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Nivelreuma on yleisin tuleh-
duksellinen nivelsairaus. Se 
on etiologialtaan epäselvä 
autoimmuunisairaus, johon 

sairastuu noin 45/100 000 suomalaista 
vuosittain, tavallisimmin 60–70 vuo-
den iässä. Ennen tehokkaiden hoitojen 
kehittämistä nivelreuma oli hiljalleen 
rampauttava sairaus, joka tavallisesti 
johti pysyviin nivelvaurioihin. Nykyään 
nivelreuman hoidon kulmakivet ovat 
heti diagnoosin yhteydessä aloitettava 
remissioon tähtäävä yhdistelmälää-
kehoito ja tiivis seuranta. Kun potilas 
hoidetaan tehokkaalla lääkityksellä 
oireettomaksi ja reuman tulehdusak-
tiivisuus sammutetaan, ei nivelvaurioita 
yleensä synny ja potilaan toimintakyky 
voidaan palauttaa normaalille iänmu-
kaiselle tasolle. 

Remissio on nykyään realistinen ta-
voite tuoreen nivelreuman hoidossa. 
Suomessa määritelmältään hieman löy-
hemmässä DAS28 remissiossa on jopa 
75 % nivelreumaan sairastuneista vuo-
den kuluttua diagnoosista. Alkuvaiheen 
lääkehoitona käytetään useimmiten 
Käypä hoito -suosituksen mukaisesti 
perinteisten reumalääkkeiden yhdis-
telmää yhdessä pieniannoksisen gluko-
kortikoidin ja nivelten paikallishoitojen 
kanssa. Kansainväliset hoitosuositukset 
eroavat selvästi suomalaisista ja eh-

dottavat hoidon aloittamista metot-
reksaatilla, vaikka tiedetään, että sitä 
monoterapiana käyttävistä vain n. 30 
% saavuttaa remission. Perinteisten 
lääkkeiden osoittautuessa tehottomik-
si siirrytään sekä Suomessa että maa-
ilmalla selvästi kalliimpiin biologisiin 
tai pienimolekyylisiin lääkkeisiin. Niitä 
tarvitsee Suomessa n. 10-20 % potilais-
ta. Väitöstutkimuksessani selvitettiin, 
mihin tehokkaan lääkehoidon lisäksi 
tulisi kiinnittää huomiota, jotta yhä 
useampi potilas saavuttaisi remission 
perinteisten reumalääkkeiden yhdistel-
mähoidolla. 

Tutkimuksen tausta ja menetelmät 
Väitöskirjatyö pohjautuu suomalai-
seen tutkijalähtöiseen NEO-REKO-
tutkimukseen, joka on jatkoa 90-luvun 
alussa aloitetulle REKO-tutkimukselle. 
REKO-tutkimuksessa remissio asetet-
tiin nivelreuman hoidon tavoitteeksi 
ensimmäistä kertaa. Tutkimuksessa 
käytettiin perinteisten reumalääkkei-
den yhdistelmää, sittemmin REKO-hoi-
toa, eli metotreksaattia, sulfasalatsiinia, 
hydroksiklorokiinia, prednisolonia sekä 
nivelensisäisiä glukokortikoidi-injekti-
oita menestyksekkäästi varhaisen ni-
velreuman hoidossa. NEO-REKO-tut-
kimuksessa 99:ää var haista nivelreumaa 
sairastavaa potilasta hoidettiin kaksi 

Muista piikittää nivelet eli 
hoitaa varhaista nivelreumaa 
aktiivisesti

Tehokkaasta yhdistelmälääkehoi-
dosta huolimatta kaikki varhai-
seen nivelreumaan sairastuneista 
eivät saavuta hyvää hoitovastetta. 
Väitöstutkimuksessa pureuduttiin 
huonoja hoitotuloksia kliinisessä 
tutkimuksessa selittäviin tekijöihin. 
Tutkimus osoitti, että varhaisen 
nivelreuman hoito vaatii aktiivi-
suutta myös lääkäriltä. Parhaisiin 
hoitotuloksiin päästiin, kun lääkärit 
toteuttivat hoidon protokollaa 
tarkasti noudattaen ja antoivat 
glukokortikoidipistoksen potilaan 
kaikkiin tulehtuneisiin niveliin. 
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vuotta tehokkaalla REKO-hoidolla. Li-
säksi potilaat satunnaistettiin saamaan 
joko TNF-salpaajaa tai lumelääkettä 
kuusi kuukautta. Alkuperäinen tutki-
mus jatkui kaksi vuotta, mutta tiivistä 
seurantaa jatkettiin viisi vuotta. Lume-
ryhmän potilaista 53 % ja TNF-ryhmän 
potilaista 66 % saavutti täydellisen 
remission kahden ja vastaavasti 61 % 
ja 60 % viiden vuoden kohdalla. Löy-
hemmin määritellyn DAS28 remission 
saavutti molemmissa ryhmissä 82 % 
kahden ja lähes 90 % viiden vuoden 
kohdalla. Perinteisten reumalääkkeiden 
yhdistelmähoito pistoksin terästettynä 
osoittautui tässä tutkimuksessa erit-
täin tehokkaaksi - biologisen lääkkeen 
lisääminen yhdistelmähoitoon ei paran-
tanut hoitotuloksia merkittävästi.

Väitöskirjatutkimuksessa arvioi-
tiin NEO-REKO-aineistossa lääkärin 
hoitoon sitoutumisen, tulehtuneiden 
nivelten glukokortikoidi-injektiolla 
hoitamatta jättämisen ja ensimmäisen 
vuoden aikana koettujen haittatapah-
tumien aiheuttaman taakan vaikutus 
hoitotulokseen. Lisäksi tutkimme, voi-

daanko remission saavuttamista ennus-
taa potilaiden diagnoosivaiheessa itse 
ilmoittamien toimintakyvyn, kipu- ja 
reumaoireiden tai elämänlaadun avulla.

 
Lääkärin sitoutuminen hoitoon 
ja pistosten käyttö parantavat 
hoitotuloksia 
Havaitsimme ensimmäisessä osatyös-
sä, että edes kliinisessä tutkimuksessa 
osa lääkäreistä ei – syystä tai toisesta – 
noudata hoitoprotokollaa tarkasti. Jos 
hoitava lääkäri toteutti hoidon proto-
kollan mukaisesti eli tehosti lääkitystä 
tarvittaessa, täytti tutkimuslomakkeet 
huolellisesti ja pisti glukokortikoidia 
turvonneisiin niveliin, saavuttivat po-
tilaat remission todennäköisemmin ja 
heidän tautiaktiivisuutensa oli mata-
lampi verrattaessa hieman hutiloiden 
hoidettuihin. Hyvä tulos säilyi seuran-
nan ajan. Tarkasti hoidetut potilaat 
myös tarvitsivat harvemmin kalliita 
biologisia lääkkeitä. 

Toisessa osatyössä lähdimme sel-
vittämään pistosten merkitystä havait-
tuamme, että pistosten antamatta jät-

täminen selitti suurimman osan, noin 
2/3, lääkäreiden huonosta sitoutumi-
sesta hoitoon. Jos kaikkia turvonneita 
niveliä ei paikallishoidettu glukokorti-
koidilla, potilaat saavuttivat remission 
harvemmin ja heidän elämänlaatunsa 
oli huonompi verrattuna potilaisiin, joi-
den kaikkiin tulehtuneisiin niveliin pis-
tettiin glukokortikoidia. Uusia reuma-
eroosioita kehittyi hieman harvemmin 
aktiivisesti pistoksia saaneille, mutta 
ero ei ollut tilastollisesti merkittävää.

Potilaan herkkyys lääkehaitoille voi 
vaikuttaa hoitotuloksiin
Kolmannessa osatyössä selvitimme, mi-
ten ensimmäisen vuoden aikana koetut 
lääkehaitat vaikuttavat hoitotuloksiin. 
Potilaista 87 % raportoi vähintään yh-
den haitan, joista 92 % oli vaikeusas-
teeltaan lieviä tai kohtalaisia. Haitat 
myös kasaantuivat; kolmannes potilais-
ta koki 60 % haitoista. Miltei joka neljäs 
haitta johti lääkevaihtoon tai väliaikai-
seen lääketaukoon. Paljon ja tiheästi 
haittoja hoidon alkuvaiheessa kokeneet 
saavuttivat DAS28 remission 1 ja 2 vuo-
den kohdalla harvemmin kuin ne, jotka 
eivät haitoista kärsineet. Neljännessä 
osatyössä kaksi diagnoosivaiheessa mi-
tatun elämänlaadun osa-aluetta, vitali-
teetti ja emotionaalinen roolitoiminta, 
olivat yhteydessä suurempaan remissi-
on saavuttamisen todennäköisyyteen. 
Potilaan itse ilmoittaman elämänlaa-
dun yllämainitut osa-alueet ja ensim-
mäisen vuoden aikana koetut lääkehai-
tat saattavat siis auttaa tunnistamaan 
potilaat, joilla on alentunut remission 
saavuttamisen todennäköisyys. 

Pohdinta 
Tuloksemme osoittavat, että lääkärin 
aktiivisella otteella on keskeinen mer-
kitys varhaisen nivelreuman hoidossa. 
NEO-REKO tutkimuksessa saavutetut 
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remissioluvut ovat korkeimpien ni-
velreumatutkimuksissa saavutettujen 
joukossa. Siitä huolimatta pystyimme 
osoittamaan, että lääkäreiden aktiivi-
nen ote parantaa hoitotuloksia – päi-
vittäisessä kliinisessä työssä aktiivisen 
otteen merkitys lienee vielä suurempi.  

Nivelinjektioiden aktiivisella käy-
töllä kaikkiin turvonneisiin niveliin on 
Suomessa pitkät perinteet, mutta aiem-
pia tutkimuksia aiheesta on hyvin niu-
kasti. Moninivelpistoksia ei kirjoittajan 
tietojen perusteella juuri harrasteta 
maailmalla; monessa paikassa luotetaan 
pelkän lääkehoidon tehoon. Eurooppa-
laisessa hoitosuosituksessa pistokset 
mainitaan yhtenä keinona nivelreu-
man hoidon optimoimiseksi, mikäli 
turvonneita niveliä on muutamia. Tämä 
tausta tekee toisen osatyön tuloksesta 
erityisen tärkeän ja mielenkiintoisen. 
Nivelten glukokortikoidilla hoitamatta 
jättäminen oli tutkimuksessa yhteydes-
sä selvästi huonompiin hoitotuloksiin, 
mutta on hyvä kuitenkin muistaa, että 

NEO-REKO tutkimusta ei suunniteltu 
mittaamaan pistosten tehokkuutta. Se 
vaatisi oman erillisen tutkimuksensa 
lumeinjektioineen.

Enemmän ja vaikeampia haittoja ko-
kevat potilaat eivät saavuttaneet tutki-
muksessa oireettomuutta yhtä toden-
näköisesti kuin potilaat, jotka kykenivät 
nauttimaan lääkkeensä ongelmitta. 
Maalaisjärjellä ajatellen tämä tuntuu 
varsin loogiselta. Erikoista on, että 
vaikka lääkehaitat rekisteröidään lää-
ketutkimusten yhteydessä äärimmäisen 
tarkasti, emme löytäneet aiempia tut-
kimuksia aiheesta. Havaitsimme myös, 
että osa potilaista kokee lääkehaittoja 
muita herkemmin – tämän havainnon 
on varmasti jokainen kliinistä työtä te-
kevä lääkärikin tehnyt.  Vaikeampi ky-
symys on miten haittoja, tai monessa 
tapauksessa negatiivista lumevaikutus-
ta, voitaisiin lievittää. 

Suomessa päästään varhaisen nivel-
reuman hoidossa tutkimusten lisäksi 
myös tavanomaisessa kliinisessä työssä 

kansainvälisesti vertaillen erinomaisiin 
tuloksiin ( ja vielä edullisesti, useimmi-
ten ilman biologisia lääkkeitä). Kirjoit-
taja uskoo, että glukokortikoidi-injek-
tiot ovat moniammatillisen hoidon ja 
tehokkaan yhdistelmälääkityksen lisäk-
si yksi suomalaisia erinomaisia hoito-
tuloksia selittävä tekijä. Nivelreuman 
puhjetessa kannattaa edelleen käyttää 
kaikki keinot tulehduksen rauhoittami-
seksi, eli aloittaa mahdollisimman teho-
kas lääkitys ja pistää glukokortikoidia 
kaikkiin tulehtuneisiin niveliin! 
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tosta. 
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