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TAPAUSSELOSTUS

Sitkeä CRP

Kuva 1. Päivystyspoliklinikalla nauhoitettu EKG

Keski-ikäinen nainen oli ollut 
terve. Mitään lääkkeitä ei tar-
vittu, eikä hän tupakoinut tai 
käyttänyt lainkaan alkoholia. 

Sitten hänelle nousi kuume viikoksi  
38 °C:n tienoille. Sen jälkeen lämpö 
pysytteli kuuden viikon ajan vähän  
37 °C:n yläpuolella. Pieni yskäkin vai-
vasi ja yleisesti uuvutti. CRP:n arvo oli  
161 mg/l, eikä kaksi antibioottikuuria aut-
tanut, vaan hemoglobiini laski lukemaan  
105 g/l, ja hänet lähetettiin sairaalaan. 

Päivystyspoliklinikalla kunto oli 
edelleenkin hyvä. Sydän sykki tasaisesti 
ja säännöllisesti 92 kertaa minuutissa, 
verenpaine oli 174/104 mmHg, tärykal-
volämpö 37,4 °C ja valtimoveren hapen 

kyllästeisyys huoneilmaa hengittäessä 
98 %. Sisäelinten taholta ei todettu eri-
koista. Kilpirauhanen, imusolmukkeet 
ja valtimorungot vaikuttivat normaa-
leilta. 

Veren hemoglobiinin pitoisuus oli 
110 g/l, valkosolujen määrä 13,6 E9/l 
ja verihiutaleiden luku 671 E9/l. Leu-
kosyyttien jakautuma oli normaali. C-
reaktiivisen proteiinin pitoisuus oli 137 
mg/l, ja punasolut laskeutuivat kape-
assa putkessa 58 mm tunnin kuluessa. 
Glukoosin, kreatiniinin, elektrolyyttien, 
transaminaasien ja kreatiinifosfokinaa-
sin lukuarvot olivat viitealueilla, ja oli 
virtsa puhdas.

Lähipäivinä kävi ilmi, että verestä 
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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 tarkoituksenmukaista. Selkärankareuma: Vaikean, aktiivisen selkärankareuman hoitoon aikuisilla*. Aksiaalinen spondylartriitti: Vaikean aksiaalisen spondylartriitin (ilman 
radiografista näyttöä selkärankareumasta) hoitoon aikuisilla*. 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.Uveiitti lapsilla: 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*. 
Ulseratiivinen koliitti lapsilla: Keskivaikean tai vaikean aktiivisen ulseratiivisen koliitin hoitoon lapsille 6 vuoden iästä alkaen*. 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: Varovaisuutta on noudatettava harkittaessa käyttöä 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 varalta 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 on 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 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: 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 %) erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326) sekä vain 40 mg ja 80 mg (380).  Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä.  
LISÄTIETOJA: AbbVie Oy 010 2411 200.
(Humira 11.2020)

*kun tavanomaisilla hoidoilla ei ole saatu riittävää vastetta, ne ovat olleet huonosti siedettyjä tai vasta-aiheisia.
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ei kasvanut bakteereita. Alkalisen fos-
fataasin pitoisuus oli lievästi koholla 
mutta maksan toiminta oli hyvää. HI-
viruksen antigeenia tai vasta-aineita ei 
löytynyt, eikä myöskään EB- tai syto-
megaloviruksen vasta-aineita tai nuk-
leiinihappoja. Laajassa virusseulassa 
ei ollut merkittäviä tiittereitä, kuten 
ei myöskään muissa mikrobitesteissä. 
Anemian syitä selvittelevät ja laajat au-
toimmuunitutkimukset sekä sarkoidoo-
sitestit olivat negatiiviset. Ruokatorven 
kautta tehty sydämen kaikututkimus 
ei paljastanut viitteitä endokardiitista. 
Koko vartalon tietokoneleikkeet eivät 
myöskään osoittaneet taudin syytä. 
CRP pysytteli samalla tasolla ja läm-
pöily ennallaan kolmen viikon tutki-
musperiodin aikana laskimonsisäisestä 
antibioottihoidosta huolimatta.

EKG, thoraxkuva ja vartalon sivuku-
va valkosolujen isotooppikertymästä 
ovat ohessa. 

Mistä mahtoi olla kyse? 

Kuva 2. Tullessa otettu thoraxkuva

Kuva 3. Vartalon sivulta kartoitettu isotooppivalkosolujen kertymä 
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VASTAUS

EKG:ssä tai thoraxkuvassa ei nähty eri-
koista, mutta valkosolukartassa huo-
mattiin monta tuikkivaa kohtaa, jotka 
voisivat sopia aortan seinämään.

Japanilaisen Mikito Takayasun v. 
1908 ensimmäisen kerran osittain ku-
vaama Takayasun tauti on jättisoluar-
teriittiryhmään kuuluva, harvinainen 
aortan seinämän ja sen haarojen tun-
temattomasta syystä ilmaantuva im-
muunipohjainen steriili tulehdus. Se 
saattaa kerätä isotoopilla merkattuja 
valkosoluja siten, että ne tulevat esille 
kartoituksessa. Inflammaation aiheut-
tama aortan ja sen haarojan seinämien 
paksuuntuminen voi vähentää paikalli-
sesti verenkiertoa ja jopa estää sen. Oi-
keassa olkavaltimossa olikin uudestaan, 
molemmin puolin mitatessa, 30 mmHg 
vasenta matalampi systolinen verenpai-

ne. Sairauttahan on joskus kutsuttu ni-
mellä ”pulseless disease”.

”Retrospektoskoopilla” jälkikä-
teen  tarkasteltuna aortan ja sen haa-
rojen seinämät todella näyttivät 
tietokoneleikkeissä jonkin verran pak-
suuntuneilta kuten myös magneetti-
tutkimuksella kartoitettaessa. Fluori-
deksiglukoosiakin valtimot keräsivät 
positroniemissiotomografiassa kudo-
särsytykseen sopien. 

Takayasussa valtimoiden seinä-
mässä nähdään tautityhmän nimen 
mukaan mahdollisesti magrofaageista 
muuntuneita monitumaisia jättisoluja, 
mikäli koepala esimerkiksi jonkin leik-
kauksen yhdessä saadaan tutkittavaksi. 
Toinen tähän ryhmään kuuluva tauti on 
temporaaliarteriitti joko itsenäisenä tai 
reumaattiseen polymyalgiaan liittynee-
nä. Samoin Takayasu saattaa tulehdut-
taa sekä kallon sisäisiä että ulkoisia val-

timoita. Potilaammekin ohimovaltimon 
biopsiassa nähtiin arteriitti, joka oli 
kivuton ja aristamaton kuten monesti 
asianlaita on. 

Sairauden diagnostisoiminen on 
usein vaikeaa, sillä aortan ja sen lukuis-
ten haarojen ja jopa keuhkovaltimoiden 
tulehdus ja sen aikaan saamat kaventu-
mat voivat yleisoireiden ohella tuottaa 
mitä moninaisempia elinvaurioiden 
ilmentymiä, eikä spesifisiä laboratorio-
tuloksia ole.

Muun lääkityksen ohella steroidihoi-
to poisti kuumeen ja kohensi kunnon 
sama tien. CRP laski kuudessa päivässä 
arvoon 13 mg/l. Seurannassa kortisonin 
määrää laskettiin vähitellen vointia ja 
arvoja tarkkaillen, kunnes hoito voitiin 
kahden vuoden kuluttua kokonaan lo-
pettaa, eikä tauti ole uusiutunut. 
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Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.Amgevita 40 mg, liuos, esitäytetty ruisku tai kynä (SureClick®). Amgevita 20 mg, liuos, esitäytetty ruisku. 
Vaikuttava aine: Adalimumabi. Käyttöaiheet: Nivelreuma, yhdistelmänä metotreksaatin kanssa: keskivaikeaa tai vaikeaa, aktiivista nivelreumaa sairastavien aikuispotilaiden hoitoon 
silloin, kun varsinaisilla taudin kulkuun vaikuttavilla reumalääkkeillä , kuten metotreksaatilla, ei ole saatu riittävää vastetta; 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. Idio-
paattinen juveniili polyartriitti: yhdessä metotreksaatin kanssa aktiivisen idiopaattisen juveniilin polyartriitin hoitoon yli 2-vuotiailla potilailla. Yksinään, jos potilas ei siedä metotrek-
saattia tai metotreksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Entesiitteihin liittyvä artriitti: aktiivisen entesiitteihin liittyvän artriitin hoitoon 6-vuotiailla ja sitä vanhemmilla. 
Selkärankareuma: vaikean aktiivisen selkärankareuman hoitoon aikuisilla, kun potilaan vaste tavanomaisille hoidoille on ollut riittämätön. Aksiaalinen spondylartriitti: vaikean aksiaali-
sen spondylartriitin (ilman radiografista näyttöä selkärankareumasta) hoitoon. Nivelpsoriaasi: aktiivisen ja progressiivisen nivelpsoriaasin hoitoon aikuisilla. Psoriaasi: keskivaikean tai 
vaikean läiskäpsoriaasin hoitoon aikuispotilailla, joille harkitaan systeemistä hoitoa. Läiskäpsoriaasi lapsilla: vaikean, kroonisen läiskäpsoriaasin hoitoon vähintään 4-vuotiailla lapsilla. 
HS-tauti: keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan (taiveaknen) hoitoon aikuispotilaille. Crohnin tauti: keskivaikean tai vaikean aktiivisen Crohnin taudin hoitoon 
aikuisille. Crohnin tauti lapsilla: keskivaikean tai vaikean, aktiivisen Crohnin taudin hoitoon yli 6-vuotiailla. Ulseratiivinen koliitti: keskivaikean tai vaikean aktiivisen ulseratiivisen koliitin 
hoitoon aikuispotilaille. Uveiitti: ei-infektioperäisen intermediaarisen, posteriorisen ja panuveiitin hoitoon aikuispotilaille, joilla vaste kortikosteroideille on riittämätön, joiden korti-
kosteroidien käyttöä täytyy rajoittaa tai joille kortikosteroidihoito ei sovi. Annostus ja antotapa: Sairaudesta riippuen aloitusannos aikuisilla 40–160 mg adalimumabia, jonka jälkeen 
40 mg viikon tai kahden viikon välein. Lapsilla aloitusannos 20–160 mg sairaudesta riippuen, jonka jälkeen 20 mg tai 40 mg kahden viikon välein painon mukaan. Pistetään ihon alle. 
Hoito tulee toteuttaa indikaation mukaiseen hoitoon perehtyneen lääkärin aloittamana ja valvonnassa. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Aktiivinen tu-
berkuloosi tai jokin muu vakava infektio, kuten sepsis, sekä opportunistiset infektiot. Keskivaikea tai vaikea sydämen vajaatoiminta (NYHA III/IV). Varoitukset ja käyttöön liittyvät 
varotoimet: Ennen Amgevita-hoidon aloittamista tulee kaikki potilaat tutkia aktiivisen tai inaktiivisen tuberkuloosin  sekä HBV-infektion varalta. Potilaita tulee seurata huolellisesti 
infektioiden (mm. tuberkuloosin) varalta ennen Amgevita-hoidon aloittamista, hoidon aikana ja sen jälkeen. Jos potilaalle kehittyy uusi, vakava infektio tai sepsis, hoito on keskey-
tettävä, kunnes infektio saadaan hallintaan. Varovaisuutta tulee noudattaa potilailla, joilla on keskus- tai ääreishermoston myeliinikatosairaus. Intermediaarisen uveiitin ja keskus-
hermoston demyelinoivien sairauksien välillä on tunnettu yhteys. Lymfoomien, leukemian ja muiden maligniteettien kehittymisriskiä ei voida sulkea pois TNF-salpaajahoitoa saavilla 
potilailla. Lapsipotilailla suositellaan ajankohtaisten rokotussuositusten mukaisten rokotusten saamista ennen Amgevita-hoidon aloittamista. Yhteisvaikutukset: Vasta-ainemuodostus 
oli vähäisempää metotreksaatin kanssa annettuna kuin yksinään. Yhdistämistä anakinran tai abataseptin kanssa ei suositella. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Riittävästä ehkäisys-
tä huolehdittava Amgevitan käytön aikana ja vähintään 5 kk viimeisen Amgevita-annoksen jälkeen. Amgevitan käyttöä raskausaikana ei suositella. Imettämisestä tulee pidättäytyä 
vähintään 5 kk viimeisen annoksen jälkeen. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Amgevita voi vaikuttaa vähäisessä määrin. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset ja yleiset: 
infektiot, pistoskohdan reaktiot, päänsärky, tuki- ja liikuntaelimistön kipu. Adalimumabihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia haittavaikutuksia, mm. kuolemaan johtaneita ja hen-
keä uhanneita infektioita ja eri syöpätauteja. Myös vakavia hematologisia, neurologisia ja autoimmuunireaktioita on ilmoitettu. Pakkaukset ja hinnat (vmh sis.alv) 15.11.2020: 20 mg:  
1 esitäytetty ruisku: 220,37 € 40 mg: 2 esitäytettyä kynää: 662,44 €. 2 esitäytettyä ruiskua: 662,44 €. 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). Säilytys: Jääkaapissa. Ei saa jäätyä. Herkkä valolle. Reseptilääke. Lisätiedot: Valmisteyhteenveto.O
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