
HUMIRA 20 mg, 0,2 ml,  esitäytetty ruisku. 
HUMIRA 40 mg, 0,4 ml, esitäytetty ruisku tai kynä
HUMIRA 80 mg, 0,8 ml, esitäytetty kynä

Adalimumabi. 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 tarkoituksen-

mukaista. 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*. Yk-

sinään, 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 kortikos-

teroidien 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 sup-

purativan (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 lääki-

tys, 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. YHTEIS-

VAIKUTUKSET: Vasta-ainemuodostus vähäisempää metotreksaatin kanssa annettuna kuin yksinään. Yhdistämistä anakinran ja abataseptin kanssa ei suositella. RASKAUS JA IMETYS: 

Käyttö raskausaikana vain, jos se on selvästi tarpeen. Voidaan käyttää imetysaikana. Harkittava raskauden ehkäisyä Humira-hoidon aikana ja vähintään viiden kuukauden ajan viimeis-

en 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: 20 mg: 2 esitäytettyä ruiskua. 40 mg: 2 esitäytettyä ruiskua tai 2 esitäytettyä kynää. 80 mg: 1 esitäytetty kynä. HINNAT: Ajantasaiset hintatiedot KELAn 

lääkehakupalvelussa. KORVATTAVUUS 20 mg, 40 mg ja 80 mg riippuen sairaudesta:  Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen perusteella (281) tai peruskorvattava  (40 %) erillissel-

vityksen perusteella (313, 319, 326) sekä vain 40 mg ja 80 mg (380).   Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. 

LISÄTIETOJA: AbbVie Oy 010 2411 200. (Humira 8.2020)

*kun tavanomaisilla hoidoilla ei ole saatu riittävää vastetta, ne ovat olleet huonosti siedettyjä tai vasta-aiheisia.
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Tresiba® degludekinsuliini, ylipitkävaikutteinen perusinsuliini. Käyttöaihe: 1-vuotiaiden ja sitä vanhempien diabetes mellituksen hoito. Annostus: Kerran vuorokaudessa mihin 
tahansa kellonaikaan, mieluiten samaan aikaan joka päivä. Yksilöllinen annostus määritetään potilaan tarpeiden mukaisesti. Tyypin 2 diabetes: voidaan antaa yksinään tai minä 
tahansa yhdistelmähoitona oraalisten diabeteslääkkeiden, GLP-1-reseptoriagonistien ja ateriainsuliinin kanssa. Tyypin 1 diabetes: Tresiba®-annoksen lisäksi on käytettävä lyhyt- tai 
pikavaikutteista insuliinia. Antotapa: Tresiba® annetaan ihonalaisena pistoksena reiteen, olkavarteen tai vatsan alueelle. Lipodystrofiariskin pienentämiseksi pistoskohtaa on aina 
vaihdeltava saman alueen sisällä. Tresiba®-insuliinia ei saa antaa laskimoon tai lihakseen, käyttää insuliini-infuusiopumpuissa eikä vetää esitäytetyn kynän sylinteriampullista ruiskuun. 
Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin valmisteen apuaineelle. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Aterian laiminlyöminen tai suunnittelematon, 
voimakas fyysinen rasitus voi johtaa hypoglykemiaan. Lapsilla on hypoglykemiariskin minimoimiseksi huolehdittava insuliiniannosten sovittamisesta ruokailuun ja liikuntaan. Riittämätön 
annostus tai hoidon keskeytyminen saattaa johtaa hyperglykemiaan ja diabeettiseen ketoasidoosiin. Muut samanaikaiset sairaudet voivat johtaa hyperglykemiaan ja lisätä potilaan 
insuliinin tarvetta. Sydämen vajaatoimintatapauksia on raportoitu esiintyneen, kun pioglitatsonia oli käytetty yhdessä insuliinin kanssa, erityisesti potilailla, joilla on riskitekijöitä sydämen 
vajaatoiminnan kehittymiselle. Pioglitatsonihoito tulee lopettaa, jos sydänoireet pahenevat. Potilaita on neuvottava tarkistamaan insuliinin etiketti aina ennen pistämistä, jotta Tresiba®- 
valmisteen kaksi eri vahvuutta sekä muut insuliinivalmisteet eivät menisi vahingossa sekaisin. Yhteisvaikutukset: Useiden lääkkeiden tiedetään vaikuttavan glukoosiaineenvaih-
duntaan vähentäen tai lisäten insuliinin tarvetta. Raskaus ja imetys: Kliinistä kokemusta Tresiba®-insuliinin käytöstä raskaana olevilla naisilla tai imetyksen aikana ei ole. Ei tiedetä, 
erittyykö degludekinsuliini rintamaitoon. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Potilaan keskittymis- ja reaktiokyky saattavat heikentyä hypoglykemian seurauksena. 
Haittavaikutukset: Hyvin yleiset: hypoglykemia. Yleiset: pistoskohdan reaktiot. Harvinaiset: yliherkkyys. Pakkaukset ja hinnat (vmh + alv): Tresiba® Penfill®* 100 yksikköä/ml 
injekt. 5 x 3 ml 66,80 €. Tresiba® FlexTouch® 100 yksikköä/ml injekt. 5 x 3 ml 66,80 €. Tresiba® FlexTouch® 200 yksikköä/ml injekt. 3 x 3 ml 79,18 €. Ylempi erityiskorvausryhmä (100%). 
Diabetes, insuliinihoito (103). Reseptilääke. Perustuu 11/2018 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Markkinoija: Novo Nordisk Farma Oy. 
*Käyttö: NovoPen® 5 ja NovoPen Echo® -insuliinikynissä.
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Tresiba®, Penfill®, FlexTouch®, NovoPen® ja NovoPen Echo® 
ovat Novo Nordisk A/S:n omistamia tavaramerkkejä.
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Juhani Partanen
LKT, sisätautiopin dosentti
sisätautien ja kardiologian 
erikoislääkäri 

TAPAUSSELOSTUS

Diabeetikon turvonnut jalka

Kahdeksissakymmenissä oleva 
mies oli sairastanut II-tyypin 
diabetesta viitisentoista 
vuotta. Hän ei ollut koskaan 

tupakoinut, mutta viiden vuoden kulut-
tua sokeritaudin toteamisesta hän sairasti 
sydäninfarktin. Varjoainekuvauksessa 
todettiin sepelvaltimopuuston kolmen 
päärungon kaventumat, mutta vasen 
kammio oli hyvässä kunnossa. 

Ohitusleikkaus onnistui hyvin, eikä 
sen koommin ole nitroja tarvittu. Suon-
ten korjaamisen yhteydessä sydämen ja 
valtimoiden suojaksi, hyytymisen estoon 

Kuva 1. Päivystyspoliklinikalla nauhoitettu EKG

sekä verenpaineen ja kolesterolin laske-
miseksi aloitettiin aspiriini, ACE-estäjä, 
beetasalpaaja ja statiini. Diabetes pysyi 
hyvin kurissa pitkävaikutteisella glargii-
ni-  ja lyhytvaikutteisella lisproinsuliinil-
la. Silmänpohjiin tai munuaisiin ei ollut 
kehittynyt lisävikoja. 

Sitten oikea jalkaterä ja sääri turpo-
sivat lievästi ilman vammaa. Särkyä tai 
kuumetta ei ollut, ja kävelykin onnis-
tui, eikä alaraajan kaikututkimuksessa 
löytynyt erikoista. Vaiva paheni muu-
tamassa viikossa. Turvotus lisääntyi, ja 
jalkaa alkoi särkeä. Se aristi, kuumotti 

ja punoitti, mutta ei vieläkään nostanut 
kuumetta.  

Tutkittaessa potilaan vointi oli edel-
leenkin hyvä. Hän pystyi kävelemään 
oikeaa jalkaansa hienoisesti linkaten. 
Jalkaterä ja sääri olivat polveen saakka 
turvoksissa, vasenta lämpimämmät, lie-
västi punoittavat ja vähän aristelevatkin. 
Jalan lihasvoima vaikutti hyvältä, mutta 
kosketustunto oli heikentynyt, ja patel-
la- ja akillesrefleksit sekä värinätunto 
puuttuivat. Nivelet eivät tuntuneet tu-
lehtuneilta, ja jalkaterän selkävaltimo 
pulsoi selvästi. 
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Sydän sykki tasaisesti ja säännölli-
sesti 76 kertaa minuutissa,  verenpai-
ne  oli  164/74 mmHg ja valtimoveren 
hapen kyllästeisyys huoneilmaa hengit-
täessä 96 %. Sisäelinten taholta ei eri-
koista ollut todettavissa. Vasen alaraaja 
ei ollut turvoksissa eivätkä kaulalaski-
mot pullottaneet. 

Pieni verenkuva oli kunnossa. C-re-
aktiivisen proteiinin määrä oli 21 mg/l, 
ja punasolut laskeutuivat kapeassa put-
kessa 37 mm tunnissa.   Plasman glu-
koosin määrä oli 6,4 mmol/l ja HbA1c:n 
arvo oli 54 mmol/l (7,1 %).  Kreatiniinin, 
elektrolyyttien, transaminaasin, TSH:n, 
albumiinin, ionikalsiumin, bilirubiinin, 
INR:n ja B12-vitamiinin pitoisuudet oli-
vat viitealueilla.  Rasva-arvot olivat erin-

omaiset, esimerkiksi LDL-kolesteroli 1,5 
mmol/l. Alkalisen fosfataasin määrä oli  
133 u/L (viite 35-105 U/l). Paraproteine-
miaa ei havaittu, ja oikea alaraajan las-
kimot olivat utraäänikuvauksessa edel-
leenkin avoimet. 

EKG ja thoraxkuva sekä jalan valoku-
va ja RTG-löydös ovat ohessa. 

Mistä oli kyse? 

VASTAUS
Kuvassa 3 nähdään reilusti turvonnut, 
paikoin punoittava ja jalkaterästään ryh-
ditön alaraaja. RTG-kuvassa jalkakaari 
on romahtanut, luut ovat skleroottisia 
ja osittain tuhoutuneita ja nivelet dege-
neroituneita.  

Ranskalainen neurologi Jean-Martin 
Charcot kuvasi kolmella selkäydinkup-
paa sairastavalla potilaallaan v.  1868 
sittemmin nimeään kantavan niveliä, 
niiden rustoa ja vierusluita tuhoavan 
taudin.   Myöhemmin on käynyt ilmi, 
että tämä neuroartro-osteopatia liittyy 
useimmiten sokeritautiin, mutta muut-
kin vaikeat krooniset hermokaapeliviat 
voivat sen aiheuttaa. Alaraajan nivelet 
vaurioituvat yleisimmin, mutta myös 

Kuva 2. Tullessa otettu thorax-kuva
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muissa nivelissä vikaa on todettu.  Po-
tilaammekin oireet, löydökset ja RTG-
kuva olivat tyypillisiä Charcot’n jalalle. 

Charcot’n muutosten synnyn yksityis-
kohdat  ovat edelleen hämärän peitossa. 
Ne kehittyvät hermovaurioiden aiheut-
taman väärän lihastonuksen ja huonon 
tunnon altistamina jo kapäiväisen elä-
män toistuvien, yleensä tiedostamatto-
mien, mitättömien vaurioiden ja hius-

murtumien seurauksena. Joku mieleen 
jäänyt pikkuvammakin saattaa laukais-
ta prosessin.   Lopulta verenkierron li-
sääntyminen ja paikalliset autonomisen 
hermoston toiminnan muutokset sekä 
aineenvaihdunnan poikkeamat provo-
soivat Charcot’n erikoisen taudinkuvan. 

Löydökset saattavat kehittyä melko 
nopeasti ja muistuttavat silloin usein 
infektiota. Kyseessähän onkin tavallaan 

tulehdus, vaikka steriili.  Punoitus, tur-
votus, aristus ja kuumotus sekä mah-
dollinen lämmön nousu ja kohonneet 
tulehdusarvot  voisivat kertoa sellulii-
tista tai artriitista ja kohonnut alkalinen 
fosfataasi osteiitista. Myös laskimotu-
kokset ja kihti voivat tulla mieleen.  

Luuston ja nivelten muutokset näky-
vät varhaisimmin ja varmimmin mag-
neettitutkimuksessa, mutta ilmaantuvat 
myös tavalliseen RTG-kuvaan, joka tosin 
ihan alkuvaiheessa voi näyttää normaa-
liltakin.

EKG:hen tai thoraxkuvaan prosessi ei 
ymmärrettävästi potilaallamme heijas-
tunut, mutta magneettitutkimuksessa 
se ilmeni tavalliseen tapaan röntgen-
löydöstäkin runsaampana.

Hoidossa tärkeää on raajan kuor-
mittamattomuus eli immobilisaatio 
kipsisidoksella ja varauskiellolla,  joita 
saatetaan tarvita kauan, puolikin vuot-
ta ja jatkoon vielä ortoositukea. Niiden 
kestoa voidaan arvioida myös raajojen 
lämpötilaeron perusteella. Bisfosfonaat-
tejakin on ehdoteltu. Virheasennot ja 
pysyvä invaliditeetti ovat melko yleisiä. 
Ortopedisia leikkauksia tarvitaan usein 
ja joskus jopa amputaatioita.  

Asianmukaisilla huolellisilla ja pitkit-
tyneillä hoidoilla potilaammekin jalka 
saatiin hyvin kävelykuntoon.  

Kuva 3. Turvonneen jalan valokuva

Kuva 4. Turvonneen jalkaterän RTG-kuva
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