
Mitä uutta reumatologiasta? Vas-
taus riippuu siitä, kuinka pitkällä 
perspektiivillä asiaa tarkastellaan. 
Jos kokemus reumatologiasta on 
varhaisilta Heinolan Reumasäätiön 
sairaalan ajoilta, moni asia on uut-
ta. Reumasairauksien diagnostiikka, 
hoito ja seuranta ovat muuttu-
neet ja ovat edelleenkin jatkuvan 
kehityksen alla. Mutta on myös 
asioita, jotka eivät muutu: visio 
hyvistä hoitotuloksista. Jo 1970-lu-
vulla Heinolan kollegat julkaisivat 
kauaskantoisen mielipiteensä: “We 
are treating not only the actual 
inflammation of the joints but also 
the quality of the patient’s life for 
many decades in the future”(1). 

Laatutyö
On itsestään selvää, että lääkärit leik-
kaavat, lääkitsevät ja muutenkin hoita-
vat potilaitaan lievittääkseen kärsimys-
tä ja edistääkseen terveyttä. Tohjoksi 
kuluneen nivelen korvaaminen vara-
osalla palauttaa toimintakyvyn nope-
asti. Yhtä selvää ei sitten olekaan, mikä 
lääke tai lääkeyhdistelmä pitää nivel-
reumaan sairastuneen potilaan työ- ja 
toimintakykyisenä vuosikymmenten 
ajan hamaan tappiin asti. Itsensä kan-
sainväliseen tai kansalliseen reuma-
tologiseen kermaan kohottautuneet 
kollegat (mukaan lukien allekirjoitta-
nut) ovat laatineet ja laativat toisistaan 
poikkeavia hoitosuosituksia, riippuen 
siitä mihin tutkimustuloksiin mielipi-
teensä perustavat. Huonosti on dataa 
siitä, miten hoitosuositusten mukainen 
hoito vaikuttaa pitkän aikavälin hoito-
tulokseen. Sitä paitsi, hoitosuosituksia 
noudatetaan huonosti.  

Laatutyö – eli reumatologiassa hoi-
don vaikuttavuuden ja hoitotulosten 
seuraaminen vuosia ja vuosikymmeniä 
– on ollut yksittäisten reumatologien 
taistelua tuulimyllyjä vastaan arvos-
tuksen ja rahan ainaisessa puutteessa. 
Tieteellisen tutkimuksen nimissä on 
kuitenkin pystytty osoittamaan todeksi 
1970-luvun reumatologien visio.

Uutta on se, että valtiovalta on al-

kanut osoittaa kiinnostusta laatutyö-
tä kohtaan. Reumataudit on ollut osa 
THL:n laaturekisteripilottia vuodesta 
2018 alkaen. Laaturekisterin tavoite on 
yhtenevä 1970-luvun kollegoiden vision 
kanssa: terveyshyödyn maksimointi yk-
sittäisten potilaiden ja potilasryhmien 
osalta, tässä tapauksessa vertaisarvioin-
tia hyödyntäen.

Diagnostiikka ja ylidiagnostiikka, 
hoito ja ylihoito
Reumatologia on perinteisesti epä-
varmuuden sietämistä. Jos ei siedä 
epävarmuutta, ei kannata ruveta reu-
matologiksi. Akuuttiosastolla potilaan 
diagnostiikassa tai hoidossa otetut ris-
kit – tai tehdyt virheet – paljastuvat aika 
pian. Reumatologiassa vasta seuraava 
sukupolvi kaivaa totuuden jyvän esille. 
Näin kävi meillekin.  

Nivelreuma on krooninen sairaus 
ja jos sitä ei hoideta, se tuhoaa nivelet. 
Yleinen tulehdustila vaurioittaa veri-
suonia ja muitakin elimiä. Pärjääminen 
vähenee ja töistä on luovuttava, kunnes 
kuolema korjaa ennen aikojaan. Mutta 
sekä kollegoiden visio 1970-luvulta että 
suomalaisen tuorereumatutkimuksen 
(REKO) erinomaiset tulokset 1990-lu-
vulla kannustivat hoitamaan reuma-
taudit kunnolla ja viivyttelemättä. Jy-
väskylässä – kuten varmaan muuallakin 
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Suomessa asiaan paneuduttiin kunnioi-
tuksella: reuma tullaan saamaan kuriin 
eivätkä reuman kurimukset tule tois-
tumaan meidän potilailla. Tavoitteen 
saavuttamiseksi otimme vuoden 1997 
alusta käyttöön ”tuoreen nivelreuman 
hoitopolku” -seurannan. Potilaille oh-
jelmoitiin moniammatilliset ohjaus/
seurantakäynnit kahden ensimmäisen 
hoitovuoden ajaksi tavoitteena tiukan 
remission lisäksi potilaan ohjaus ja mo-
tivointi kartuttamaan lihasvoimiaan ja 
pitämään kuntonsa hyvänä.  Seuranta-
käynnit suunniteltiin 5, 10 ja 20 vuoden 
kohdalle, joista kymmenen vuoden hoi-
totulokset osoittavat erinomaisia tulok-
sia kaikilla mittareilla (2,3). 

Villakoiran ydin on kuitenkin siinä, 
että uuden reumatologipolven edustaja 
Kirsi Paalanen otti tehtäväkseen sero-
negatiivisen nivelreuman arvoituksen 
selvittämisen. Pitkän aikavälin eli kym-
menen vuoden seurannassa serone-
gatiivinen tauti paljastui lähes 20 eri 
diagnoosiryhmäksi (Kuva 1). Kaikki se, 
mikä alkuvaiheessa näytti nivelreumal-
ta, ei seurannassa ollutkaan nivelreu-
maa eivätkä nivelreuman kurimukset 
olisi uhanneet, vaikka lääkityksiä olisi 
purettu jo paljon aiemmin kuin uskal-
simme niitä purkaa. Merkittävä tekijä 

tuoreen nivelreuman diagnostiikassa 
on sitrulliinipeptidi-vasta-aineet. Tes-
ti tuli kliiniseen käyttöön 2000-luvun 
puolivälissä ja suitsee nykyisin nivel-
reuman ylidiagnostiikkaa.

Reumatologisen diagnostiikan hyl-
lyvällä suolla ja erinomaisten luomu-
lääkkeiden aikakaudella (lue: biologi-
set lääkkeet) lääkärintyöhön kuuluva 
luontainen parantamishalu on pidet-

tävä kurissa muidenkin tautiryhmien 
kuin nivelreuman suhteen. Selkäranka-
reuman tunnistaa maallikkokin, mutta 
aksiaalisen spondyloartriitin kanssa on 
reumatologinkin oltava varuillaan. Sii-
hen kuuluu tulehduksellinen selkäkipu 
(yöllä herättävä, liikkuessa lievittyvä, 
NSAIDeille reagoiva) nuorella ihmisellä 
sekä MRI-kuvantamisella löytyvä tuleh-
dusmuutos tyypillisesti SI-nivelissä. Ak-
siaalinen spondyloartriitti on euroop-
palainen epidemia, jossa radiologin tai 
reumatologin asettamaa ”mahdollista 
SI-niveltulehdusta” hoidetaan biolo-
gisilla lääkkeillä. Diagnoosien purka-
minen ja lääkkeiden lopettaminen vie 
ajatuksia siihen suuntaan, että ylidiag-
nostiikkaan on tässäkin puututtava.

Entä sitten ne potilaat, jotka eivät pa-
rane reumalääkkeillä, eivät edes biologi-
silla lääkkeillä? Kipu hallitsee, väsymys 
vaivaa ja niveliä kolottaa. No totta ih-
meessä vaihdetaan toiseen biologiseen 
lääkkeeseen, mutta jos sekään ei auta 
vaan oireet jatkuvat? Olikohan potilas 

Reumatautien laaturekisteri

• Laaturekisteri kattaa väestön, jolla on diagnosoitu KELAn 202-korvattava 
reumasairaus. 

• Tavoiteltu tietosisältö kattaa diagnostiset ja hoitoon liittyvät tiedot: tiedot 
hoitotuloksesta eri mittareilla arvioituna sekä potilaan oman arvion oireista, 
toimintakyvystä (PROM-mittarit) ja elämäntavoista

• Tietolähteinä ovat 
 – kliiniset monitorointityökalut kuten GoTreatIT, johon potilaan hoidon 

    sivutuotteena kertyy yllä mainitut tiedot rakenteisena
 – kansalliset rekisterit
• Tiedonsiirto THL:een on todettu sujuvaksi
• Ensimmäiset analyysit on toteutettu onnistuneesti 

Kuva 1. Kymmenen vuoden seurannassa seronegatiivinen tauti paljastui lähes 20 eri 
diagnoosiryhmäksi.
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kunnolla tutkittu, olikohan potilaalla 
lainkaan tulehdusta johon biologinen 
lääke auttaisi? Esimerkkitapauksessa 
potilaan oma arvio paljastaa kroonisen 
kivun ja unihäiriön (Kuva 2.). Ne eivät 
parane biologista lääkettä vaihtamalla.

Vanhaa ja uutta reumalääkkeistä
Vanha metotreksaatti on maailman-
laajuisesti käytetyin reumalääke. Se 
tehoaa hyvin kaikkiin perifeerisiin ni-
veltulehduksiin. Kerran viikossa pis-
toksina annosteltuna sen biologinen 
hyötyosuus on huomattavasti parempi 
kuin perinteisten tablettien. Niinpä 
aktiivisimmat reumayksiköt ovat siir-
tyneet lähes tykkänään pistosmuotoi-
sen metotreksaatin käyttöön – potilas 
pistää lääkkeen itse ruiskulla tai kynällä 
kerran viikossa (15-25mg). Hoito aloite-
taan suoraan ylläpitoannoksella, kerran 
viikossa foolihapon (5mg) ja tarvittaes-

sa pahoinvointilääkkeen kanssa.
Uutta ei lainkaan ole, että jos naapu-

rin koira kuolee, metotreksaatti lopete-
taan. Edelleenkin reumatauteja ja sen 
hoitoa vähemmän tuntevat lääkärit pel-
käävät metotreksaattia kuin ruttoa. Pel-
koja ei helpota se, että jopa tänä vuonna 
ilmestynyt, tuore farmakologian oppi-
kirja esittää metotreksaatin haittavai-
kutuksista vanhentuneita tietoja. Laaja 
systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja 
sen perusteella tehdyt johtopäätökset 
kansainvälisessä 3E (Evidence, Experi-
se, Exchange) -projektissa ovat yksise-
litteisiä: metotreksaatti ei aiheuta syö-
pää eikä lisää infektioriskiä (4). Se on 
turvallinen lääke myös pitkäaikaisessa 
käytössä kerran viikossa annosteltuna. 
Mikä tahansa oire ei johdu metotrek-
saatista. Lääkettä aloitettaessa reuma-
hoitaja käy potilaan kanssa tarkkaan 
läpi metotreksaatin tyypilliset haitat 

ja niiden hallinnan kuten pahoinvointi, 
maksa-arvojen nousu, huimaus, hius-
tenlähtö, suun limakalvojen rikkoutu-
minen ja keuhkokuumeen kaltainen re-
aktio. Todellisen vaaran metotreksaatti 
aiheuttaa, jos potilaalla on munuaisten 
vajaatoiminta. Tällöin metotreksaattia 
alkaa kertyä, mistä seuraa luuydinlaman 
uhka. Kehittyvä muistisairaus on huo-
mioitava, ettei muistamaton potilas ala 
ottaa metotreksaattitabletteja päivit-
täin. Se johtaa kuolemaan.

Glukokortikoidi on toinen vanha 
erinomainen reumalääke. Tuoreessa 
nivelreumassa ja vastaavissa niveltu-
lehdustaudeissa sitä ei tosin enää juuri 
tarvita muutoin kuin nivelten paikal-
lishoidoissa, mutta vakavissa henkeä 
tai elinjärjestelmää uhkaavissa vasku-
liiteissa tai SLEssä glukokortikoidi on 
korvaamaton. Sisätautilääkärin tai reu-
matologin aloittaman suuriannoksisen 

       Entä sitten ne potilaat, 
jotka eivät parane reu-
malääkkeillä, eivät edes 
biologisilla lääkkeillä?
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prednisoloni-hoidon seuranta on pit-
kälti perusterveydenhuollon vastuulla. 
Perusterveydenhuollossa prednisolo-
nilla hoidettava tauti on polymyalgia 
rheumatica. 

Jostain ihmeen kumman syystä – 
vaikka glukokortikoidien oikea käyt-
tö ja erityisesti pitkäaikaishaitat ovat 
ilmiselvät – jopa nuorten kollegoiden 
havaittiin hoitelevan yhtä ja toista vai-
vaa suurilla prednisoloni-annoksilla. 
Villin prednisolonin käytön vuoksi 
katsottiin aiheelliseksi antaa suositus 
suurten glukokortikoidiannosten (yli 
10 mg prednisolonia vuorokaudessa) 
välttämisestä nivelreumassa (5). Tämä 
informaatio näyttää tepsineen, mutta 
nyt on havaittu päinvastainen ongelma: 
nuoret kollegat eivät enää uskalla itse-
näisesti diagnosoida eivätkä hoitaa glu-
kokortikoideilla myöskään polymyalgia 
rheumaticaa. Pitää jatkaa opettamista.

Jo Reumasäätiön sairaalan aikoihin 
oli visio hyvästä hoitotuloksesta kym-
meniksi vuosiksi eteenpäin, mutta vas-

ta nyt siihen ovat myös välineet saata-
villa. Reumatauteihin on tänään paljon 
uusia ja vähän vanhempia tehokkaita ja 
turvallisia reumalääkkeitä, joilla reu-
matulehdukset pysyvät poissa ja elämä 
voi jatkua yhtä normaalina kuin ikä- ja 
sukupuolikaltaistetuilla kontrollihen-
kilöillä.

Heinolan visio
Heinolan Reumasäätiön sairaala on 
enää muisto. Samoin Arvi Larsen (1939 
– 2019), joka Heinolasta käsin julkaisi 
maailmankuulun ”Larsenin scoren” 
reumaeroosioiden luokittelun. 

Heinolan kollegoiden visio elää 
vahvana. Työ jatkuu Suomen reuma-
tologisen yhdistyksen ja Reumatautien 
koordinaatiokeskuksen (Tampere) 
luotsaamana.

Kuva 2. GoTreatIT-monitorointi. Potilaan oma arvio.

Kirjallisuutta
1. Luukkainen R, Kajander A, Isomäki H. Br Med J 1978; 

2:1501.

2. Vehmas J. Syventävät opinnot.  Kuopion yliopisto, 2018.

3. Asikainen J. et al. Are erosions a disappearing 
feature in rheumatoid arthritis (RA)? Joint damage 
in patients with early RA at 10 years after diagnosis. 
Kongressiabstrakti. Annual Meeting of American 
College of Rheumatology, 2014.  

4. Visser et al Ann Rheum Dis 2009;68:1086–1093.

5. Sokka-Isler T, Pirilä L, Kauppi M. et al Suuriannoksinen 
glukokortikoidihoito ja reuma. Vältä viisaasti. 
Duodecim, 2018.

       Metotreksaatti on 
turvallinen lääke myös pitkä-
aikaisessa käytössä kerran 
viikossa annosteltuna.
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