
Sovitun määritelmän mukaan las-
tenreumalla tarkoitetaan alle 16 
vuoden iässä todettua yhden tai 
useamman nivelen vähintään 6 

viikkoa kestävää tulehdusta. Tauti luo-
kitellaan alatyyppeihin sairastuneiden 
nivelten lukumäärän, niveltulehdukseen 
liittyvien muiden piirteiden, reumate-
kijäpositiivisuuden ja sukuanamneesin 
perusteella. Tyypillisin lastenreuma-
potilas sairastuu parin vuoden iässä. 
Leikki-ikäisellä taudinkuva on useim-
miten tyypillinen lastenreumalle ja 
vasta koulu- tai murrosikäisellä saattaa 
ilmentyä eri tautityyppien muita kliini-
siä piirteitä, kuten sakroiliittiä tai ihon 
psoriaasia. Luokittelua tarvitaan, koska 
alatyyppi ohjaa lääkehoitoa ja liittyy 
ennusteeseen. Tiedeyhteisössä on nyky-
ään suunnitelmia ja toiveita luokittelun 
kehittämiseksi vastaamaan paremmin 
biologisia tautimekanismeja. 

Pienen lapsipotilaan diagnostiikka 
haasteellista
Suomessa sairastuu lastenreumaan 
vuosittain noin 200 lasta, ja taudin 
vuoksi hoidossa ja seurannassa on noin 
2000 lasta ja nuorta (1). Kyse ei siis ole 
ihan tavallisesta sairaudesta, mutta se 
on astman ja diabeteksen jälkeen ta-
vallisimpia lasten kroonisia sairauksia. 
Hoito on keskitetty erikoissairaanhoi-

toon. Vaikeiden potilaiden hoito kuuluu 
yliopistoklinikoille ja lastenreumatolo-
geille. Monissa keskussairaaloissa on 
kuitenkin lastenlääkäreitä, jotka ovat 
hyvin perehtyneitä tämän sairauden 
diagnostiikkaan ja hoitoon. 

On muistettava, että pienen lapsi-
potilaan diagnostiikka voi olla haasta-
vaa. Samoin diagnoosiin pääseminen 
voi olla erityisen hankalaa sellaisilla 
potilailla, joilla nivelet eivät ole varsi-
naisesti turvonneet, vaan niveltulehdus 
on ennemminkin ”kuiva” ja jäykistävä, 
myös tulehdusarvot CRP ja lasko voivat 
olla täysin normaalit. Useimmiten ni-
velkipu ei ole myöskään lastenreuman 
tyypillinen oire.

Lastenreuman etiologia on edelleen 
varsin tuntematon. Tiedetään, että alt-
tius sairastua on geneettinen, mutta 
siihen tarvitaan myös laukaiseva tekijä. 
Muun muassa rokotusten, infektioiden 
ja äidin raskaudenaikaisen tupakoinnin 
osuutta taudin puhkeamiseen on selvi-
tetty, mutta todennäköisesti eri tekijät 
vaikuttavat eri yksilöillä. Suomalais-
tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että 
alle kahden vuoden iässä saatujen anti-
bioottikuurien määrä liittyy sairastumi-
sen riskiin (2). 

Lastenreuman lääkehoito
Vielä muutama kymmenen vuotta sit-
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Lastenreuma – miten  
nykyään hoidetaan?

Lastenreuma ei ole yhtenäinen 
tauti vaan ryhmä pitkittyneitä ni-
veltulehdussairauksia. Lapsi sairas-
tuu reumaan tyypillisimmin parin 
vuoden iässä. Nykylääkehoidon 
tavoite on taudin aktiivisuuden 
sammuttaminen, jossa perinteiset 
reumalääkkeet, erityisesti metot-
reksaatti, ovat keskeisiä. Biologiset 
lääkkeet otetaan kuitenkin melko 
nopeasti käyttöön, jos synteettisillä 
valmisteilla ei saada muutamassa 
kuukaudessa tautia rauhoittumaan. 

KATSAUS
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HUMIRA (adalimumabi) Humira 20 mg, esitäytetty ruisku. Humira 40 mg/0,8 ml injektioneste, liuos lapsille. Humira 40 mg, esitäytetty kynä tai ruisku. Humira 80 mg, esitäytetty kynä
Käyttöaiheet: Nivelreuma: Yhdessä metotreksaatin kanssa keskivaikean tai vaikean, aktiivisen nivelreuman hoitoon aikuisilla*, tai vaikean, aktiivisen ja progressiivisen nivelreuman hoitoon aikuisilla, jotka eivät ole aiemmin 
saaneet metotreksaattihoitoa. Yksinään, jos potilas ei siedä metotreksaattia tai metotreksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Selkärankareuma: Vaikean, aktiivisen selkärankareuman hoitoon aikuisilla.* 
Aksiaalinen spondylartriitti: Vaikean aksiaalisen spondylartriitin (ilman radiografista näyttöä selkärankareumasta) hoitoon.* Juveniili idiopaattinen polyartriitti: Yhdessä metotreksaatin kanssa aktiivisen idiopaattisen juveniili 
polyartriitin hoitoon 2 vuoden iästä alkaen.* Yksinään, jos potilas ei siedä metotreksaattia tai metotreksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Entesiitteihin liittyvä artriitti: Aktiivisen entesiitteihin liittyvän 
artriitin hoitoon 6 vuoden iästä alkaen.* Uveiitti: Ei-infektioperäisen intermediaarisen, posteriorisen ja panuveiitin hoitoon aikuisilla, joilla vaste kortikosteroideille on riittämätön, joiden kortikosteroidien käyttöä täytyy 
rajoittaa, tai joille kortikosteroidihoito ei sovi. Pediatrinen uveiitti: Pediatrisen kroonisen ei-infektioperäisen anteriorisen uveiitin hoitoon 2 vuoden iästä alkaen yhdessä metotreksaatin kanssa.* Psoriaasi: Keskivaikean tai 
vaikean läiskäpsoriaasin hoitoon aikuisilla, joilla harkitaan systeemistä hoitoa. Nivelpsoriaasi: Aktiivisen ja progressiivisen nivelpsoriaasin hoitoon aikuisilla.* Psoriaasi lapsilla: Vaikean, kroonisen läiskäpsoriaasin hoitoon 4 
vuoden iästä alkaen.* HS-tauti: Keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan (taiveaknen) hoitoon 12 vuoden iästä alkaen.* Crohnin tauti: Keskivaikean tai vaikean aktiivisen Crohnin taudin hoitoon.* Crohnin 
tauti lapsilla: Keskivaikean tai vaikean, aktiivisen Crohnin taudin hoitoon 6 vuoden iästä alkaen.* Ulseratiivinen koliitti: Keskivaikean tai vaikean aktiivisen ulseratiivisen koliitin hoitoon.* Annostus: Aikuisilla aloitusannos 
40–160 mg, jonka jälkeen 40 mg kerran viikossa tai 40 tai 80 mg joka toinen viikko riippuen sairaudesta. Lapsilla aloitusannos 20–160 mg riippuen sairaudesta, jonka jälkeen annos 20, 40 tai 80 mg joka toinen viikko 
painon mukaan ja riippuen sairaudesta. Antotapa: Ihon alle. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineelle. Aktiivinen tuberkuloosi, muu vakava infektio, opportuniset infektiot. Sydämen vajaatoiminta 
(NYHA III/IV). Varoitukset: Käyttöä on harkittava potilailla, joilla on ollut toistuvia infektioita tai perussairaus tai lääkitys, joka altistaa infektioille. Hoito on keskeytettävä, mikäli potilaalle kehittyy vakava infektio, kunnes 
infektio saadaan hallintaan. Potilaat tulee tutkia tuberkuloosin ja B-hepatiittiviruksen kantajuuden suhteen ennen hoidon aloittamista. Varovaisuutta on noudatettava potilailla, joilla on myeliinikatoa aiheuttava sairaus tai 
joille kehittyy lupuksen kaltaiseen oireyhtymään viittaavia oireita. Intermediaarisen uveiitin ja keskushermoston demyelinoivien sairauksien välillä on tunnettu yhteys. Muuttunutta lymfoomien tai muiden maligniteettien 
kehittymisriskiä ei voida poissulkea TNF-estäjähoidon aikana. Lapsipotilaiden on suositeltava saada ajankohtaisten rokotussuositusten mukaiset rokotukset ennen Humira-hoidon aloittamista. Yhteisvaikutukset: Vasta-
ainemuodostus vähäisempää metotreksaatin kanssa annettuna kuin yksinään. Yhdistämistä anakinran ja abataseptin kanssa ei suositella. Raskaus ja imetys: Käyttöä ei suositella. Imettämisestä tulee pidättäytyä vähintään 
viisi kuukautta viimeisen Humira-annoksen jälkeen. Haittavaikutukset: Yleisimmät: infektiot, pistoskohdan reaktiot, päänsärky ja tuki- ja liikuntaelimistön kipu. Käytön yhteydessä on ilmoitettu vakavia haittavaikutuksia, 
mm. kuolemaan johtaneita ja henkeä uhanneita infektioita ja eri syöpätauteja. Myös vakavia hematologisia, neurologisia ja autoimmuunireaktioita on ilmoitettu. Reseptilääke. Pakkaukset ja hinnat (05/2018, vmh sis. 
alv): 20 mg: 2 esitäytettyä ruiskua 662,53 €. 40 mg: 2 esitäytettyä ruiskua 1160,30 €. 2 esitäytettyä kynää 1160,30 €. 2 kerta-annosinjektiopulloa 1160,30 €. 80 mg: 1 esitäytetty kynä 1104,30 € Korvattavuus 20 mg: 
Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen perusteella (281) tai peruskorvattava (40 %) erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326). 40 mg: Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen perusteella (281) tai peruskorvattava  
(40 %) erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326, 380). 80 mg: Peruskorvattava (40 %) erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326, 380) Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Lisätietoja: 
AbbVie Oy 010 2411 200. (Humira 04.2018)

*kun tavanomaisilla hoidoilla ei ole saatu riittävää vastetta, ne ovat olleet huonosti siedettyjä tai vasta-aiheisia.
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ten lastenreuman hoito tarkoitti vuo-
sia kestävää hoitoa tulehduskipulääk-
keillä ja glukokortikoideilla, ja jatkuva 
kuntouttaminen oli hyvin keskeistä.  
Glukokortikoideja käytetään nykyisin 
pääasiassa vain lyhytaikaisena hoitona 
tai pistoksina niveliin, kun odotetaan 
reumalääkkeiden vaikutusta. 

Nykyään lääkehoidolla pyritään tau-
din aktiivisuuden sammuttamiseen. 
Merkittävää lääkehoidon kehittymi-
selle on ollut taudin patogeneesin ja 
immunologisten mekanismien selvi-
äminen. Lastenreuman lääkehoito on 
perusteiltaan hyvin samanlaista kuin ai-
kuisten reumassa. Lääkkeiden annoste-
lu pienille lapsille ei vain aina ole kovin 
yksinkertaista suurikokoisilla tableteil-
la tai muutoin valmisteilla, joita ei ole 
suunniteltu nimenomaan lapsia varten. 

Hoidon peruslääkkeenä on me-
totreksaatti. Myös muut synteettiset 
reumalääkkeet, kuten salatsopyriini, 
hydroksiklorokiini ja leflunomidi ovat 
käytössä. Biologiset lääkkeitä otetaan 
kuitenkin melko nopeasti käyttöön, jos 
synteettisillä valmisteilla ei saada muu-
tamassa kuukaudessa tautia rauhoittu-
maan. Näistä laajin ja pisin kokemus on 
tuumorinekroosifaktori-alfan salpaajis-
ta ja ne näyttävät toimivan lastenreu-
massa erittäin hyvin, ja suurin osa poti-
laista saadaan niiden avulla remissioon. 
Lisäksi käytössä on interleukiineja 1 ja 
6 salpaavia sekä T-solujen aktivaatiota 
estäviä lääkkeitä. Tehokkaisiin lääkkei-
siin liittyy aina myös erilaisia sivuvaiku-
tusriskejä, minkä vuoksi lääkehoito on 
tärkeää pitää asiaan hyvin perehtyneen 
lääkärin käsissä. Lääkehoidon kannal-
ta merkittävää tietoa ovat tuoneet 
tutkimukset, joiden mukaan varhain 
aloitetulla biologisella lääkehoidolla 
päästään nopeammin remissioon (3,4). 
Viime vuosien aikana on lisäksi julkais-
tu useita erilaisia lastenreumatyypin ja 

ennustetekijät huomioonottavia hoito-
suosituksia, joista saa tukea lääkehoi-
don valinnassa (5). 

Kuvantamistutkimuksilla tärkeä 
rooli
Reumatautien diagnostiikassa ja seu-
rannassa tärkeät kuvantamisen keinot 
– ultraääni ja magneettitutkimus – ovat 
kehittyneet nopeasti. Ultraäänikuvaus-
laite on suomalaisen lastenreumato-
login päivittäinen työväline nivelten 
tutkimisessa.  Magneettitutkimuksella 
voidaan erottaa eroosioita selvästi ai-
kaisemmin kuin natiiviröntgenkuvauk-
sella, ja esimerkiksi leuka- ja SI-nivelten 
luotettava kuvantaminen on mahdollis-
ta vain magneettitutkimuksella (4). Ne 
auttavat myös diagnostiikassa silloin, 
kun nivel ei ole selvästi turvonnut. Niin 
magneetti- kuin ultraäänitutkimuksen-
kin tulkinta kasvavalla lapsella on vaa-
tivaa.

Ennuste on parantunut
Lastenreuman ennuste on merkittäväs-
ti parantunut: tautiin ei liity juurikaan 
kuolleisuutta ja pitkäaikaishaitat ovat 
vähentyneet. Tämän myötä lääkinnälli-
sen kuntoutuksen tarve on vähentynyt, 
mutta psykososiaalista tukea tarvitaan 
edelleen. Lastenreuma jatkuu jossa-
kin määrin aktiivisena vielä aikuisiällä 
suurimmalla osalla potilaista, eikä uu-
silla lääkehoidoillakaan onnistuta aina 
sammuttamaan taudin aktiivisuutta 
(1). Hoidon seurantaan on pyritty ke-
hittämään erilaisia mittareita, jotka 
mittaavat sekä fyysistä että psyykkistä 
hyvinvointia ja elämänlaatua (3). Pit-
käaikaissairaan nuoren siirtymisessä 
aikuisreumayksikön hoitoon on vasta 
viime aikoina opittu panostamaan. Ta-
voitteena on taata hyvä ja keskeytymä-
tön hoito. On tärkeää, että siirtymävai-
heeseen panostetaan sekä lasten- että 

aikuisreuman hoitoyksiköissä.
Mitä sitten odotetaan tulevaisuudel-

ta? Useita kalliita biologisia lääkkeitä on 
jo nyt käytettävissä, ja uusia lääkemole-
kyylejä on kehitteillä. Lääkehoidon va-
linnassa voidaan tukeutua hoitokaavioi-
hin, jotka kuitenkin perustuvat lähinnä 
lastenreuman kliinisen kuvan mukaisiin 
tyyppeihin, eivät välttämättä biologisiin 
tautimekanismeihin. Avuksi toivotaan-
kin menetelmiä, jotka toimisivat lääk-
keen valinnan perusteena. Tutkimuk-
sissa on saatu näyttöä merkkiaineista, 
joiden avulla voisi esimerkiksi erottaa 
potilaat, joiden tautiin metotreksaatti 
ei tehoa ja merkkiaineista, joilla voisi 
ennustaa taudin ns. subkliinistä aktii-
visuutta ja uusiutumista lääkehoidon 
lopettamisen jälkeen. Valitettavasti 
nämä menetelmät eivät ole vielä kliini-
sessä käytössä.
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