen
ylistimulaatio, on erityisen vaarallinen näille potilaille, sillä sekä ylistimulaatioon että fosfolipidipositiivisuuteen liittyy kohonnut tukosriski.
Fosfolipidivasta-aineet ja fosfolipidivastaaineoireyhtymä
Systeemisiin sidekudossairauksiin liittyy usein
fosfolipidivasta-aineiden muodostumista. Fosfolipidivasta-aineita ovat lupusantikoagulantti, antikardiolipiini ja beeta-2-glykoproteiini. Ne tunnistavat solukalvoilla olevia fosfolipidejä. Vasta-aineiden muodostumisen syy on tuntematon, mutta
perinnöllisillä tekijöillä on todennäköisesti merkitystä. Fosfolipidivasta-aineita löytyy myös noin 10

prosentilla terveistä henkilöistä, ja pelkkä positiivinen fosfolipidivasta-ainelöydös laboratoriokokeessa ei edellytä hoitoa.
Kliinisesti merkittävässä fosfolipidivasta-aineoireyhtymässä 2–3 vasta-aineen löydös on positiivinen ja henkilöllä on lisäksi ollut verisuonitukos,
keskenmeno tai muu raskauskomplikaatio. Fosfolipidivasta-aineiden esiintyminen raskauden aikana
lisää laskimo- ja valtimotukosten riskiä sekä istukan
muodostumisen häiriöitä, ja siten raskauskomplikaatioiden, kuten keskenmenojen, kohtukuolemien
ja ennenaikaisen synnytyksen riskiä.
Eurooppalaisessa tutkimuksessa potilailla, joilta löytyi
kaikki kolme vasta-ainetta, keskenmenon ja kohtukuoleman riski oli 6,8-kertainen. Varhain ilmaantuva
raskausmyrkytys ja HELLP-oireyhtymä, eli punasolujen hajoaminen, kohonneet maksa-arvot ja matala
verihiutaletaso raskaudessa, sekä ennenaikainen
synnytys ja pienipainoisuus puolestaan yhdistyivät
positiiviseen lupusantikoagulanttilöydökseen, ja riski
oli noin 2,5–2,9-kertainen. Muihin yksittäisin vastaainepositiivisuuksiin ei sen sijaan liittynyt tilastollisesti
merkittävää riskin lisääntymistä.
Systeemiset sidekudossairaudet ja raskaus
SLE (Punahukka)
Keskenmenojen ja muiden raskauskomplikaatioiden riski on SLE:tä sairastavilla noin 2–3 -kertainen
terveiden naisten riskiin verrattuna. Naisilla, joiden
tauti on aktiivinen, ennenaikaisen synnytyksen riski
on kaksinkertainen rauhallisessa taudin vaiheessa
olevien riskiin nähden. Jos kreatiniinitaso on
koholla, on raskausmyrkytyksen ja sikiön kasvun
hidastuman riski 40 prosenttia, ennenaikaisen
synnytyksen riski 60 prosenttia ja äidin munuaisten
toiminnan pysyvän heikkenemisen riski 20 prosenttia. SLE:n pahenemisvaiheita esiintyy jopa 60
prosentissa raskauksista. Niiden erottaminen
raskausmyrkytyksestä voi olla vaikeaa yhteisten
oireiden vuoksi (valkuaisen erittyminen virtsaan,
kohonnut verenpaine, päänsärky, pahimmillaan
kouristukset).
SLE:ssä fosfolipidivasta-aineista lupusantikoagulanttia esiintyy 20–30 prosentilla, kardiolipiinivastaaineita 30–40 prosentilla ja beeta-2-glykoproteiinivasta-aineita noin 37 prosentilla sairastunneista.
SLE:n ja fosfolipidivasta-aineiden esiintyminen
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samalla henkilöllä aiheuttaa suuremman raskauskomplikaatioiden ja taudin pahenemisvaiheiden
riskin kuin kumpikaan riskitekijä yksinään.
SLE:ta sairastavan naisen raskauden ennuste on
yleensä hyvä, jos sairaus on ollut rauhallinen
vähintään kuusi kuukautta ennen hedelmöittymistä,
verenpaine on hoitotasolla, munuaisten toiminta on
korkeintaan lievästi heikentynyt ja fosfolipidivastaaineita ei ole tai niiden pitoisuudet ovat vähäisiä.
Skleroderma
Skleroderma on ilmiasultaan varsin monimuotoinen
tauti, ja myös raskauteen liittyvät riskit voivat vaihdella. Tauti näyttää valtaosalla potilaista pysyvän
tasaisena, mutta noin viidesosalla se joko lieventyy
tai pahenee. Sidekudosten kovettumisesta johtuva
vatsan sisällön nousu takaisin ruokatorveen usein
pahenee kohdun kasvaessa, toisaalta valkosormisuusoire usein helpottaa.
Munuaistoiminnan heikkenemistä voi esiintyä
kolmannen raskauskolmanneksen aikana, ja se voi
peittää alleen myös raskausmyrkytyksen, kuten
SLE:ssäkin. Sklerodermaan liittyvä munuaiskriisi
kehittyy 5–10 prosentilla raskaana olevista sklerodermaa sairastavista. Siihen liittyy äkillisesti kehittyvä korkea verenpaine, valkuaisen erittyminen
virtsaan ja munuaisten vajaatoiminta. Raskaus
saattaa altistaa munuaiskriisille, erityisesti jos
sairaus on puhjennut varhain ja etenee nopeasti.
Myös synnytystä edeltävä kortisonihoidon käyttö
voinee ennakoida munuaiskriisiä. Keuhkoverenpainetautia esiintyy noin kymmenesosalla sklerodermaa sairastavista. Se on äitikuolleisuuden syy 17–
33 prosentissa tapauksista. Ennenaikaiseen synnytykseen päättyy noin 39 prosenttia raskauksista ja
noin puolet lapsista on pienipainoisia.

tapauksissa siirtämään raskautta myöhempään
ajankohtaan.
Sklerodermaa sairastavan naisen raskauden ja
synnytyksen hoito vaatii moniammatillista osaamista ja yhteistyötä, sillä hankalimmillaan tauti voi
vaurioittaa pehmytkudoksia, keuhkoja ja munuaisia,
tai vaikeuttaa esimerkiksi intubaatiota. Seurauksena voi olla esimerkiksi keuhkoverenpainetauti tai
munuaiskriisi.
MCTD
MCTD:tä, sekamuotoista sidekudossairautta
sairastavilla ennenaikaisten synnytysten (37 prosentilla) ja pienipainoisena syntyvien lasten (63
prosentilla) yleisyys on samaa luokkaa kuin sklerodermaa sairastavilla. Pienessä tutkimuksessa (12
skleroderma- ja 8 MCTD-potilasta) äitien ja lasten
sairastavuus eivät poikenneet muusta väestöstä
eikä taudin pahenemisvaiheita juuri ollut. Koholla
oleva keuhkoverenpaine lisää merkittävästi äitikuolleisuuden riskiä, mutta onnistuneesta raskauden
hoidosta löytyy yksittäisiä tapausselostuksia myös
näissä tapauksissa.
Myosiitit
Poly- ja dermatomyosiittien vaikutuksesta raskauden kulkuun on raportoitu vain pieniä potilassarjoja.
Niissä on todettu suurentunut keskenmenon ja
kohtukuoleman sekä kasvun hidastuman ja ennenaikaisen synnytyksen riski. Toisaalta raskauden
ennuste on hyvä, jos tauti on remissiossa ennen
hedelmöittymistä. Sairauden pahenemisvaiheita
esiintyy yleensä vasta synnytyksen jälkeen, mutta
raskausaikana ilmetessään sairauden pahenemisvaihe voi aiheuttaa hankalaa lihasheikkoutta erityisesti synnytyksessä.
Lääkitys raskauden aikana

Skleroderma on harvinainen sairaus hedelmällisessä iässä ja tutkimusaineistot ovat pieniä. Italialaisessa 99 naista käsittävässä tutkimusryhmässä skleroderma pysyi rauhallisena valtaosassa
raskauksia, mutta neljässä tapauksessa tauti eteni
vuoden kuluessa synnytyksestä. Kaikilla neljällä
naisella oli sairaudelle tyypillinen Scl-70-vastaainelöydös positiivinen ja kolmella sairauden kesto
alle kolme vuotta. Tutkijat suosittelevatkin tällaisissa
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Moni sidekudossairauksien hoitoon käytetyistä
lääkkeistä on potentiaalisesti sikiövaurioita aiheuttava esimerkiksi syklofosfamidi, metotreksaatti,
leflunomidi ja mykofenolaatti. Biologiset lääkkeet on
arvioitu turvallisiksi alkuraskauden aikana, mutta
niiden käyttö suositellaan lopettamaan ennen
kolmatta raskauskolmannesta syntyvän lapsen
infektioherkkyyden vähentämiseksi. Usein käytetyt

prednisoloni, atsatiopriini ja hydroksiklorokiini ovat
turvallisia sekä raskauden että imetyksen aikana.
Äidin sidekudossairaus ja sikiön sydämen
johtumishäiriöt
Erilaisten vasta-aineiden esiintyminen autoimmuunisairauksien yhteydessä on yhdistetty sikiön ja
vastasyntyneen sairastavuuteen. Primaarista
Sjögrenin oireyhtymää sairastavilla SSA- ja SSBvasta-aineet ovat varsin yleisiä. Niitä esiintyy myös
noin 30 prosentilla SLE:tä tai MCTD:tä sairastavista. Sekundaarista Sjögrenin oireyhtymää on
myös raportoitu esiintyvän noin 20 prosentilla
sklerodermaa sairastavista.
SSA- ja SSB-vasta-aineet voivat aiheuttaa vastasyntyneen lupuksen. Se ilmenee ihottumana, joka
yleensä häviää noin kuuden kuukauden ikään
mennessä, mutta voi myös ennakoida myöhempää
sairastuvuutta autoimmuunisairauksiin. Esimerkiksi
SSA- ja SSB-, Smith- (SLE) ja RNP- (MCTD) vastaaineiden esiintyminen on yhdistetty sikiön sydämen
johtumishäiriöiden ilmaantumiseen. Vasta-aineet
läpäisevät istukan jo yhdennestätoista raskausviikosta lähtien, ja ne voivat vahingoittaa sydämen
johtumisratoja siten, että sikiölle kehittyy johtumishäiriö sydämen eteisten ja kammioiden välille. Tila
on onneksi harvinainen. Sitä esiintyy vain noin
kahdessa prosentissa raskauksista, joissa äidillä on
SSA/SSB-positiivisuus.
Tuoreen katsauksen mukaan äideistä, joiden
sikiöille kehittyi johtumishäiriö, 13 prosentilla oli
SLE, 13 prosentilla Sjögrenin oireyhtymä ja noin 1,5
prosentilla jokin muu autoimmuunisairaus. Yli
puolella naisista tauti oli oireeton ja 14 prosentilla
autoimmuunisairaus ei täyttänyt mitään kriteerejä.
Jos sikiö saa johtumishäiriön, raskauden seuranta
ja hoito vaatii synnytyslääkärin, sisätautilääkärin ja
lasten kardiologin tiivistä yhteistyötä.

ehkäisystä tai hedelmällisyyden säilyttämisestä.
Joissakin tilanteissa raskautta ei suositella lainkaan.
Tarvittaessa raskautta harkitseva voidaan lähettää
arvioon hedelmällisyysneuvontaan perehtyneelle
gynekologian poliklinikalle.
Moniammatillista yhteistyötä vaativat erityisesti
perussairauden pahenemisvaiheet ja verisuonitukosten riskin arvio liittyen mahdolliseen fosfolipidivasta-aineoireyhtymään sekä mikäli sikiölle on
kehittynyt sydämen johtumishäiriö.
Pauliina Tuomikoski
Naistentautien ja synnytysten
erikoislääkäri,
Kokeellisen naistentauti- ja
synnytysopin dosentti
Helsingin yliopisto

Aila Tiitinen
professori, osastonylilääkäri
Helsingin yliopisto ja
HYKS Naistentaudit ja
synnytykset

Lyhennelmä Suomen Lääkärilehdessä 2016;71(35): julkaistusta
Pauliina Tuomikosken ja Aila Tiitisen yleiskatsauksesta Systeemiset
sidekudossairaudet, hedelmällisyys ja raskaus.
Julkaistu Suomen Lääkärilehden luvalla.

Lopuksi
Systeemiset sidekudossairaudet voivat vaikuttaa
naisen lisääntymisterveyteen monin tavoin. Hyvään
hoitoon tarvitaan useiden erikoisalojen asiantuntemusta. Neuvontaa voidaan myös tarvita raskauden
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SLE JA BIOLOGISET LÄÄKKEET
Perinteisillä SLE:n hoidossa käytetyillä lääkkeillä
(kortikosteroidit, hydroksiklorokiini, metotreksaatti,
atsatiopriini, mykofenolaatti, siklosporiini, syklofosfamidi) pyritään täyteen oireettomuuteen, pahenemisvaiheiden estämiseen sekä ennusteen ja
elämänlaadun parantamiseen. Aktiivisessa ja
vaikeassa taudissa nämä tavoitteet jäävät usein
saavuttamatta.
Bioteknologisesti valmistettuja täsmälääkkeitä ns.
biologisia lääkkeitä on käytetty nivelreuman, lastenreuman, nivelpsoriasiksen ja selkärankareuman
hoidossa yli 10 vuoden ajan. Parhaimmillaan niillä
voidaan saavuttaa vaikean ja aktiivisen taudin oireettomuus tilanteessa, jossa perinteiset antireumaattiset
lääkkeet ja niiden yhdistelmät ovat osoittautuneet
tehottomiksi tai ne eivät ole sopineet. Ovatko biologiset lääkkeet tehokkaita ja turvallisia myös systeemisten sidekudostautien kuten SLE:n hoidossa?
Rituksimabista ristiriitaisia tutkimustuloksia
Biologinen lääke rituksimabi estää haitallisten vastaaineiden muodostumista (ns. B-soluestäjä). Se on
lukuisissa avoimissa tutkimuksissa osoittautunut
tehokkaaksi lääkkeeksi vaikeata SLE:tä sairastavilla.
Kahdessa kontrolloidussa tutkimuksessa kuitenkin
todettiin, ettei rituksimabi yhdessä perinteisen
lääkityksen kanssa rauhoittanut SLE-potilaiden
aktiivista tautia eikä myöskään munuaistulehdusta
lumelääkettä paremmin. Tulosten ristiriita voi johtua
siitä, että kontrolloiduissa tutkimuksissa suurella
osalla potilaista oli lievä tauti ja kaikissa ryhmissä
sallittiin suurten glukokortikoidiannosten käyttö
hoidon alussa. Tutkimusasetelma on todennäköisesti
peittänyt rituksimabin todellisen tehon, eikä kuvaa
lääkkeen käyttöaiheita kliinisessä työssä.

joissa oli suljettu pois vaikeata munuaistulehdusta
ja keskushermosto-SLE:tä sairastavat potilaat,
saatiin perinteiseen hoitoon lisätyllä belimumabilla
noin 14 prosenttia parempi teho kuin lumelääkkeellä erityisesti nivel- ja iho-oireiden hoidossa.
Parhaan vasteen lääkkeelle saivat potilaat, joilla oli
laboratoriokokein aktiiviseksi arvioitu tauti (pieni
komplementtipitoisuus ja/tai suurentuneet DNAvasta-ainearvot).
Belimumabi on saanut myyntiluvan Suomessa
vuonna 2011. Sitä voidaan antaa lisälääkkeenä
aikuispotilaille, joilla on hyvin aktiivinen vasta-ainepositiivinen SLE huolimatta perinteisestä hoidosta.
Lääkkeen käyttö on Euroopassa ja myöskin Suomessa jäänyt kuitenkin vähäiseksi sen suhteellisen
vaatimattoman tehon ja kalliin hinnan takia. Tabalumabi ja atasisepti ovat kaksi samalla tavalla vaikuttavaa biologista lääkettä kuin belimumabi, mutta niillä ei
tutkimuksissa saavutettu hoidon tavoitteita. Atasisepti
näytti lisäävän myös vakavien infektioiden riskiä.
Toisin kuin nivelreumassa, eivät T-soluestäjät
(abatasepti) eivätkä TNF-salpaajat ole osoittautuneet SLE:n hoidossa tehokkaiksi, ja moniin niistä
on liittynyt merkittäviä haittavaikutuksia. TNF
salpaajat voivat jopa aiheuttaa SLE:n tai sen
kaltaisia oireita. Muihin tulehduksenvälittäjäaineisiin, esimerkiksi inlerleukiini-6- ja interferoniestäjät,
vaikuttavilla biologisilla lääkkeillä ei ainakaan
toistaiseksi ole saatu merkittäviä tuloksia.
Tutkimukset jatkuvat

Muut biologiset lääkkeet SLE:n hoidossa

SLE on hyvin moni-ilmeinen autoimmuunitauti,
jonka syntyyn osallistuvat kymmenet tunnistetut
geenit, lukemattomat laukaisevat ympäristötekijät ja
lähes kaikki immuunipuolustuksen komponentit.
Tästä syystä uusien ja tehokkaiden täsmälääkkeiden kehittäminen tautiin on osoittautunut vaikeaksi.
Käyttökelpoinen uusi lääke olisi sellainen, jolla
vaikeassa ja aktiivisessa taudissa saavutetaan täysi
elpymisvaihe silloin, kun perinteiset lääkkeet ja
niiden eri yhdistelmät eivät ole tehonneet. Toistaiseksi tähän ei ole päästy, mutta tutkimukset aivan
uusilla ja jo nyt käytettävissä olevilla sekä biologisilla että perinteisillä lääkkeillä jatkuvat.

Belimumabi on B-solujen toimintaa kiihdyttävän
proteiinin vasta-aine. Laajoissa tutkimuksissa,

Heikki Julkunen
Reumatologi, HYKS, Peijaksen sairaala

Rituksimabia ei voi suositella SLE:n ensi vaiheen
hoidoksi, mutta vaikeassa muuhun hoitoon reagoimattomassa ja jatkuvasti aktiivisessa taudissa sen
käyttö on perusteltua. Tutkimukset kahdella muulla
B-soluestäjällä joko keskeytettiin infektiokomplikaatioiden takia (okrelitsumabi), tai hoidon tavoitteita ei
saavutettu (epratutsumabi).
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BEHCETIN
KONGRESSI
MATERASSA

Materan kivinen kaupunki on Unescon maailmanperintökohde.

Etelä-Italiassa Materassa järjestettiin 17. Kansainvälinen Behcet konferenssi 15.–17.9.2016. Behcetin tautia sairastaville järjestettiin oma tapaaminen
kongressin viimeisenä päivänä. Suomesta kongressiin osallistuivat professori Kari Eklund, reumatologiaan erikoistuva lääkäri Suvi Peltoniemi ja
Behcet-ryhmän yhteyshenkilö Taina Laine. Ohessa
Suvin ja Tainan kongressikuulumisia:
Tuttuja ja kiisteltyjä teemoja
Behcet-kongressiin osallistui lääkäreitä ympäri
maailmaa myös korkeamman tautiesiintyvyyden
maista Turkista ja Japanista. Kahden ja puolen
päivän ajan aamusta iltaan jatkuneiden sessioiden
aikana käsiteltiin kaikki Behcetin syndrooman osaalueet kokeneiden asiantuntijoiden johdolla. Kongressissa kuultiin paljon uusia asioita sekä tuttua
tietoa lisäkokemuksella vahvistettuna.
Kiistelyiltäkään ei luennoilla täysin vältytty. Niitä
aiheuttivat erityisesti hiljattain julkaistu artikkeli,
jossa Behcetin tauti liitettiin samaan tautiryhmään
spondyloartropatioiden kanssa mahdollisen osin
yhteisen syntymekanismin perusteella, sekä juveniiliin tautiin nuorena ja osin poikkeuksellisin oirein
sairastuvat lapset, joiden diagnoosina toiset pitivät
ennemminkin jotain toistaiseksi tuntematonta
autoinflammatorista syndroomaa. Lisäksi uudet
diagnostiset kriteerit herättivät keskustelua. Arvostettu turkkilainen Behcet-asiantuntija Hasan Yazici

painotti, että luokittelukriteereitä ei tulisi käyttää
diagnoosikriteereinä, vaikka niin on tapana. Japanilaiset taas huomauttivat, että kriteereissä ei edelleenkään huomioida taudin ruonsulatuskanavan
ilmentymiä, joita Itä-Aasiassa esiintyy usein.
Lääkerintamalta kuului positiivisia uutisia: Apremilasti, jolla Suomessakin on jo erityiskorvattavuus
psoriaasin ja nivelpsoriaasin hoidossa, vaikuttaisi
ainakin alustavissa tutkimuksissa ja kliinisissä
kokeiluissa (ilman virallista hoitoindikaatiota) tehoavan hyvin Behcetin taudissa erityisesti suun ja
genitaalialueen haavaumiin. Lisäksi sillä on huomattavasti lievempi haittavaikutusprofiili kuin
monilla käytössä olevilla lääkkeillä. Behcetin tauti ei
kuitenkaan ainakaan vielä kuulu apremilastin
virallisiin käyttöaiheisiin Euroopassa tai Amerikassa,
mutta parhaillaan on meneillään sen faasi III lääketutkimukset. Odotukset ovat tähänastisten kokemusten perusteella korkealla.
Tulin Materasta kotiin monta uutta asiaa oppineena
verkostoitumista unohtamatta. Odotan jo nyt mielenkiinnolla seuraavaa Rotterdamissa, Hollannissa
13–15.9.2018 järjestettävää kongressia. Siellä saan
todennäköisesti vastauksia osaan tällä kertaa vielä
avoimeksi jääneistä kysymyksistä.
Behcetin taudin saloihin koukuttunut
Suvi Peltoniemi
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Behcet-tapaamisessa monipuolinen anti
Behcetin taudilla on jännittävät ajat edessään,
koska kiinnostus tautia kohtaan lääkäreiden ja
tutkijoiden keskuudessa kasvaa maailmanlaajuisesti.
Behcetiä sairastavien tapaaminen alkoi hyvällä
luennolla genetiikasta ja taudin synnystä. Luennoijana oli Haner Direskeli Turkista. Hän toi esille
suun hoidon tärkeyden, eli voisiko suun hoidolla
vähentää Behcetin taudin oireita? Lisäksi käytiin
läpi kudostyyppi HLA-B51 esiintyminen Behcetin
tautia sairastavilla. Lopuksi hän muistutti D-vitamiinin tärkeydestä tulehdusta vähentävän vaikutuksen
takia.
Psykologi Giacomo Belcari Italiasta luennoi
kivusta ja sen tuomista ongelmista sekä stressin
negatiivisten oireiden vaikutuksesta elämäämme.
Hän antoi lopuksi meille elämänohjeen: ”Voimme
muuttaa asennetta elämiseen, emme voi poistaa
tautia. Etsi välineet, joilla pärjäät taudin kanssa.”
Lastenreumatologi Isabelle Koné-Paul Ranskasta
alusti Behcetin taudista lapsilla. Ennen 11 vuoden
ikää tautia on vaikea diagnosoida, sillä aika ensimmäisestä oireesta seuraavaan voi olla pitkä. Hän
käsitteli lasten oireita, perinnöllisyyttä ja lasten
lääkitystä. Hän kertoi, että lääkäreiden yhteistyö on
erittäin tärkeää lasten sairauden diagnosoinnissa.
Tämä ei toteudu Suomessa lasten eikä aikuistenkaan kohdalla.
Seuraavana teemana oli mielenkiintoinen ”Hedelmällisyys, ehkäisy ja raskaus”, josta luennoi Pietro
Leccese Italiasta. Reumasairauksia sairastavilla on
kohonnut riski hedelmättömyyteen. Luento sisälsi
tietoa myös lääkkeiden vaikutuksesta hedelmällisyyteen ja raskauden vaikutuksesta Behcetin
tautiin.
Alkujaan irakilainen, nykyään englantilainen neurologi Adnan Al-Araji kertoi meille neurologisista
oireista ja tutkimuksista, joilla todetaan muutokset
aivoissa. Hän totesi lopuksi, että neurologisten
oireiden lääkitys on kehittynyt, ja hoito aloitetaan
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Tiedonhaluiset kongressiosallistujat Taina Laine ja Suvi
Peltoniemi.

aiemmin. Siksi Behcetin taudin neurologisia oireita
voidaan hoitaa paremmin.
Lääkäri Shigeaki Ohno Japanista piti meille pitkän
luennon silmäongelmista ja silmätulehdusten
diagnosoinnista. Hän korosti, että hoito pitäisi
aloittaa nopeasti ja totesi, että emme saa olla
pessimistisiä, koska lääketiede etenee ja hoidot
paranevat.
Tässä vaiheessa päivää aloimme olla jo aika
väsyneitä. Professori Farida Fortune Englannista,
Lontoon Behcet-klinikan vetäjä, piti vielä hyvän
luennon aiheesta iho- ja limakalvo-oireet. Hän
sanoi, että tauti on vaikea diagnosoida ja peskää
hampaanne. Jos suun oireet ovat aktiivisia, niin
tauti on aktiivinen muuallakin kehossa. Kävimme
läpi limakalvo- ja ihomuutoksia. Lopuksi Hasan
Yazici Turkista piti vielä lyhyen luennon lääkityksestä.
Sitten päivä päättyikin. Minulle uutta olivat esimerkiksi luennot genetiikasta sekä hedelmällisyydestä
ja raskaudesta. Kaksi mieleenpainuvinta asiaa
olivat suun hyvä hoito ja D-vitamiinin tärkeys taudin
hoidossa.
Onneksi lähdin Italiaan!
Taina Laine

KUVA LUPUS EUROPE

LUPUS EUROPEN
YLEISKOKOUSTERVEISIÄ

Lupus Europen yleiskokouksen edustajat Würzburgin Residenzin edessä.

Lupus Europen 27. yleiskokous järjestettiin 29.9.–
2.10.2016 Würzburgissa, Saksassa. Samalla
Saksan Lupusjärjestö juhli 30-vuotista taivaltaan.
Yleiskokouksessa oli edustajia 15 maasta ja Suomea edustivat SLE-yhdistyksen puheenjohtaja
Elina Eklund ja rahastonhoitaja Kirsi Myllys, joka
on myös Lupus Europen hallituksen jäsen.

ja verisuonisairauksien estäminen ja hoito mm.
verenpaineen ja kolesterolin seurannalla ja
hoidolla.

Yleiskokouksen teemana oli lupuksen hoito.
Aiheesta puhui Matthias Schneider, Lupus Europen ja Saksan SLE-järjestön asiantuntijalääkäri.
Hän toimii myös lupologina Euroopan reumajärjestöjen kattojärjestön Eularin työryhmissä, jotka ovat
työstäneet erilaisia suosituksia SLE:n hoitoon.
Schneiderin mukaan kaikkien SLE:tä sairastavien
perushoito kiteytyy viiteen pääkohtaan ja muodostaa 90 prosenttia kaikesta hoidosta: 1) luuston
suojaaminen, 2) hydroksikolokiini-lääkitys, 3)
aurinkosuoja 50+ suojavoitein ja vaattein, jos on
auringolle herkkä iho, 4) immunisaatiosuoja
(flunssa- ja pneumokokkirokote) sekä 5) sydän-

Kaiken kaikkiaan Würzburgin yleiskokous onnistui
erittäin hyvin. Monipäiväiseen kokoukseen oli
sopivasti siroteltu yhteisiä liikuntahetkiä, ryhmätyöskentelyä ja keskustelua. Lupusperhe vietti yhdessä
iloiset neljä päivää ja haikeina erosivat taas ja
lähtivät kukin tahoilleen. Facebookissa ja twitterissa
on jatkunut vilkas yhteydenpito. Tällaiset yhteistapaamiset ovat erittäin tärkeitä kaikille ja etenkin
harvinaissairaalle.

Lupus Europen hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Sara Badreh Ruotsista ja Kirsi Myllys sai
jatkokauden vuosille 2017–2019.

Kirsi Myllys ja Elina Eklund
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VERTAISTUKI TOIMII MOLEMPIIN
SUUNTIIN

Vertaistukijatiimin miesvahvistus vasemmalta Tuomo Tenhunen, Tapio Mikkonen ja Jari Väänänen M/S Gracella syyskuussa
2016.

Monessa harvinaisessa reumasairaudessa enemmistö sairastuneista on naisia. Harvinaistoimijoissa
naisten ylivalta korostuu vielä entisestään. Niinpä
muutama vuosi sitten hieraisin silmiäni, kun vertaistukijakoulutukseen ilmoittautui kolme miestä samalla
kertaa. Ei yksi uskalikko vaan kolme – Tuomo
Tenhunen, Tapio Mikkonen ja Jari Väänänen.
Harvinaisia miehiä
Tuomon kohdalla alettiin epäillä lihassairautta
kymmenen vuotta sitten muitten tutkimusten yhteydessä. Diagnoosi inkluusiokappalemyosiitti tuli reilu
vuosi tutkimusten jälkeen. Tapiolla 1980-luvun
puolivälistä alkanut sarkoidoosi sai kumppanikseen
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aikuisen Stillin taudin vuonna 2008. Jari sairastui
systeemiseen skleroosiin tammikuussa 2010.
– Se alkoi jyllätä ja vei ukon polvilleen muutamassa
kuukaudessa. Parin vuoden kuluttua jouduin jo
jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle, Jari kuvaa
nopeaa prosessia.
Tuomon kohdalla sairaus on edennyt vähitellen.
Muutokset toimintakyvyssä ovat tulleet pikkuhiljaa,
sillä inkluusiokappalemyosiitti on etenevä sairaus.
– En tiedä, missä vaiheessa olisin muuten havahtunut. Oireet olisivat ehkä menneet vanhenemisen
piikkiin muutaman vuoden. Liikkuminen ja kaikki
muu lihasvoimaa vaativa toiminta vaikeutuu
hitaasti, mutta varmasti, Tuomo kertoo.

Harvinaissairautta lukuun ottamatta miehet elävät
tavallista suomalaista arkea. Perhe on tärkeä ja
keskeinen osa elämää. Tapio asustelee vaimon
kanssa kahdestaan, sillä lapset ovat jo lentäneet
pois pesästä. Tuomolla on sama tilanne, ja syksyn
aikana lastenlasten määrä kasvaa kolmesta neljään. Jarin perheeseen kuuluvat vaimo ja kolme
teini-ikäistä.
Kaikki kolme ovat toiminnan miehiä. Tapio nauttii
luonnossa liikkumisesta, sienestyksestä ja marjastuksesta. Vuoleskelu puusta ja nikkarointi rentouttaa, samoin musiikki. Jari harrastaa koiria. Niitä on
perheessä kolme. He käyvät vaimon kanssa koiranäyttelyissä ja maastojuoksukilpailuissa. Hänkin
kokee tekemisen rentouttavana. Tuomo lukee
paljon ja seuraa kulttuuria muutenkin. Vapaaehtoistyö eri järjestöissä vie kohtalaisen paljon aikaa,
mutta sitä riittää myös huonekalujen entisöintiin ja
espanjan opiskeluun Kansalaisopistossa.
– Puutarhassa on mukava kokeilla rajojaan ja
keksiä uusia tapoja selvitä hommista, jotka aikaisemmin olivat itsestään selvyys.
Tuomo osaa rentoutua monella tavalla, mutta paras
tapa on kesäiset pitkät rauhalliset aamut, lämpö ja
ympäröivä luonto.
Muutoksista oppimista
Kun kolmikko tarkastelee sairastumistaan useamman vuoden perspektiivillä, niin onhan se tuonut
muutoksia.
– Kyllä sairastuminen on muuttanut elämää. Se on
lähes aina läsnä ja yllätyksellinen. En voi etukäteen
suunnitella elämänmenoa, kun muutoksia suunnitelmiin tulee kuitenkin, Tapio kuvaa elämä tässä ja nyt.
Samoin Tuomon etenevä sairaus on läsnä.
– Monista asioista on joutunut luopumaan, mutta
toisaalta uutta on tullut tilalle. Sairauteni on opettanut etenemään hitaasti ja havainnoimaan tarkasti.
Toisaalta olen huomannut olevani hyvin sopeutuvainen ja kekseliäskin, Tuomo pohdiskelee.
Kaikki kokevat sairastumisen vastapainoksi myös
oppineensa paljon.
– No, esimerkiksi sen, että täytyy ottaa päivä
kerrallaan, eikä kannata murehtia asioita liiaksi
etukäteen. Toki tauti vaikuttaa päivittäin rajoittamalla
monien asioiden tekemistä, varsinkin kolealla,
tuulisella säällä. Mutta pärjään tätä nykyä oikeinkin
hyvin, kun olen oppinut jo lukemaan oman kehon

jaksamista ja osaan levätä riittävästi askareiden
lomassa, Jari kuvaa tilannettaan.
Jarin vointi onkin parantunut alkutilanteesta huomattavasti. Hän on välillä pystynyt tekemään jopa
mattoasentajan työtään.
–Terapiatöinäni, kuten hän asian ilmaisee.
Pärjäämisen keinojakin on tarttunut vuosien varrella
matkaan. Tapio uskoo, että antamalla elämälle
aikaa, voi vaikeistakin ajoista nousta parempaan.
Myös sairaus kannattaa unohtaa silloin kuin voi.
– Unohtamiseen auttaa esimerkiksi soittaminen
iloisella luonteenlaadulla varustetuille ystäville.
Heidän kanssaan rommeltamalla voi parantaa
maailmaa ja siinä ohessa mielialaa.
Tuomo on samoilla linjoilla.
– Pärjään parhaiten ajattelemalla, että sairaus on
vain yksi osa isossa kokonaisuudessa, eikä sillä ole
pääroolia elämässäni.
Miksi vertaistukea?
Jari, Tuomo ja Tapio ovat olleet vertaistukitoiminnassa mukana nyt kolmisen vuotta. Mukaan toimintaan sai oma kokemus siitä, että asioista keskusteleminen muiden samaa kokeneiden kanssa helpottaa.
– Kun olin sopeutumisvalmennuskurssilla Apilassa,
sain kurssikavereiltani sellaista vertaistukea, että
voisin melkein sanoa saaneeni taas elämästä kiinni.
Ajattelin silloin, että kunpa joskus voisin antaa
jollekin ihmiselle sitä, mitä itse sain kurssikavereiltani, muistelee Jari päätöstään lähteä mukaan
vertaistukikoulutukseen.
Tuomon kokemukset ovat samankaltaisia. Hän
kuuli kuntoutusjaksolla vertaistukitoiminnasta ja
hakeutui seuraavalle kurssille, koska hän uskoo
kokemusten jakamisesta olevan hyötyä sekä muille
että itselleen. Tapio kertoo hakeutuneensa vertaistukitoimintaan siksi, kun sairastaminen on aika
yksinäistä hommaa ja harvinaisen sairauden vielä
astetta yksinäisempää.
– On mukavaa kuunnella kaltaisiaan ja antoisaa
jakaa omia tuntemuksiaan.
Kun kyse on harvinaisesta sairaudesta, yhteydenottoja ei tule kovin usein, mutta miehet ovat kokeneet
kaikki yhteydenotot palkitsevina niin yhteyttä ottaneille saamansa palautteen mukaan kuin itselleenkin. Useilla yhteydenottajille on selvästikin ollut
suuri epätietoisuus omasta tulevaisuudestaan. Osa
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on vain halunnut jutella jonkun kanssa omasta
sairaudestaan tai kysyä käytännön neuvoa.
– Me miehet olemme ehkä taipuvaisempia sairastamaan yksin, emme herkästi jaa tunteitamme muille,
mitä naiset helpommin tekevät. Elävätkin varmaan
jo senkin takia huomattavasti vanhemmiksi, Tapio
pohtii miesten ja naisten välisiä eroja.
Siksi kolmikko rohkaisee muita miehiä ottamaan
yhteyttä heihin yli diagnoosirajojen.

Muutaman vuoden tuttavuuden perusteella voin
todistaa, että ovat hyviä tyyppejä. Jos olet joskus
halunnut ottaa yhteyttä vertaistukijaan, mutta syystä
tai toisesta jättänyt sen väliin, niin tee se nyt. Yhteydenotosta tulee hyvä mieli myös vertaistukijalle.
Kaikkien koulutettujen vertaistukijoiden yhteystiedot
löydät seuraavalta sivulta.
Jaana Hirvonen

– Olin sairauden alkuvaiheessa todella huonossa
kunnossa ja tällä hetkellä kuntoni on hyvä. Sen
vuoksi juuri minulle kannatta soittaa. Tiedän, ettei
tauti välttämättä ole koko ajan niin hankala kuin
huonoimpina aikoina.
Tapio kuittaa kysymyksen puoliksi huumorilla.
– Olen miellyttävä-ääninen ja hyvä kuuntelija.
Mutta hänellä on kokemusta myös nuorena sairastumisesta, joka voi olla erityisen haastavaa. Tuomokin kertoo olevansa hyvä kuuntelija.
– Vuosien varrella on kertynyt kokemuksia, josta
saatujen oivallusten jakaminen saattaa olla hyödyksi, hän tuumailee.

Kolmikon kolme neuvoa:
1. Ota päivä kerrallaan
2. Älä murehdi asioista etukäteen.
3. Jos pitää murehtia, älä tee sitä yksin.

Osana Reumaliiton harvinaistoimintaa järjestetään
tapaaminen harvinaista reumasairautta sairastaville
miehille 17–18.3.2017. Ohjelmassa on sopivassa
suhteessa tietoa ja tekemistä. Mukana Tapion,
Tuomon ja Jarin lisäksi alustajia eri aiheista. Naisilta
on pääsy kielletty. Lisätietoa saat harvinainenreuma.fi
-sivuilta tammikuussa. Kaikki harvinaistoiminnan

postituslistalla olevat miehet saavat tilaisuuteen
myös henkilökohtaisen kutsun.

HARVINAISTOIMINNAN TAPAHTUMIA
VUONNA 2017
Tammikuu

Harvinaistapaaminen HUS:n alueella

Helmikuu

Harvinaistapaaminen TYKS:n alueella

Maaliskuu

17.–18.3. ”Äijätapaaminen” harvinaisia reumasairauksia sairastaville miehille

Huhtikuu

Teemana väsymys -tapaaminen Tampereella. Kaikille harvinaisia reumasairauksia sairastaville,
joilla sairauteen liittyy yhtenä oireena väsymys.

Toukokuu

10.5. Kansainvälisen SLE-päivän yleisöluento (striimataan verkossa). Järjestetään yhteistyössä
SLE-yhdistyksen kanssa
Harvinaistapaaminen TAYS:n alueella

Syyskuu

EDS-tapaaminen

Lokakuu

Harvinaistapaaminen KYS:n alueella

Marraskuu

Harvinaistapaaminen OYS:n alueella
Tilaa lisätietoa sinua kiinnostavista tapahtumista osoitteesta
https://my.surveypal.com/TietoaTapaamisista
Myös muita tapaamisia järjestetään. Niiden kohderyhmään kuuluville lähetetään
henkilökohtainen kutsu.
(Tapahtumalistaus alustava, muutokset mahdollisia)
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Harvinaistoiminnan vertaistukitapaamisen osallistujat M/S Gracella syyskuussa 2016 Kuvassa takaa vasemmalta Kirsi
Myllys, Tuomo Tenhunen, Maija Sääkslahti, Tapio Mikkonen, Saila Aurinko, Jari Väänänen, Sirpa Korpihuhta. Keskellä
vasemmalta Seija Kyykoski, Leena Sainio, Pia Huhtala, Minna-Kaisa Heinonen, Ritva Varjola, Maija Simola sekä vasemmalta
edessä Arja Vuoni ja Eeva-Liisa Hakala.

HARVINAISET VERTAISTUKIJAT
Haluatko keskustella samaa sairautta sairastavan kanssa? Voit ottaa yhteyttä vapaaehtoisiin, koulutettuihin vertaistukijoihin. Yhteydenotot ovat luottamuksellisia. Vertaistukijoina toimivat diagnoosiryhmittäin:
Aikuisen Stillin tauti
Tapio Mikkonen
040 5535 027
tapio.mikkonen@suursaimaa.com

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

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

GPA
Elina Knaapi
0400 142 754
knaapiella@gmail.com
Elisa Simola
elisa.simola@pp1.inet.fi
Maija Sääskilahti
0400 708 082
maija.saaskilahti@lshp.fi

Borrelioosin
krooninen muoto
Sirkka-Liisa Aro
050 533 5587
Dermatomyosiitti
Jaana Toivonen
(02) 7320 579
Ehlers-Danlosin
oireyhtymä
Minna-Kaisa Heinonen
050 3708 417
minttumantan@gmail.com
Arja Vuoni
040 5395 054

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 7789 990
heikkinenanna83@gmail.com
Polymyosiitti
Sirpa Korpihuhta
050 5403 303
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
040 7494 620
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
(Parhaiten tavoitettavissa iltaisin.)
Marjatta Sykkö
050 3765 942
Pia Huhtala
044 5861 566
Takayasun arteriitti
Ulla Tuominen
0400 555 382
ulla.tuominen@kolumbus.fi
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LYHYESTI
EDS-kortti
Ehlers Danlosin oireyhtymää sairastavien käytössä
on ollut ns. EDS-kortti. Sitä on voinut säilyttää
esimerkiksi lompakossa siltä varalta, että vaikkapa
päivystystilanteissa lääkärit ja terveydenhuollon
ammattilaiset saisivat tietoa, että henkilöllä on EDS
ja mitä sen vuoksi tulee ottaa huomioon hoitotoimenpiteissä. Kortista on tullut kyselyjä, ja se päivitetään yhteistyössä Suomen Ehlers-Danlos yhdistyksen kanssa. Se lähetetään automaattisesti
kaikille postituslistalaisille sen valmistuttua keväällä.
Liiton nettisivut uudistuvat
Yksi Reumaliiton kuluvan vuoden päätavoitteita on
ollut liiton nettisivujen www.reumaliitto.fi kokonaisuudistus. Se on loppusuoralla, ja uudet sivut julkaistaan marraskuussa. Ensivuoden aikana myös
harvinainenreuma.fi -sivusto tulee osaksi liiton
teemasivuja, ja niiden ilme päivittyy liiton sivujen
visuaalisen ilmeen mukaisesti. Harvinainenreuma.fi
-osoite pysyy myös edelleen käytössä.
Kattava lastenreuma -tietopaketti osaksi
liiton sivuja
Lastenreumatologien kansainväliset verkostot
PRINTO ja PRES ovat koonneet monikielisen
sivuston lasten reumasairauksista. Se löytyy osoitteesta www.printo.it. Aikaisemmin liiton sivuilla on
ollut linkki sivuille, mutta nyt on saatu lupa suomenkielisen osan julkaisuun osana liiton sivuja. Osiosta
löytyy lapsuusiän reumasairauksien lisäksi tietoa
monesta muustakin reumansukuisesta sairaudesta.
Mukana on niin tuttuja harvinaisdiagnoosejamme
kuten Behcetin tauti, (lapsuusiän) dermatomyosiitti
ja skleroderma ja vieläkin harvinaisempia sairauksia, kuten CANDLE-oireyhtymä tai Majeedin oireyhtymä. Ylilääkäri Pekka Lahdenne on edustanut
Suomea hankkeessa. Lasten reuma-aapinen
aukeaa saman aikaan, kun liiton uudet nettisivut.
Vaskuliittiyhdistys tekee jäsenilleen
kartoituksen
Suomen Vaskuliittiyhdistys on käynnistämässä
kyselyä, jolla se kartoittaa jäsenistönsä sairauksiin
liittyviä oireita, tehtyjä tutkimuksia, diagnoosin
saantia, lääkityksiä ja hoitoja.
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Kyselyn tuloksista tehdään opinnäytetyö Hämeen
Ammattikorkeakouluun ja opas vaskuliittiin sairastumisesta. Tavoitteena on jakaa opasta paitsi vaskuliittiin sairastuneille, myös mm. reumapoliklinikoille,
terveydenhuollon ammattilaisille ja muille sidosryhmille.
Kysely lähetetään joulukuun alkupuolella sähköpostilla yhdistyksen jäsenille. Ellet ole jo yhdistyksen
jäsen, niin nyt on yksi hyvä syy lisää liittyä yhdistyksen jäseneksi, mutta kyselyyn voi ottaa osaa,
vaikka et vielä olisikaan yhdistyksen jäsen.
Alueellisia tapaamisia vaskulitteja sairastaville
Suomen Vaskuliittiyhdistys järjesti aluetapaamisen
lokakuussa Helsingissä, Reumaliiton tiloissa.
Kokemus oli hyvä ja tapaamisten järjestämistä
aiotaan jatkaa eri puolella Suomea ensivuoden
aikana. Olisitko kiinnostunut tapaamisen järjestämisestä omalla paikkakunnallasi ja ehkäpä myös
auttamaan käytännön järjestelyissä? Ota yhteyttä
yhdistyksen sihteeriin Mailis Suhoseen mail.suhonen@kolumbus.fi. Yhdistyksen hallitus päättää
paikoista marraskuussa.
Syntymäpäiviä
MCTD yhdistyksen yksivuotissyntymäpäiviä on
vietetty tänä syksynä ja yhdistys on nyt myös
rekisteröity. Vuoden taitteessa käynnistyy Suomen
Skleodermayhdistyksen 10-vuotisjuhlavuosi,
samalla kun Reumaliitto juhlii 70 vuotta kestänyttä
toimintaansa.
Onnittelut kaikille päiväsankareilla!
Seuraava Harvinaisia-lehti ilmestyy keväällä
Seuraavassa lehdessä teemoina ovat mm. EDS ja
myosiitit. Haluaisitko kertoa oman tarinasi tai olisiko
sinulla juttuideaa näistä teemoista? Muutkin juttuvinkit otetaan ilolla vastaan. Ole yhteydessä Jaana
Hirvoseen jaana.hirvonen@reumaliitto.fi tai puh.
0400 760 054.

PAIKALLISTA JA ALUEELLISTA
HARVINAISTOIMINTAA SYKSYLLÄ 2016
JA ALKUVUODESTA 2017
Pääkaupunkiseudun harvinaisten ryhmä
Vuoden viimeinen kokoontuminen on maanantaina 28.11. klo 17.30–19.30. Helsingin Reumayhdistys, Korppaanmäentie 6. Tietoa, vertaistukea ja yhdessäoloa harvinaisia reumasairauksia sairastaville. Vetäjinä toimivat Reija
Närhi, reijanarhi@hotmail.com ja Saila Aurinko, saila.aurinko@gmail.com
Lisätietoa: www.helsinginreumayhdistys.com
Kuopion reumayhdistyksen harvinaisten ryhmä
Ryhmä kokoontuu Kuopion yhdistyksessä, Niiralankatu 17 B. Seuraava kokoontumispäivä on 7.11.
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). Vuoden 2017 alkupuolen tapaamiset ovat aina
kuukauden ensimmäisenä tiistaina 3.1., 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5. 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
Salon reumayhdistyksen sidekudosryhmä ja Turun Seudun reumayhdistyksen Kilpikonna-klubi
(skleroderma + muut harvinaiset reumasairaudet)
Salon ryhmä kokoontuu 2.11 klo 18 ja Kilpikonnaklubi Turussa 10.11 klo 18.
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.
Vuoden 2017 ensimmäinen tilaisuus on Järjestötalolla keskiviikkona 15.2. klo 17, osoitteessa
Kauppakatu 1, 2. kerros.
Tervetuloa mukaan entiset ja uudet ystävät!
Saini Knuuttila puh. 044 0391 220, saini.knuuttila@netikka.fi
Tampereen reumayhdistyksen SLE-ryhmä
Sairastatko SLE:tä? Tule mukaan ryhmämme toimintaan! Tapaamme kahvin merkeissä, useimmiten yhdistyksen
toimistolla, 5–6 kertaa vuodessa. Opimme uutta, vaihdamme tietoa ja kokemuksia sekä saamme uusia ystäviä!
Tapaamme vielä keskiviikkona 7.12. klo 18.00 yhdistyksen toimistolla.
Tervetuloa mukaan!
Yhteyshenkilö: Mathlin Annette 0400 735 589 / annette.mathlin@luukku.com
Oulun reumayhdistyksen SLE-, Sjögren- ja sidekudosryhmä
Ryhmä kokoontuu yhdistyksen toimistolla, Puusepänkuja 2. Loppuvuoden alustavat päivät ovat 6.11 ja 18.12.
klo 14.00–16.00. Vetäjänä toimii Katja Törmi, katja.tormi@mail.suomi.net.
Lisätietoja: www.oulunreumayhdistys.com/toiminta.htm
Reumaliiton valtakunnalliseen harvinaistoimintaan voi osallistua, vaikka ei olisikaan liiton minkään jäsenyhdistyksen jäsen. Paikallisten ja alueellisten harvinaisryhmien osalta on syytä tarkastaa edellyttääkö toimintaan osallistuminen järjestävän yhdistyksen jäsenyyttä.
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KUVA RIITTA KATKO

YHDEN HERÄTYKSEN
TAKTIIKALLA
Paljon on kuntoutus
muuttunut parissa
vuosikymmenessä.
Ennen laitosmuotoisessa kuntoutuksessa
oltiin kolme viikkoa.
Ohjelma oli suppeaa:
perusliikunta, venytys ja
rentoutus. Jos oli hyvä
porukka, hauskaa oli,
mutta joskus kemiat
eivät vaan toimineet.
Ohjelmaa ei juurikaan
voinut muuttaa. Nyt kuntoutus on jaksotettu noin
viiden vuorokauden pätkiin. Tehokasta ajankäyttöä,
monipuolista ohjelmaa. Duracelpupun lailla
aamusta iltaan. Seurustelu jää vähiin.
Aina sitä kysellään, mitä uutta sait kuntoutuksesta.
Jospa perinteistä poiketen kerronkin kommelluksista. Olettekos koskaan ajatelleet, mitä löytyy invahuoneesta? Nyt on kymmenen päivän kokemus
automaattiovista, säädettävistä sängyistä ja liukuovista. Sisälle tullessa ovi pysyy auki tovin aikaa.
Joten jos on kiire vesijumppaan, mene vessan
puolelle riisumaan. Ulos mennessä ei kannata
käyttää automaattia. Aukaise vain lukosta, ovi
ponnahtaa auki ja saman tien kiinni. Vikkelästi ulos.

kunnolla! Kunnes hoksasin testailla näitä valonappuloita. Bingo, sähkö puuttui pistorasiasta.
Valojen käyttö on oma oppituntinsa. Nämä kaikki
pienet "huomiovalot" valaisevat kuitenkin yöllä
tehokkaasti. Näet hiipiä vessaan. Kun sitten tartut
ovenkahvaan, nykäiset vaistomaisesti. Kunnes
harmaat aivosolusi heräävät: Tämä on liukuovi. Ja
painava. Kämppis varmasti herää tähän kolinaan.
Samapa tuo kumpi ensin herää, käydään molemmat asialla ja jatketaan unia. Yhden herätyksen
taktiikalla sopu säilyy.
Liukulakana, oiva keksintö. Mutta kun patja on 90
senttimetriä ja petari 80 senttimetriä ja siihen pingotat
liukulakanan. Vähän niin kuin nukkuisit sämpylän
päällä. Ei haitannut, hyvin nukutti, mutta hauskuus
siinäkin. Minulla oli kaksi tukityynyä, jotka yöllä
tuppasivat putoamaan. Automaattisesti nostin takaisin. Sitten yhtenä aamuna minulla olikin 3 tyynyä.
Olin nostanut naapurinkin tyynyn ja ottanut itselleni.
Muuten vinkkinä: Jos kämppäkaverin kanssa
synkkaa, menkää asiakassihteerin juttusille. Sopikaa seuraavat jaksot samaa aikaan ja yhteinen
huone. Näin me teimme. Tammikuussa taas tavataan ja ryskytetään vessan ovea, ellei jouduta
tavalliseen huoneeseen.
Arja Vuoni

Sänkyjen päätyseinällä on valonappuloiden armeija
ja johtoja sinne tänne. Latasin vanhaa hammasharjaa, ja annoin lähtöpassit sille, kun ei latautunut

Arja palaa asiaan ensivuoden puolella pidettyään kuntoutuspäiväkirjaa tammikuussa 2017 järjestettävältä jatkojaksolta.

HARVINAISET-VERKOSTOSSA JO 20 JÄSENYHTEISÖÄ
Epilepsialiitto
Hengitysliitto
Iholiitto
Invalidiliitto
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kuuloliitto
Lihastautiliitto
Munuais- ja maksaliitto
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Neuroliitto
Näkövammaisten Keskusliitto
Orton Invalidisäätiö
Rinnekoti-Säätiö, Norio-keskus
Suomen CP-liitto
Suomen Kuurosokeat
Suomen Migreeniyhdistys
Suomen Parkinson-liitto

Suomen Potilasliitto
Suomen Reumaliitto
Suomen Sydänliitto
Suomen Ultraharvinaiset
Järjestöjen yhteistyötä harvinaisten
sairaus- ja vammaryhmien hyväksi.
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