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TAPAUSSELOSTUS

Kuva 1. Päivystyspoliklinikalla nauhoitettu EKG.

Septiseltä vaikuttava  
niveltulehdus

Viisissäkymmenissä olevalla mie-
hellä oli jo vuosien ajan ollut 
paikkaa vaihtelevia nivelkipuja ja 
niissä turvotusta. Verenpainetta 

oli hoidettu sartaanilla joitakin vuosia. 
Kokonaisuudessaan hänen kuntonsa oli 
hyvä, ja ruumiilliset rasitukset sujui-
vat normaalisti. Tupakkaa kului aski 
päivässä ja saunailtoina kymmenkunta 
tölkkiä olutta. Saunominen olikin mie-
leistä ja toistuvaa. 

Vastaanotolla tutkittaessa ei todettu 
erikoisempaa. Nivelissä ei ollut syno-
viittia. Punasolut laskeutuivat kapeas-
sa putkessa tunnin kuluessa 10mm, ja 

plasmalitra sisälsi 1 mg C-reaktiivista 
proteiinia. HLA-B-27 antigeeni oli posi-
tiivinen, mutta muutoin niveltulehdus-
ta selvittävistä verikokeista ei löytynyt 
syytä vaivoille.  Plasman uraatin pitoi-
suus oli 387 umol/l, jota luokkaa se oli 
ollut toistuvasti (viite 230-480 umol/). 
Potilas kertoi, että joskus lukema oli ol-
lut korkeampi, ja takavuosilta löytyikin 
arvo 526 umol/l. 

Oireiden syy jäi epävarmaksi ja ti-
lannetta jäätiin seuraamaan. Seuraa-
vien vuosien aikana nivelet oireilivat 
ajoittain, mutta tulehduskipulääkkeet 
ja nivelen sisäinen kortisoni auttoi-

ntille jo  ukanaolo oli tosi iso juttu 

ntille jo  ukanaolo oli tosi iso juttu 

Naber D, et al. QUALIFY: 28 viikon satunnaistettu, yhdenveroisuus (non-inferiority), avoin, arvioijasokkoutettu (suhteessa Heinrichs–Carpenter Quality of Life Scale [QLS] -asteikkoon ja 
Investigator-Assessed Questionnaire [IAQ] -asteikkoon), vastakkainasettelututkimus aripipratsoli 400 mg kerran kuukaudessa ja paliperidonipalmitaatti kerran kuukaudessa välillä, aikuisilla 
potilailla (18–60 vuotta). Ensisijainen päätepiste arvioi yhdenveroisuutta (non-inferiority, ”ei-huonommuus”) ja paremmuutta (superiority) QLS-kokonaispisteissä käyttäen ”mixed model for 
repeated measurements” (MMRM) -arviota. Paliperidonipalmitaatin annos kerran kuukaudessa annosteltuna oli 50–150 mg/kuukausi EU:ssa ja Kanadassa tai 78–234 mg/kuukausi Yhdysvalloissa.6 
Pienimmäksi kliinisesti tärkeäksi eroksi oli määritelty 5,3 pistettä Heinrichs–Carpenter QLS -asteikolla.7

Relapsin esto mahdollistaa skitsofreniaa sairastavien ottamaan ne pienet askeleet, 

mitä he tarvitsevat elääkseen mahdollisimman normaalia elämää.1,2 Kerran kuukau-

dessa annosteltavan Abilify Maintenan käyttöaihe on skitsofrenian ylläpitohoito 

aikuis potilailla, joiden tila on vakautettu suun kautta otettavalla aripipratsolilla.3 Abilify 

Maintena vähentää tilastollisesti uusiutumisen riskiä verrattuna lumehoitoon,4 kuten 

myös sairaala hoitojaksojen uusiutumista verrattuna aikaisempaan suun kautta otetta-

vaan lääkitykseen.5 Tämän lisäksi se parantaa potilaan toiminta kykyä Heinrichs- 

Carpenter Quality of Life Scale -asteikolla mitattuna.6
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Lääkevalmiste: ABILIFY MAINTENA® 400 mg, aripipratsoli, injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten, sekä ABILIFY MAINTENA® 400 mg, aripipratsoli, injektiokuiva-aine ja liuotin 
depotsuspensiota varten, esitäytetyssä ruiskussa. Valmiin suspension aripipratsolipitoisuus on 200 mg/ml. Käyttöaiheet: Skitsofrenian ylläpitohoitoon aikuisille, joiden tila on vakautettu 
suun kautta otettavalla aripipratsolilla. Annostus: Aripipratsolin siedettävyys on todettava suun kautta otettavalla muodolla ennen Abilify Maintena® -hoidon aloittamista. Suositeltu aloitus- 
ja ylläpitoannos on 400 mg kerran kuukaudessa kertainjektiona. Terveydenhuollon ammattilainen antaa Abilify Maintena® -annoksen potilaalle hitaana kertainjektiona pakaralihakseen tai 
olkavarren hartialihakseen. Valmistetta ei saa antaa laskimoon eikä ihon alle. Ensimmäisen injektion jälkeen suun kautta otettavaa aripipratsolihoitoa jatketaan 10–20 mg:n annoksella 14 
peräkkäisen vuorokauden ajan. Mikäli 400 mg:n annokseen liittyy haittavaikutuksia, on harkittava annoksen pienentämistä 300 mg:aan kerran kuukaudessa. Erityiset potilasryhmät: Maksan 
vajaatoiminta: Annostusta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta. Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annostus on määritettävä 
varovaisuutta noudattaen. Ensisijaisesti on käytettävä suun kautta otettavaa lääkemuotoa. Munuaisten vajaatoiminta: Annostusta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla on munuaisten 
vajaatoimintaa. Iäkkäät henkilöt: Valmisteen turvallisuutta ja tehoa 65 vuoden ikäisten ja tätä vanhempien potilaiden hoidossa ei ole varmistettu. Pediatriset potilaat: Valmisteen turvallisuutta 
ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hoidossa ei ole varmistettu. Annoksen muuttaminen yhteisvaikutuksien vuoksi: Katso valmisteyhteenvedosta ohjeet käytöstä voimakkaiden 
CYP3A4:n ja/tai CYP2D6:n estäjien kanssa, väliin jääneiden annosten, käyttökuntoon saattamisen ja injektion antamisen osalta. Abilify Maintena –valmisteen samanaikaista käyttöä CYP3A4:n 
induktorien kanssa pitää välttää. Vasta-aiheet: Yliherkkyys aripipratsolille tai valmisteen apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Potilaan tilan kliininen paraneminen 
voi kestää useista päivistä joihinkin viikkoihin. Potilaan tilaa on seurattava tarkoin koko tämän jakson ajan. Abilify Maintena® -valmistetta ei saa käyttää akuutin agitaatiotilan tai vaikea-
asteisen psykoottisen tilan hoitoon, kun oireet on saatava nopeasti hallintaan. Potilaita, joilla itsemurhariski on suuri, on seurattava tarkoin psykoosilääkityksen aikana. Käytettävä varoen 
potilailla, joilla on kardiovaskulaarisairaus, aivoverenkierron sairaus, hypotensiolle altistava tila tai verenpainetauti, joiden suvussa on esiintynyt QT-ajan pitenemistä, joilla on aikaisemmin 
ollut kouristuskohtauksia tai joilla on jokin kouristuskohtauksia aiheuttava sairaus, tai joilla on riski aspiraatiopneumoniaan. Laskimoperäisiä tromboemboliatapauksia (VTE) on raportoitu 
antipsykoottihoidon yhteydessä. Laskimotukosten riskitekijät on määritettävä ennen hoidon aloittamista sekä hoidon aikana ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet suoritettava. Jos tardiivin 
dyskinesian oireita ilmaantuu, on harkittava annoksen pienentämistä tai hoidon keskeyttämistä. Kliinisissä tutkimuksissa maligni neuroleptioireyhtymä oli harvinainen aripipratsolihoidon 
yhteydessä. Mikäli maligniin neuroleptioireyhtymään viittaavia oireita tai selittämätöntä korkeaa kuumetta ilmenee, kaikkien psykoosilääkkeiden, myös aripipratsolin, ottaminen on 
keskeytettävä. Abilify Maintena® -valmiste ei ole indisoitu dementiaan liittyvän psykoosin hoitoon. Hyperglykemian oireita tulee seurata hoidon yhteydessä ja diabetesta sairastavien 
potilaiden ja potilaiden, joilla on diabeteksen riskitekijöitä, sokeritasapainoa pitää seurata säännöllisesti. Painonnoususta suun kautta otettavan aripipratsolihoidon yhteydessä on ilmoitettu 
valmisteen markkinoillaolon aikana. Painonnousu on yleensä esiintynyt potilailla, joilla on merkittäviä riskitekijöitä. Annoksen pienentämistä tai aripipratsolihoidon lopettamista on harkittava, 
jos potilaalle kehittyy impulssikontrollin häiriöihin viittaavia oireita. Varovaisuutta on noudatettava ja pienempää aloitusannosta harkittava hoidettaessa kohonneessa kaatumisriskissä olevia 
potilaita. Aripipratsolilla on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn, koska sedaatio, uneliaisuus, pyörtyminen, näön hämärtyminen ja kahtena näkeminen, ovat 
mahdollisia. Yhteisvaikutukset: Eräiden verenpainelääkkeiden vaikutus voi tehostua aripipratsolin kanssa. Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä aripipratsolia yhdessä alkoholin tai 
muiden keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Varovaisuutta on noudatettava annettaessa valmistetta yhdessä QT-aikaan tai elektrolyyttitasapainoon vaikuttavien lääkkeiden 
kanssa. Eräät voimakkaat CYP3A4-estäjät (kuten ketokonatsoli tai itrakonatsoli) tai CYP2D6-estäjät (kuten fluoksetiini ja paroksetiini) saattavat nostaa aripipratsolipitoisuuksia, jolloin Abilify 
Maintena® -annosta tulee pienentää valmisteyhteenvedon mukaisesti. Yhteiskäyttöä CYP3A4:n induktorien kanssa on vältettävä. Serotoniinioireyhtymän merkkejä voi esiintyä käytettäessä 
aripipratsolia yhdessä aripipratsolipitoisuutta suurentavien tai serotoninergisten lääkkeiden, kuten SSRI- tai SNRI-lääkkeiden kanssa. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Ei pidä käyttää raskauden 
aikana, paitsi jos odotettu hoidolla saavutettava hyöty on niin suuri, että sikiölle mahdollisesti aiheutuva vaara on selvästi perusteltu. Ei pidä käyttää imetyksen aikana. Haittavaikutukset: 
Yleisimmin havaitut haittavaikutukset, joita on todettu ≥ 5 %:lla potilaista kliinisissä tutkimuksissa, olivat painonnousu (9,0 %), akatisia (7,9 %), unettomuus (5,8 %) ja kipu injektiokohdassa 
(5,1 %). Muita yleisiä (esiintyvyys ≥ 1/100, < 1/10) haittavaikutuksia ovat: diabetes, painonlasku, agitaatio, ahdistuneisuus, rauhattomuus, ekstrapyramidaalioireet, vapina, dyskinesia, sedaatio, 
uneliaisuus, huimaus, päänsärky, suun kuivuminen, muskuloskeletaalinen kankeus, erektiohäiriö, injektiokohdan kovettuminen, väsyneisyys ja veren kreatiinifosfokinaasiarvon nousu. Kaikkien 
ilmoitettujen haittavaikutusten osalta katso tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. Yliannostus: Hoitona elintoimintoja tukevat hoitotoimenpiteet ja sydämen ja verenkierron tarkkailu. 
Pakkaukset ja hinnat, 1.9.2019: 400 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, sekä injektiokuiva-aine ja liuotin, esitäytetyssä ruiskussa 248,95 € (TH), 332,11 € (VH+ALV). Korvattavuus: Peruskorvattava 
(40 %) ja erityiskorvattava (100 %) sairausnumerolla 112 Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt. Reseptilääke. Lisätiedot: Pharmaca Fennica. Tutustu valmisteyhteenvetoon 
ennen lääkkeen määräämistä. Teksti perustuu valmisteyhteenvetoon (04/2019). Yhteystiedot: Otsuka Pharma Scandinavia, 
Birger Jarlsgatan 27, SE-111 45 Tukholma. Puh. +46 8 545 286 60. Fax. +46 8 545 286 69. www.otsuka.fi. Oy H. Lundbeck Ab, 
Logomo Byrå, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku. Puh. 02 276 5000. www.lundbeck.fi OPFI/0519/MTN/1408a
Viitteet: 1. Hasan A, et al. World J Biol Psychiatry 2013;14:2–44. 2. Correll C, et al.J Clin Psychiatry 2016;77(suppl 3):1–24. 3. Abilify Maintena valmisteyhteenveto.  
4. Kane JM, et al. J Clin Psychiatry 2012;73:617–624. 5. Kane JM, et al. J Med Econ 2015;18:145–154. 6. Naber D, et al. Schizophr Res 2015;168:498–504. 7. Falissard 
B, et al. Int J Methods Psychiatr Res 2016;25:101–111. Erikoislääkäri 3/2019 • 29 vsk 95



vat. Kerran oireiden taas ilmaantuessa 
aloitettiin kokeeksi allopurinoli 200 mg 
päivässä. Muuna lääkityksenä oli tuol-
loin kandesartaani 8 mg ja asetyylisali-
syylihappo 100 mg päivässä. 

Parin viikon kuluttua potilaan kun-
to huononi äkillisesti. Ilmaantui yleistä 
särkyä, ja potilaalle nousi korkea kuu-
me, johon liittyi vaihdellen vilunväris-
tyksiä ja hiotusta. Hengitystieoireita 
tai virtsavaivoja ei ollut. Lopulta joka 
paikka, mutta varsinkin nilkat ja vasen 
polvi olivat niin kipeät, etteivät vessa-
reissutkaan enää onnistuneet.

Päivystyspoliklinikalla potilaan yleis-
tila oli alentunut. Hän oli raihnainen, 

hikoileva ja ähkivän kivulias. Tärykalvo-
lämpö oli 39,1 ºC. Sydän sykki tasaisesti 
ja säännöllisesti 116 kertaa minuutissa, 
ja verenpaine oli 150/80 mmHg.  Keuh-
koista tai sydämestä ei kuultu erikois-
ta. Vatsa oli pullea mutta aristamaton. 
Nilkat olivat turvoksissa ja aristelevat, 
ja vasemmassa polvessa oli nestettä.  
Monissa muissakin nivelissä oli paine-
luarkuutta. 

Verilitra sisälsi 138 g hemoglobiinia 
sekä 11,6 E9 valkosolua ja plasmalitra  
186 mg C-reaktiivista proteiinia. Elekt-
rolyyttien, glukoosin ja kreatiniinin 
pitoisuudet olivat normaalit. Transa-
minaasien lukuarvot olivat koholla, 

aspartaattiaminotransferaasi 244 U/l 
(viite 15-45 U/l), mutta maksafunktio oli 
normaali. Uraatin määrä oli 227 umol/l. 
Myöhemmin ilmoitettiin,  että veressä 
ei ollut bakteerikasvua.

EKG ja thoraxkuva ovat ohessa.

Mistä oli kyse?

Kuva 2. Tullessa otettu thoraxkuva.
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VASTAUS
Kihti on monimuotoinen sairaus, joka 
iskee usein äkillisesti aineenvaihdun-
nassa ylimäärin syntyvillä uraattikiteil-
lään mieluimmin kylmään ja kuormi-
tettuun niveleen, eli tyypillisimmillään 
ukkovarpaan tyviniveleen. Se voi är-
syyntyä paiseen tavoin. Kihti voi kui-
tenkin aiheuttaa tulehduksen missä ni-
velessä tahansa ja joskus useammassa 
yhtä aikaa . Kiteitä voi tiivistyä myös 
sisäelimiin, varsinkin munuaisiin. Jos-
kus virtsahapon saostuminen ärsyttää 
elimistöä niin, että syntyy verenmyrky-
tykseltä vaikuttava huonoon kuntoon 
vievä kuumereaktio. Vihjeenä on yleen-
sä myös silloin jonkin nivelen tai nivel-
ten synoviitin samanaikainen ilmaan-
tuminen. Toisinaan uraattitauti tuhoaa 
niveliä pikkuhiljaa nivelreuman tapaan 

ilman ainuttakaan äkillistä tulehdusta. 
Plasman uraatti ja nivelen sisäisen 

uraatin määrä korreloivat valitettavan 
huonosti toisiinsa, eikä  plasman virt-
sahapon normaali pitoisuus sulje pois 
kihtitautia. Toisaalta hyvin korkeakaan 
määrä ei aina saostuta virtsahappoa ni-
veliin eli aiheuta oireista kihtiä. Varma 
taudinmääritys syntyy nivelen sisäisten 
uraattikiteiden tai muualle kertyneen 
virtsahappomassan mikroskooppisella 
tutkimuksella. 

Allupurinoli estää tehokkaasti 
DNA:n ja RNA:n guaniinista syntyvää 
ksantiinia ja hypoksantiinia uraatiksi 
hapettavan entsyymin toimintaa ro-
mahduttaen plasman ja nivelen sisäi-
sen uraatin määrän, jolloin se ei enää 
myöhemmin pääse kiteytymään mihin-
kään. Kuitenkin jo aikaisemmin  syno-

viakalvoihin kertyneet ja siellä rauhassa 
oleilleet uraattikasautumat  liukenevat 
hoidon alussa allopurinolin vähentä-
män nivelen sisäisen uraatin joukkoon 
ja saattavat aiheuttaa uudestaan ki-
teytyessään voimakkaan tulehduksen. 
Seurauksena on allopurinolin aloituk-
sen jälkeen ilmaantuva taudin pahen-
tuminen, joka siis vahvistaa diagnoosia.  

Potilaamme vasemman polven nes-
teestä löytyi uraattikiteitä, ja suun kaut-
ta annettu steroidihoito paransi taudin 
äkillisen vaiheen muutamassa päivässä.  
EKG:hen tai thoraxkuvaan tilanne ei 
heijastunut tarkykardiaa lukuun otta-
matta.  Potilaalle annettiin elintapa-, 
erityisesti ruoka- ja juomaohjeita, ja 
alussa lopetettu allopurinoli lisättiin 
pikkuhiljaa mukaan lääkitykseen. Sen 
jälkeen nivelet ovat olleet kunnossa.  

Nosta hyvä kollega katse työstressin alta! 
Nyt on kyse sinun Lääkärisopimuksestasi

Turvaa erikoislääkärin työsi ja liity SELYyn!
SELY on erikoislääkärin edunvalvoja, joka ajaa etujasi liittyen seuraaviin 
asioihin: työaikamääräykset, päivystysasiat, viikkolepo, palkka, etätyö, 
osa-aikatyö, ylityörajat, kehittämis- ja/tai tutkimustyökorvaukset. 

SELYn jäseniä voivat olla kaikki erikoislääkärit ja erikoistuvat lääkärit
Ja SELY on aivan eri asia kuin oma erikoisalayhdistys (esim. anestesiologi-, radiologi-, sisätautilääkäriyh-
distys), jotka puolestaan vaikuttavat erityisesti oman erikoisalan koulutukseen, ammatilliseen osaamiseen ja 
tutkimukseen. 
SELY on erikoislääkärin linkki Lääkäriliittoon, joka on kaikkien lääkärien yhteinen ammattijärjestö, jossa 
päätöksiä valmistelee ja tekee SELYn sekä muiden lausunnonantajajärjestöjen asettamat luottamushenkilöt.

Liity osoitteessa WWW.SELY.Fi tai sähköpostitse tuija.kuusmetsa@sely.fi

Kollegiaalisin terveisin 
Kristiina Aalto, SELYn hallituksen puheenjohtaja
Jukka Mattila, SELYn valtuuskunnan puheenjohtaja
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