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Aiemmat tutkimukset lastenreuman ilmaantuvuudesta ovat antaneet hyvin erilaisia tuloksia. Maa-

ilmanlaajuisesti ilmaantuvuusluvut ovat vaihdelleet 0,8 ja 23 välillä 100 000 lasta kohden. Tässä 

väestöpohjaisessa tutkimuksessa laskettiin lastenreuman ja sen alatyyppien ilmaantuvuudet Poh-

jois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella vuosien 2001–2010 aikana. Tavoitteena oli myös sel-

vittää, onko lastenreuman ilmaantuvuus muuttunut. 

 

Aineisto kerättiin hakemalla Oulun yliopistollisen sairaalan potilastietorekisteristä kaikki tutki-

musaikana lastenreumaan sairastuneet potilaat ICD10-diagnoosikoodien perusteella. Käytännössä 

kaikki lastenreumaan sairastuneet on tuona aikana hoidettu OYS:ssa hoidon keskittämisen vuok-

si. Potilaiden sairauskertomukset käytiin läpi, tarkistettiin oikea diagnoosi ja kirjattiin ylös tarvit-

tavat tiedot alatyyppien määrittämiseksi. Alle 16-vuotiaiden väestömäärät saatiin Tilastokeskuk-

sen Väestörakenne-tilastosta. 

 

Tulokset analysoitiin SPSS-ohjelmalla ja ilmaantuvuusluvut laskettiin Microsoft Excelillä. Tilas-

tollisten erojen tutkimiseen käytettiin Khiin neliö -testiä. 

 

Tutkimusjakson aikana lastenreumaan sairastuneita Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alu-

eella oli yhteensä 266. Näistä tyttöjä oli 154 ja poikia 112. Lastenreuman vuosittaiseksi ilmaantu-

vuudeksi saatiin 31,1 / 100 000 alle 16-vuotiasta lasta. Tytöillä vuosittainen ilmaantuvuus oli 37 

ja pojilla 25,5 / 100 000 lasta. Vuosien 2001–2005 ilmaantuvuus oli 26,9 ja vuosien 2006–2010  

35,2 / 100 000 lasta. Ilmaantuvuus näyttäisi siis kasvaneen tutkimusjakson aikana, ja ajanjaksojen 

välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä. Diagnostiikka on kuitenkin parantunut tutkimusjakson 

aikana, esimerkiksi magneettitutkimusten ja ultraäänen käyttö on lisääntynyt, joten lastenreuma 

itsessään ei välttämättä ole lisääntynyt. 
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1. JOHDANTO 

 

Eri puolilla maailmaa tehdyissä lastenreuman ilmaantuvuustutkimuksissa on saatu hyvin erilaisia 

tuloksia. Vuosittainen ilmaantuvuus on vaihdellut 0,8 ja 23 välillä 100 000 lasta kohden. Suo-

messa lastenreuman ilmaantuvuus on vaihdellut 19,5 ja 23 välillä 100 000 lasta kohden eri tutki-

muksissa. Lastenreuman epidemiologian tutkiminen on tärkeää, koska se mahdollistaa etiologis-

ten tekijöiden ja ennusteeseen vaikuttavien asioiden tunnistamisen. Epidemiologista tietoa, kuten 

sitä, onko lastenreuma lisääntynyt tai vähentynyt, tarvitaan myös terveydenhuollon suunnittelus-

sa. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitimme lastenreuman ja sen alatyyppien ilmaantuvuutta Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ajanjaksolla 2001–2010. Tutkimuksessa haettiin Oulun 

yliopistollisen sairaalan potilastietorekisteristä lastenreumaan sairastuneet potilaat ja heidän sai-

raskertomuksistaan kerättiin tarvittava tieto. 

 

 

2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

Lastenreuma, jonka kansainvälisesti käytössä oleva nimi on juveniili idiopaattinen artriitti (ju-

venile idiopathic arthritis, JIA), on joukko erityyppisiä autoimmuuniniveltulehduksia. Määritel-

män mukaan lastenreuma on yli kuusi viikkoa kestävä niveltulehdus, jonka oireet alkavat ennen 

16 vuoden ikää ja jonka taustalla ei ole muita niveltulehduksen syitä (Petty ym. 2004). Uuden 

maailmanlaajuisesti yhtenäisen ILAR:n (International League of Associations for Reumathology) 

luokittelun mukaan lastenreumassa erotetaan taudinkuvaltaan erilaisia alatyyppejä. Lastenreuman 

diagnoosi tarkennetaan puolen vuoden kuluttua sairastumisesta, jolloin ILAR-luokittelun mukai-

nen alatyyppi voidaan määrittää (Petty ym. 2004). Suurimpana erona aikuisten reumatauteihin 

on, että lastenreuma voi aiheuttaa luuston kasvun hidastumista tai kiihtymistä tulehtuneessa nive-

lessä tai sen lähialueella ja voi johtaa hoitamattomana erilaisiin tyypillisiin kasvuhäiriöihin 

(Prakken ym. 2011). 
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2.1. Lastenreuman alatyypit 

 

2.1.1. Oligoartriitti 

 

Oligoartriitti on niveltulehdustauti, jossa lapsella on 14 tulehtunutta niveltä. Tautia sairastavista 

suurin osa on tyttöjä, ja taudin oireet alkavat yleensä jo alle 6-vuotiaana. Oligoartriittia esiintyy 

lähinnä suurissa nivelissä (Prakken ym. 2011). Taudissa on useimmiten todettavissa myös suuria 

määriä tumavasta-aineita (antinuclear antibodies, ANA-ab). Oligoartriitti voidaan jakaa kahteen 

alaluokkaan: pysyvässä harvanivelisessä taudissa eli oligoartriitissa niveltulehdus on korkeintaan 

neljässä nivelessä, kun taas myöhemmin leviävässä oligoartriitissa niveltulehdus leviää useam-

paan niveleen kuuden ensimmäisen kuukauden jälkeen (Petty ym. 2004, Prakken ym. 2011). 

  

Oligoartriittia sairastavilla on merkittävä riski sairastua silmän värikalvon krooniseen tulehduk-

seen eli iriittiin, joka hoitamattomana voi johtaa näön pysyvään huononemiseen tai jopa sokeu-

teen (Kotaniemi 2003). 

 

2.1.2. Polyartriitti 

 

Polyartriitit jaetaan reumatekijänegatiiviseen (seronegatiivinen) ja reumatekijäpositiiviseen (se-

ropositiivinen) polyartriittiin. Näistä käytetään myös lyhenteitä RF-negatiivinen ja RF-

positiivinen polyartriitti, RF viittaa englanninkieliseen termiin rheumatoid factor (Petty ym. 

2004). 

 

2.1.2.1. Seropositiivinen  polyartriitti 

 

Seropositiivista polyartriittia esiintyy vain noin 5%:lla lastenreumapotilaista, ja tässäkin ryhmäs-

sä suurin osa potilaista on tyttöjä. Tautia esiintyy lähinnä 815-vuotiailla ja se muistuttaa aikuis-

ten seropositiivista nivelreumaa. Määritelmän mukaan laboratoriotutkimuksissa tulee todeta posi-

tiivinen reumatekijä ainakin kaksi kertaa vähintään kolmen kuukauden välein (Petty ym. 2004). 

Lisäksi potilaat ovat yleensä CCP-ab (syklinen sitrulloitu peptidi -vasta-aine) -positiivisia. 
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2.1.2.2. Seronegatiivinen polyartriitti 

 

Seronegatiivisessa polyartriisissa ei ole reumatekijä ei ole veressä koholla. Tauti on toiseksi ylei-

sin lastenreuman alatyypeistä. Seronegatiivista polyartriittia sairastaa noin 30 % potilaista, ja sitä 

esiintyy huomattavasti enemmän tytöillä kuin pojilla. Tautimuodosta voidaan joidenkin tutkijoi-

den mukaan erottaa edelleen kaksi alamuotoa. Ensimmäinen muoto muistuttaa aikuisten RF-

negatiivista nivelreumaa, jossa isojen nivelten lisäksi voi tulehtua myös pikkunivelet, leukanive-

let ja kaularanka. Tähän tyyppiin sairastuvat ovat kouluikäisiä, ja heiltä puuttuu tumavasta-aineet. 

Toinen muoto puolestaan muistuttaa oligoartriittia muuten, mutta tulehtuneita niveliä on enem-

män. Tässä muodossa voi myös esiintyä tumavasta-aineita (Lin ym. 2011, Prakken ym. 2011). 

 

2.1.3. Entesiittiartriitti 

 

Entesiittiartriitti saa nimensä siitä, että siihen liittyy usein entesiittejä, tulehduksia kohdissa, jois-

sa jänteet ja nivelsiteet kiinnittyvät luihin. Tauti on aikuisiässä spondyloartriitiksi kutsutun taudin 

lapsuusiällä alkava muoto, jossa tyypillisesti alaraajojen isot nivelet ja SI-nivelet tulehtuvat. Tau-

tia esiintyy tyypillisin oirein noin kuudesta vuodesta alkaen, ja se on yleisempi pojilla kuin tytöil-

lä (Petty ym. 2004, Prakken ym. 2011). Lähes kaikilla potilailla HLA-B27-kudostekijä on posi-

tiivinen, mutta sen puuttuminen ei poissulje tautia. Entesiittiartriitissa reumatekijä on negatiivi-

nen (Petty ym. 2004, Prakken ym. 2011). 

 

2.1.4. Psoriaasiartriitti 

 

Psoriaasiartriitti on tautimuoto, jossa lapsella on psoriaasi-ihottuma ja pitkittynyt niveltulehdus. 

Psoriaasiartriitiksi voidaan luokitella myös tauti, joka sisältää niveltulehduksen lisäksi kaksi seu-

raavista lisäkriteereistä: lapsella on daktyliitti (suomen kielessä termi makkarasormi tai -varvas, 

jossa sormi tai varvas on turvonnut kokonaan makkaramaisesti tulehduksen seurauksena), tyypil-

lisiä kynsimuutoksia (esimerkiksi pistemäiset kuopat) tai potilaan ensimmäisen asteen sukulaisel-

la on psoriaasi (Petty ym. 2004). Lapsen psoriaasiartriitissa tulehtuvat nivelet ovat useammin 

pieniä niveliä kuin suuria (Prakken ym. 2011). 
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2.1.5. Yleisoireinen lastenreuma 

 

Yleisoireinen lastenreuma poikkeaa huomattavasti muista tautimuodoista, koska ensimmäisinä 

oireina eivät yleensä ole niveloireet vaan päivittäinen korkealle kohoava kuume, ajoittainen 

yleensä kuumevaiheeseen liittyvä ihottuma, imusolmukkeiden suurentuminen ja serosiitit, jotka 

ovat elimistön onteloiden sisäkalvojen tulehduksia (esimerkiksi sydänpussin tulehdus eli perikar-

diitti) (Petty ym. 2004, Prakken ym. 2011). Taudissa potilaan luonnollinen immuniteetti aktivoi-

tuu. Yleisoireiden perusteella erotusdiagnostiikka on vaikeaa ja alkuvaiheessa jopa mahdotonta. 

Lasko ja CRP ovat korkeat, mutta tumavasta-aineet ja reumatekijä ovat matalia näillä potilailla. 

Selviä niveloireita ilmaantuu usein vasta yleisoireiden jälkeen eikä välttämättä silloinkaan. Näille 

potilaille on suuri riski kehittyä vaikea polyartriitti (Petty ym. 2004, Ruperto ja Martini 2011). 

 

2.1.6. Määrittelemättömät idiopaattiset artriitit 

 

Tämä ryhmä on heterogeeninen, koska se sisältää kaikki ne potilaat, joiden taudinkuva ei täytä 

minkään edellisen tautimuodon kriteereitä tai usean tautimuodon kriteerit täyttyvät (Petty ym. 

2004, Ruperto ja Martini 2011). 

 

2.2. Lastenreuman patogeneesi 

 

Lastenreuman eri alatyypit syntyvät erilaisilla mekanismeilla. Oligo- ja polyartriitissa autoimmu-

niteetti syntyy hankitun immuniteetin poikkeavasta toiminnasta, kun taas yleisoireisessa lasten-

reumassa luonnollisen immuniteetin toiminta on poikkeavaa (Lin ym. 2011). 

 

Varsin yleisesti hyväksytyn teorian mukaan oligo- ja polyartriitissa rustosta peräisin olevat auto-

antigeenit aiheuttaisivat immuniteettireaktion syntymisen omassa elimistössä. Aktivoituneet auto-

reaktiiviset T-solut Th1 ja Th17 tuottavat tulehdusta voimistavia sytokiineja. Lisäksi säätelijä-T-

solujen (regulatory T cells, Treg) toiminta jostakin syystä estyy. Näin syntynyt epätasapaino Th1- 

ja Th17- sekä Treg-solujen välillä aiheuttaa T-solujen vähentyneen sietokyvyn autoantigeeneja 

kohtaan. Tämän seurauksena syntyy niveltulehdus, jonka prosessi on hyvin yksilöllinen ja edel-

leenkin vaikeasti ymmärrettävissä, vaikka immunologista tutkimusta on tehty paljon ja monet 

ihmisen immunologian yksityiskohdat ovat vähitellen selvinneet. Oligo- ja polyartriitille altista-
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via HLA-geenialleeleja tunnetaan. Lastenreuman kehittymiselle laukaisevina tekijöinä on ehdo-

tettu muun muassa joitakin virusinfektiota, stressiä, psykologisia tekijöitä, äidin tupakointia ras-

kauden aikana sekä rokotuksia (Lin ym. 2011). 

 

Yleisoireisen lastenreuman puolestaan oletetaan olevan seurausta luonnollisen immuniteetin epä-

normaalista toiminnasta, josta seuraa fagosyyttien (monosyytit, makrofagit ja neutrofiilit) aktivoi-

tuminen. Tämän seurauksena myös tulehdusta aiheuttavien sytokiinien (interleukiinit IL-1, IL-6 

ja IL-18) eritys lisääntyy, jotka aiheuttavat tulehduksia useisiin elinjärjestelmiin, mikä on yleisoi-

reiselle lastenreumalle tyypillistä (Lin ym. 2011). 

 

2.3. Hoito 

 

2.3.1. Hoidon periaatteet 

 

Lastenreuman hoidon tavoitteena on oireiden kuten kivun ja jäykkyyden poistaminen ja erityises-

ti lapsen normaalin toimintakyvyn, kasvun ja kehityksen turvaaminen sekä nivelten virheasento-

jen kehittymisen ja vaurioitumisen estäminen (Kröger ym. 2012). Nykyään hoidossa pyritään tu-

lehduksen täydelliseen rauhoittamiseen (Kröger ym. 2012). Hoitoon kuuluu lääkehoitoa, fysiote-

rapiaa, toimintaterapiaa ja psykososiaalista tukea (Prakken ym. 2011). Lastenreuman hoito vaatii 

reumalasten ongelmiin perehtyneen moniammatillisen tiimin, minkä takia hoito on keskitetty eri-

koissairaanhoidon yksiköihin. Ryhmään kuuluu yleensä ainakin lastenreumatologi, sairaanhoita-

ja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä ja silmälääkäri (Honkanen ja 

Lahdenne 2010, Malin 2001). Lääkehoidon lisäksi voidaan tarvita fysioterapiaa tai joskus toimin-

taterapiaa. Tärkeä osa lapsen hoitoa on myös koulunkäynnin tukeminen, jossa tarvitaan yhteistyö-

tä koulun henkilökunnan kanssa. Nuori tarvitsee usein myös peruskoulun loppuvaiheessa amma-

tinvalinnanohjausta, jossa niveltauti erityisesti huomioidaan (Honkanen 2011). 

 

2.3.2. Hoidossa käytettävät lääkkeet 

 

Hoito aloitetaan yleensä tulehduskipulääkkeillä, tavallisimmin käytetään naprokseenia, diklo-

fenaakkia tai ibuprofeenia. Kipuun ja turvotukseen voi saada apua myös kylmäpakkauksesta. 
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Tärkeä osa ensiapuhoitoa on niveliin paikallisesti annettavat kortikosteroidi-injektiot (Honkanen 

ja Lahdenne 2010, Kröger ym. 2012, Malin 2001). 

 

Lääkehoidon perusta on reumalääke metotreksaatti (MTX), joka aloitetaan, jos tulehduskipulääk-

keet ja nivelten sisäiset steroidi-injektiot eivät ole antaneet riittävää hoitovastetta. Se kuuluu pe-

rinteisiin reumalääkkeisiin (Disease-modifying antirheumatic drug, DMARD), ja sitä annetaan 

suun kautta tai ihonalaisina pistoksina kerran viikossa. Jos metotreksaatin teho ei ole riittävä tai 

se ei sovi potilaalle, voidaan kokeilla muita perinteisiä reumalääkkeitä, kuten sulfasalatsiinia tai 

leflunomidia (Honkanen 2011, Kröger ym. 2012, Ruperto ja Martini 2011). Kortikosteroidipai-

kallishoitojen lisänä voidaan lievissä tapauksissa käyttää myös hydroksiklorokiinia (Kröger ym. 

2012). 

 

Biologista lääkehoitoa harkitaan, jos riittävää hoitovastetta ei perinteisillä reumalääkkeillä saada, 

niveltulehdus on jatkuvasti aktiivinen tai siihen liittyy eroosioita. Biologisia lääkkeitä käytetään 

yleensä samanaikaisesti metotreksaatin tai muun perinteisen reumalääkkeen kanssa (Kröger ym. 

2012). Biologisista reumalääkkeistä TNFα (tumor necrosis factor alfa) -salpaajia, jotka estävät 

tuumorinekroositekijän toimintaa niveltulehduksessa, on tutkittu hyvin lastenreuman hoidossa 

(Kröger ym. 2012, Ruperto ja Martini 2011). Esimerkiksi etanersepti on osoittautunut tehokkaak-

si potilaille, jotka eivät siedä metotreksaattia tai se ei anna riittävää hoitovastetta. TNF-salpaajien 

turvallisuus on myös todettu hyväksi (Kröger ym. 2012, Ruperto ja Martini 2011). 

 

Yleisoireisen lastenreuman on huomattu reagoivan muita tautityyppejä huonommin TNF-

salpaajahoitoon. Tehokkaiksi biologisiksi reumalääkkeiksi tähän reumatyyppiin on todettu esi-

merkiksi tosilitsumabi (IL-6-salpaaja) ja anakinra (IL-1-salpaaja) (Kröger ym. 2012, Ruperto ja 

Martini 2011). Biologiset reumalääkkeet ovat aktiivisen tutkimuksen kohteena, ja uusia lääkkeitä 

kehitetään koko ajan. 
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2.4. Taudin ilmaantuvuus ja esiintyvyys 

 

2.4.1. Ilmaantuvuus Suomessa 

 

Tutkimuksesta riippuen ilmaantuvuus Suomessa vaihtelee jonkin verran. Vuonna 2001 julkais-

tussa tutkimuksessa, jossa aineisto oli kerätty Kelan lääkekorvattavuusrekisteristä, vuosittainen 

ilmaantuvuus oli 19,5 / 100 000 lasta (Kaipiainen-Seppänen ja Savolainen 2001). Myöhemmässä 

väestöpohjaisessa tutkimuksessa pyydettiin vuoden ajalta mukaan tutkimukseen kaikkia alle 16-

vuotiaita uusia niveltulehduspotilaita, jotka asuivat Kuopiossa. Tässä tutkimuksessa vuosittainen 

ilmaantuvuus oli 23 / 100 000 lasta (Savolainen ym. 2003). Laajemmassa pohjoismaisessa tutki-

muksessa Suomessa ilmaantuvuusluku Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella oli 21 

/ 100 000 lasta (Berntson ym. 2003), joka oli samaa luokkaa muiden samoihin aikoihin julkaistu-

jen tutkimusten kanssa (Kaipiainen-Seppänen ja Savolainen 2001, Savolainen ym. 2003). Kelan 

rekisteröimistä lääkehoitojen erityiskorvausoikeuksista laskettuna keskimääräinen ilmaantuvuus 

vuosien 2000–2007 aikana oli 22,1 tapausta 100 000 alle 16-vuotiasta lasta kohden (Virta ym. 

2008). Tuossa tutkimuksessa ilmaantuvuuden oli arveltu kasvaneen vuosien mittaan ja vuosittai-

seksi kasvuksi oli arvioitu jopa 2,6 % (Virta ym. 2008). 

 

2.4.2. Ilmaantuvuus ja esiintyvyys muualla maailmassa 

 

Lastenreuman ilmaantuvuudessa ja esiintyvyydessä on tutkimuksien mukaan valtavia eroja maa-

ilmanlaajuisesti. Eri tutkimuksissa vuosittainen ilmaantuvuus vaihtelee 0,8 ja 23 välillä 100 000 

lasta kohden. Esiintyvyys puolestaan vaihtelee 16 ja 150 välillä 100 000 lasta kohden. Taulukossa 

1 on eri tutkimuksissa laskettuja lastenreuman ilmaantuvuuksia eri puolilla maailmaa. Suomen 

ilmaantuvuuslukuja lähellä on Viron 21,7 / 100 000 lasta (Pruunsild ym. 2007). Myös muiden 

Pohjoismaiden ilmaantuvuusluvut ovat saman suuruisia kuin Suomessa (Berntson ym. 2003). 

Merkittävästi pienempiä ilmaantuvuuslukuja on julkaistu muun muassa Ranskassa, Saksassa sekä 

Kanadassa (Danner ym. 2006, Oen ym. 1995, von Koskull ym. 2001). Lisäksi ilmaantuvuus on 

huomattu olevan tytöillä jopa 1,5 kertaa niin suuri kuin pojilla (Andersson Gäre ja Fasth 1992, 

Berntson ym. 2003, Peterson ym. 1996). 
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Taulukko 1. Lastenreuman ilmaantuvuus ja esiintyvyys eri maissa. 

  Ilmaantuvuus Esiintyvyys Luokittelu- Julkaisu 

  / 100 000 lasta / 100 000 lasta kriteerit*  

Espanja 6,9 39,7 ILAR Modesto ym. 2010 

Ranska  15,7 ILAR Solau-Gervais ym. 2010 

Norja 14  ILAR Riise ym. 2008 

Suomi 22,1  ILAR Virta ym. 2008 

Viro 21,7  ILAR Pruunsild ym. 2007 

Tsekki 13 140 ILAR Hanova ym. 2006 

Ranska 3,2 19,8 ILAR Danner ym. 2006 

Islanti 7  ILAR Berntson ym. 2003 

Norja 19 ja 23 **  ILAR Berntson ym. 2003 

Ruotsi 15  ILAR Berntson ym. 2003 

Tanska 9 ja 16**  ILAR Berntson ym. 2003 

Suomi 21  ILAR Berntson ym. 2003 

Suomi 23  ILAR Savolainen ym. 2003 

Suomi 19,5  JRA 
Kaipiainen-Seppänen 

ja Savolainen 2001 

Saksa 6,6 14,8 EULAR von Koskull ym. 2001 

Saksa 3,5 20 EULAR Kiessling ym. 1998 

Yhdysvallat 11,7 86,1 JRA Peterson ym. 1996 

Kanada 5,3 97,3 JRA Oen ym. 1995 

Skotlanti  39 EULAR Steven 1992 

Ruotsi 10,9 86,3 EULAR Andersson Gäre ja Fasth 1992 

Ruotsi 12 56 EULAR Andersson Gäre ym. 1987 

 

* ILAR on nykyisen luokittelun mukainen JIA, kun taas JRA (juvenile rheumatoid arthritis) ja 

EULAR:n mukaan luokiteltu JCA (juveline chronic arthritis) ovat aiemmin käytettyjä luokittelu-

ja. 

**Kaksi erillistä ilmaantuvuuslukua eri alueilta Norjassa ja Tanskassa laskettuna. 

 

Esiintyvyysluvuissa nähdään vieläkin suurempi vaihtelu kuin ilmaantuvuudessa. Tämä johtuu 

siitä, että esiintyvyyden määritelmä itsessään on monimutkainen ja epäselväkin. Esiintyvyys las-

ketaan tietyllä hetkellä, mistä seuraa, että luku voi vaihdella jopa vuosittain. Lisäksi on vaikea 

määritellä, sairastaako potilas lastenreumaa juuri kyseisellä hetkellä, jos hänen tautinsa on esi-

merkiksi remissiossa. Useissa tutkimuksissa laskettuja esiintyvyyksiä esitetään taulukossa 1. 

Nämä esiintyvyysluvut näyttävätkin vaihtelevan muutamasta kymmenestä lapsesta aina 140:een  

100 000 lasta kohden.  
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2.4.3. Alatyyppien ilmaantuvuus 

 

Suomessa oligoartriitilla on suurin ilmaantuvuus, joka on 14,6 / 100 000 lasta. Samoin myös Vi-

rossa oligoartriitti on yleisin tautimuoto. Toiseksi yleisin tautityyppi on seronegatiivinen polyart-

riitti (Kaipiainen-Seppänen ja Savolainen 2001, Pruunsild ym. 2007). Alatyyppien ilmaantuvuu-

den jakautuminen eri puolilla maailmaa on esitetty taulukossa 2. Ilmaantuvuusluvut vaihtelevat 

paljonkin eri maiden ja tutkimusten välillä. Alatyyppien väliset jakaumat ovat kuitenkin suhteel-

lisen samanlaiset eri maissa. Oligoartriitti on selvästi yleisin lastenreuman muoto ja seronegatii-

vinen polyartriitti toiseksi yleisin. 

 

Taulukko 2. Lastenreuman alatyyppien ilmaantuvuus eri puolilla maailmaa. 

     
Kapiainen-

Seppänen ja  
Andersson 

Gäre ja 

 
Modesto 

ym. 2010 

Pruunsild 

ym. 2007 

Berntson 

ym. 2003 

Savolainen 

2001 

Peterson 

ym. 1996 

Fasth 

 1992 

       

  Espanja Viro 

Pohjois-

maat Suomi 

Yhdys- 

vallat Ruotsi 

oligoartriitti 3,5 11,7 8,8 14,6 8,4 4 

       

polyartriitti 0,8 5,3 3,1 4 2 2,7 

       

           seronegatiivinen           

           polyartriitti 
0,7 4,4 

    

       

           seropositiivinen 

           polyartriitti 
0,1 0,9 

    

       

entesiittiartriitti 0,8 1,5 0,3   0,4 

       

psoriaasiartriitti 0,4  0,4   0,3 

       

yleisoireinen lasten-

reuma 0,5 0,9 0,6 0,9 1,3 0,8 

       

määrittelemättömät 

idiopaattiset artriitit 0,7 1,3     
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2.5. Uveiitti 

 

Värikalvontulehdus (iriitti eli etuosauveiitti) on lastenreumaan liittyvä nivelten ulkopuolinen 

krooninen sairaus, jota esiintyy jossakin vaiheessa viidenneksellä lastenreumaa sairastavista. Iriit-

ti on yleensä oireeton. Se on silmän suonikalvon etuosan tulehdus, jonka vakavina komplikaati-

oina voi seurata muun muassa harmaakaihi ja glaukooma. Suurin iriitin riski on oligoartriittia sai-

rastavilla lapsilla, kun taas esimerkiksi yleisoireisessa lastenreumassa se on hyvin harvinainen. 

Komplikaatioiden takia iriitin tunnistaminen alkuvaiheessa on tärkeää, minkä vuoksi lastenreu-

maa epäiltäessä lapsi lähetetään heti myös silmälääkärin tutkimuksiin ja seurantaan. Oligoartriit-

tia sairastavista yli 20%:lla esiintyy iriittiä ja seronegatiivisessa polyartriisissa 5-10%:lla. Myös 

psoriartriittiin ja entesiittiartriittiin liittyy riski sairastua iriittiin (Kotaniemi 2003). 

 

2.6. Lastenreumaan liittyvät muut autoimmuunisairaudet 

 

Lastenreumaa sairastavilla on todettu olevan korkeampi riski sairastua useisiin muihin sairauksiin 

kuin terveillä lapsilla. He ovat muun muassa alttiimpia kuin koko muu lapsiväestö sairastumaan 

muihin autoimmuunisairauksiin, kuten diabetekseen, keliakiaan ja kilpirauhasen vajaatoimintaan 

(Gabriel ja Michaud 2009, Pohjankoski ym. 2010). Lastenreumaa sairastavilla on viisinkertainen 

riski sairastua ainakin yhteen muuhun autoimmuunisairauteen verrattuna lapsiin, joilla ei ole las-

tenreumaa (Pohjankoski ym. 2010). Lisäksi lastenreuman ja tulehduksellisten suolistosairauksien 

välillä on todettu yhteys. Erityisesti entesiittiartriittia sairastavat lapset ovat suuremmassa riskissä 

sairastua tulehduksellisiin suolistosairauksiin, kuten Crohnin tautiin tai haavaiseen paksusuolitu-

lehdukseen (Conti ym. 2005).  

 

2.7. Lastenreuman ennuste 

 

Nykyisin lastenreuman ennuste on hyvä, eikä suurimmalle osalle potilaista jää pitkäaikaisia hait-

toja. Suomalaisessa vuonna 1998 julkaistussa tutkimuksessa, jossa potilaat olivat sairastuneet las-

tenreumaan vuosina 1965–1974, 65%:lla potilaista oli 15 vuoden sairastamisen jälkeen normaali 

toimintakyky (Ylijoki 1998). Osalla tauti kuitenkin jatkui aktiivisena pitkään, tauti uusiutui aikui-

sena tai johti merkittävään terveydelliseen haittaan. Toimintakyky olikin huono 10 %:lla potilais-

ta 15 vuoden kuluttua. Tutkimuksen mukaan 25 %:lla potilaista lastenreuma oli johtanut merkit-
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tävään terveydelliseen haittaan (Ylijoki 1998). Kuolemaan johtavia tapauksia esiintyy, mutta 

kuolemanriski ei ole merkittävä. Esimerkiksi kymmenen vuoden eloonjäämisennuste yleisoirei-

sessa lastenreumassa on 99,1% (Hashkes ym. 2010). Useimmiten lastenreuman johtaessa kuole-

maan oli taustalla komplikaationa kehittynyt amyloidoosi (Hashkes ym. 2010). Tätä ei nykyään 

käytännössä enää pääse kehittymään tehokkaan lääkehoidon ansiosta. 

 

 

3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lastenreuman ja sen alatyyppien ilmaantuvuudet Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) alueella ajanjaksolla 2001–2010. Tarkoituksena oli myös 

tutkia, eroaako Pohjois-Pohjanmaan alueen ilmaantuvuus muista Suomessa sekä muualla Euroo-

passa lasketuista ilmaantuvuusluvuista sekä selvittää, onko ilmaantuvuus muuttunut kymmenen 

vuoden aikana ja mikä on sairastuneiden tyttöjen ja poikien lukumäärien välinen suhde. Lisäksi 

tavoitteena oli selvittää, onko ilmaantuvuus erilainen PPSHP:n pienemmillä maantieteellisillä 

alueilla. 

 

Tavoitteena oli selvittää lisäksi, kuinka monella lastenreumaan sairastuneista esiintyi HLA-B27-

kudostekijä, tumavasta-aineita tai reumatekijää. Myös iriittiin sairastumista lastenreuman yhtey-

dessä tutkittiin.  

 

 

4. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

4.1. Aineiston kerääminen 

 

Tutkimus suoritettiin etsimällä Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) potilastietorekisteristä vuo-

sien 2001–2010 aikana niveltulehduksen vuoksi OYS:ssa hoidetut potilaat. Haku suoritettiin pi-

kapoimintahakuna kaikilla niillä ICD10-diagnoosikoodeilla, jotka viittaavat lasten niveltulehduk-

seen. ICD10 on maailman terveysjärjestön (WHO) kehittämä kansainvälinen tautiluokitusjärjes-

telmä ja Suomessa on käytössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisema 3. painos. 

Pikapoimintahausta saadut potilaat käytiin läpi arvioimalla ja valitsemalla sairauskertomusten 
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perusteella kaikki lastenreumatapaukset, joiden kotipaikka on ollut diagnoosihetkellä PPSHP:n 

alueella. Koska lastenreuman hoito on keskitetty erikoissairaanhoitoon, käytännössä kaikki las-

tenreumaa sairastaneet on tuona aikana hoidettu OYS:ssa. Tutkimukseen otetiin mukaan potilaat, 

jotka olivat niveltulehduksen diagnoosihetkellä alle 16-vuotiaita ja jotka täyttävät ILAR:n mukai-

set lastenreuman diagnoosikriteerit. Lisäksi konsultoitiin Keski-Pohjanmaan keskussairaalan las-

tenlääkäriä mahdollisista heillä hoidossa olleista lastenreumapotilaista, joiden kotipaikka on 

PPSHP:n alueella. Sieltä saatiin ilman tunnistetietoja tiedot kahdesta potilaasta, jotka täydennet-

tiin aineistoon. 

 

Sairauskertomuksista kerättiin seuraavat tiedot: lapsen kotipaikka sairastumishetkellä, tulehtunei-

den eri nivelten lukumäärä alussa ja kuuden kuukauden aikana sairastumisesta, mahdollinen dak-

tyliitin tai kynsimuutosten esiintyminen. Lisäksi kirjattiin ylös laboratoriomääritykset: RF, CCP-

ab, HLA-B27, ANA-ab kuuden ensimmäisen kuukauden sisällä sekä diagnoosivaiheen lasko ja 

CRP. Lisäksi kirjattiin sairauskertomuksista, milloin niveltulehdus, joka sittemmin jatkui pitkäai-

kaisena, oli selkeästi lastenlääkärin tai lastenreumatologin toimesta todettu ja tätä käytettiin diag-

noosipäivämääränä. Tapaukset luokiteltiin lastenreuman alatyyppeihin ensimmäisten kuuden 

kuukauden perusteella. Potilaiden mahdollinen iriitin toteamispäivämäärä kirjattiin myös ylös. 

 

Tiedot tutkimuksen ajanjakson väestömääristä PPSHP:n alueella saatiin Tilastokeskuksen inter-

netsivuilta Väestörakenne-tilastosta (Suomen virallinen tilasto, 2013). Tiedot väestörakenteesta 

haettiin ikävuosien mukaan jaoteltuina, vuosittain sekä erikseen tytöt ja pojat. Tutkimuksessa 

käytettiin 1.1.2013 voimassa ollutta kuntajakoa. 

 

4.2. Tilastollinen analyysi 

 

Tiedot analysoitiin SPSS-ohjelmalla sekä ilmaantuvuuslukuja laskettiin Microsoft Excelillä. Il-

maantuvuuslukujen 95%:n luottamusvälit laskettiin olettaen niiden noudattavan Poissonin ja-

kaumaa MedCalc-ohjelmalla. Tilastollisten erojen tutkimiseen käytettiin Khiin neliö -testiä. 
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5. TULOKSET 

 

Yhteensä lastenreumaan sairastuneita Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella tutkimus-

jakson kymmenen vuoden aikana oli 266. Vuosittainen alle 16-vuotiaiden väestömäärä PPSHP:n 

alueella lisääntyi lievästi tutkimusjakson aikana, vaihteluväli oli 84 562–86 821 (keskiarvo 85 

526). Vuosittainen keskimääräinen ilmaantuvuus koko 10 vuoden jaksolla oli 31,1 / 100 000 alle 

16-vuotiasta lasta (95% CI 27,5–35,1). Sairastuneista tyttöjä oli 154 ja poikia 112. Tytöillä siis 

vuosittainen ilmaantuvuus oli suurempi 37,0 / 100 000 (95% CI 31,4–43,3) lasta kuin pojilla 25,5 

/ 100 000 lasta (95% CI 21,0–30,7) (taulukko 4) (suhde 1,45). Oligoartriitti-alatyyppiin sairastui 

45,5% tapauksista ja seronegatiiviseen polyartriittiin 36,8%. Alatyyppien ilmaantuvuudet esite-

tään taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Lastenreuman ilmaantuvuus alatyypeittäin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

alueella vuosien 2001–2010 aikana.  

 Lukumäärä Prosenttiosuus Ilmaantuvuus 1 / 100 000 

(95% CI) 

Oligoartriitti 121 45,5 % 14,2 (11,7–16,9) 

Seronegatiivinen polyartriitti 98 36,8 % 11,5 (9,3–14,0) 

Seropositiivinen polyartriitti 7 2,6 % 0,8 (0,3–1,7) 

Entesiittiartriitti 27 10,2 % 3,2 (2,1–4,6) 

Psoriaasiartriitti 4 1,5 % 0,5 (0,1–1,2) 

Yleisoireinen lastenreuma 3 1,1 % 0,4 (0,1–1,0) 

Määrittelemättömät  

idiopaattiset artriitit 
6 2,3 % 0,7 (0,3–1,5) 

 

Kaikki potilaat 266 100 % 31,1 (27,5–35,1) 
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Taulukko 4. Lastenreuman alatyyppien ilmaantuvuus sukupuolen mukaan ja alatyypeittäin 

PPSHP:n alueella vuosien 2001–2010 aikana. 

 Pojat, ilmaantuvuus 

1 / 100 000 

(95% CI) 

Tytöt, ilmaantuvuus 

1 / 100 000 

(95% CI) 

 

Oligoartriitti 10,9 (8,1–14,5) 17,5 (13,8–22,1) 

Seronegatiivinen polyartriitti 8,0 (5,6–11,1) 15,1 (11,6–19,4) 

Seropositiivinen polyartriitti 0,5 (0,1–1,6) 1,2 (0,4–2,8) 

Entesiittiartriitti 4,3 (2,6–6,8) 1,9 (0,8–3,8) 

Psoriaasiartriitti 0,7 (0,1–2,0) 0,2 (0,0–1,3) 

Yleisoireinen lastenreuma 0,5 (0,1–1,6) 0,2 (0,0–1,3) 

Määrittelemättömät idiopaattiset  

artriitit 
0,7 (0,1–2,0) 0,7 (0,1–2,1) 

 

Kaikki potilaat 25,5 (21,0–30,7) 37,0 (31,4–43,3) 

 

 

Lastenreuman ilmaantuvuus näyttää lisääntyneen tutkimusjakson aikana, sillä ensimmäisten vii-

den vuoden aikana ilmaantuvuus oli 26,9 / 100 000 (95% CI 22,2–32,3) lasta ja viimeisten viiden 

vuoden aikana 35,2 / 100 000 (95% CI 29,9–41,4) lasta (taulukko 5). Eniten kasvua oli oligoart-

riittiin ja entesiittiartriittiin sairastuneiden määrässä (taulukko 5). Ilmaantuvuuden vuosittainen 

muutos on myös nähtävissä kuviossa 1 ja kuviossa 2. 

 

Lastenreuman alueelliset ilmaantuvuudet laskettiin jakamalla PPSHP:n alue kolmeen maantie-

teelliseen alueeseen: koillinen alue, Oulun seutu ja eteläinen alue (kuvio 3). Näiden kolmen alu-

een ilmaantuvuudet vaihtelivat välillä 26,9 ja 33,8 sairastunutta 100 000 lasta kohden (taulukko 

6). Alueiden väestöpohjat olivat kuitenkin varsin erikokoiset, eikä tilastollisesti merkitsevää eroa 

khiin neliö -testillä alueiden välisille ilmaantuvuuksille saatu.  
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Taulukko 5. Lastenreuman alatyyppien ilmaantuvuus PPSHP:n alueella 5 vuoden jaksoissa. 

 

Ilmaantuvuus 

vuosina 2001–2005 

1 / 100 000 

(95% CI) 

Ilmaantuvuus 

vuosina 2006–2010 

1 / 100 000 

(95% CI) 

Khiin neliö 

-testi 

 

p-arvo* 

Oligoartriitti 11,5 (8,5–15,3) 16,7 (13,1–21,1) 0,044 

Seronegatiivinen polyartriitti 11,5 (8,5–15,3) 11,4 (8,4–15,0) NS 

Seropositiivinen polyartriitti 0,7 (0,1–2,1) 0,9 (0,3–2,4) NS 

Entesiittiartriitti 1,9 (0,8–3,7) 4,4 (2,7–6,9) 0,038 

Psoriaasiartriitti 0,5 (0,1–1,7) 0,5 (0,1–1,7) NS 

Yleisoireinen lastenreuma 0,2 (0,0–1,3) 0,5 (0,1–1,7) NS 

Määrittelemättömät idiopaattiset  

artriitit 
0,5 (0,1–1,7) 0,9 (0,3–2,4) NS 

  

Kaikki potilaat 26,9 (22,2–32,3) 35,2 (29,9–41,4) 0,027 

* NS = non significant, ei tilastollisesti merkitsevää eroa 

 

 

Kuvio 1. Lastenreuman ilmaantuvuuden muutos sukupuolittain PPSHP:n alueella 10 vuoden tut-

kimusjakson aikana. 
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Kuvio 2. Lastenreuman ilmaantuvuuden muutos alatyypeittäin PPSHP:n alueella 10 vuoden tut-

kimusjakson aikana. 
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Kuvio 3. Tässä tutkimuksessa käytetty PPSHP:n sairaanhoitopiirin jako kolmeen maantieteelli-

seen alueeseen: Koillinen alue: Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski. Oulun seutu: Hailuoto, Ii, 

Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä, Utajärvi. Eteläinen alue: Alavieska, Haa-

pajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Py-

häntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Vaala, Ylivieska. 
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Taulukko 6. Lastenreumaan sairastuneiden lukumäärät, alle 16-vuotiaiden väestömäärät sekä 

lastenreuman ilmaantuvuusluvut PPSHP:n alueella kuvion 1 aluejaon mukaisesti. 

 
koillinen alue Oulun seutu eteläinen alue 

Lukumäärä 17 172 77 

Väestömäärä 63 182 508 144 284 035 

 

Ilmaantuvuus 

 1 / 100 000 
26,9 33,8 27,1 

 

 

Sairastuneiden lasten ikä diagnoosihetkellä vaihteli välillä 0,77–15,98 vuotta. Kuviossa 4 näh-

dään ikäjakauma alatyypeittäin diagnoosihetkellä. Pylväsdiagrammin huippu on 1–3-vuotiaiden 

kohdalla eli suuri osa sairastuneista saa diagnoosinsa 1–2-vuotiaana. Ikäjakauman mediaani oli 

kuusi vuotta. Ilmaantuvuusluku oli selkeästi suurin 0–5-vuotiaiden  ryhmässä, jossa se oli 38,2 / 

100 000 (95% CI 31,8–45,6), 6–10-vuotiaiden ryhmässä ilmaantuvuus oli 28,2 / 100 000 (95% 

CI 22,2–35,4) ja 11–16-vuotiaiden ryhmässä 25,5 / 100 000 (95% CI 19,8–32,2).  
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Kuvio 4. Lastenreumaan sairastuneiden potilaiden ikäjakauma alatyypeittäin diagnoosihetkellä, 

lukumäärät ikäryhmittäin. 

 

Lastenreumaan sairastuneista HLA-B27-positiivisia oli 31,6% ja tumavasta-ainepositiivisia 

34,2% (taulukko 7). Yhdeksällä löytyi yhden kerran reumatekijä verestä, mutta vain seitsemällä 

heistä se löytyi myös toisella kerralla. Näin diagnoosikriteerien mukaisesti vain seitsemän lasta 

sairastui seropositiiviseen lastenreumaan. Sairastuneista CCP-vasta-ainepositiivisia oli kahdek-

san. Potilaita, joilla löytyi verestä sekä reumatekijä että CCP-vasta-aineita, oli viisi. 
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Taulukko 7. Lastenreumaan PPSHP:n alueella sairastuneiden potilaiden HLA-B27:n ja ensim-

mäisten 6kk:n ANA-ab:n esiintyminen lastenreuman alatyypeittäin. 

 HLA-B27 + 

n (%) 

ANA-ab + 

n (%) 

Oligoartriitti 28 / 121 (23,1%) 43 / 121 (35,5%) 

Seronegatiivinen polyartriitti 31 / 98 (31,6%) 43 / 98 (43,9%) 

Seropositiivinen polyartriitti 1 / 7 (14,3%) 2 / 7 (40%) 

Entesiittiartriitti 21 / 27 (77,8%) 2 / 27 (7,4 %) 

Psoriaasiartriitti 2 / 4 (50%) 0 / 4 (0%) 

Yleisoireinen lastenreuma 0 / 3 (0%) 0 / 3 (0 %) 

Määrittelemättömät idiopaattiset artriitit 1 / 6 (16,7%) 1 / 6 (16,7%) 

 

Sairastuneet pojat 44 / 112 (39,3%) 28 / 112 (25,0%) 

Sairastuneet tytöt 40 / 154 (26,0%) 63 /154 (40,9%) 

 

Kaikki potilaat 84 / 266 (31,6%) 91 / 266 (34,2%) 

 

Lastenreumadiagnoosin saaneista ensimmäisen kuuden kuukauden aikana sairastui iriittiin 23 las-

ta (8,6%) (taulukko 8). Iriittiin sairastuneita oli vain oligoartriitti-, seronegatiivinen polyartriitti- 

ja entesiittiartriitti-ryhmissä. 
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Taulukko 8. Iriittiin ensimmäisten 6 kk aikana sairastuneiden potilaiden lukumäärät ja prosent-

tiosuudet. 

Oligoartriitti 10 / 121 (8,3%) 

Seronegatiivinen polyartriitti 10 / 98 (10,2%) 

Seropositiivinen polyartriitti 0  / 7 (0%)  

Entesiittiartriitti 3 / 27 (12,5%) 

Psoriaasiartriitti 0 / 4 (0%) 

Yleisoireinen lastenreuma 0 / 3 (0%) 

Määrittelemättömät idiopaattiset artriitit 0 / 6 (0%) 

 

Kaikki potilaat 23 / 266 (8,6%) 

 

 

 

6. POHDINTA 

 

Vuosittaiseksi ilmaantuvuudeksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella saatiin 31,1 / 

100 000 alle 16-vuotiasta lasta. Tämä on huomattavasti suurempi luku, mitä aiemmissa suomalai-

sissa tutkimuksissa on saatu. Esimerkiksi vuonna 2003 tehdyssä tutkimuksessa Suomen ilmaan-

tuvuudeksi oli saatu 23 / 100 000 lasta (Savolainen ym. 2003). Myös muualla maailmassa lasket-

tuihin ilmaantuvuuslukuihin (0,8–23) (ks. taulukko 1) verrattuna tutkimuksessa saatu luku on 

huomattavasti suurempi. Erot voivat johtua tutkimuksen tekotavasta sekä mahdollisesti erilaisesta 

taudin diagnosoinnista ja luokittelusta. Tutkimukset ovat väestöpohjaisia tai sairaala-aineistoon 

perustuvia, tai ne voivat perustua kyselyyn tai rekistereistä haettuihin tietoihin. Se, miten hyvin 

väestöpohjaisuus on toteutunut eri tutkimuksissa, vaikuttaa myös tuloksiin. Suurin osa Suomessa 

ja muualla maailmassa tehdyistä tutkimuksista on paljon vanhempia tähän tutkimukseen verrattu-

na. Varhaisempien tutkimusten tekemisen jälkeen diagnostiikka on parantunut, esimerkiksi mag-

neettitutkimusten ja ultraäänen käyttö on tullut mahdolliseksi ja lisääntynyt. On vaikea arvioida, 

onko ilmaantuvuus oikeasti Suomessa suurempi vai onko vain diagnostiikka parantunut. Diag-



 22 

nostiikan paranemisen lisäksi myös tietoisuus lastenreumasta on todennäköisesti lisääntynyt, ja 

näin ihmiset ehkä lähtevät nopeammin ja herkemmin lääkäriin. Toivottavasti myös yleislääkärei-

den taito tunnistaa lastenreumaa ja lähettää potilaita eteenpäin hoitoon on parantunut. 

 

Lisäksi tulee huomioida, että lastenreuman diagnostiset kriteerit ovat osittain hiukan epämääräisiä 

ja löysiäkin. Voi olla tulkintakysymys, onko joillakin esimerkiksi yhden nivelen artriittia sairas-

tavilla lastenreuma vai ei. Taudin tärkein diagnostinen kriteeri, artriitin toteaminen, on varsin 

kliininen ja suuresti riippuvainen lääkärin kliinisistä taidoista ja perehtyneisyydestä lasten reuma-

sairauksiin. 

 

Lastenreuman ilmaantuvuus tytöillä oli huomattavasti poikia suurempi (1,45-kertainen), kuten 

myös oligoartriitin ja seronegatiivisen polyartriitin alatyypeissä. Tyttöjen lastenreuman ilmaantu-

vuus tiedetään olevan suurempi kuin poikien (1,5–2,4-kertainen) (Andersson Gäre ja Fasth 1992, 

Berntson ym. 2003, Peterson ym. 1996). 

 

Oligoartriittiin sairastuneita oli 45,5% tapauksista ja seronegatiiviseen polyartriittiin sairastuneita 

36,8%. Alatyyppeihin sairastuneiden lasten osuudet olivat suhteellisesti samaa luokkaa kuin ai-

emmissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Ranskassa tehdyssä tutkimuksessa oligoartriittiin sairastu-

neita oli 40,3% ja seronegatiiviseen polyartriittiin sairastuneita 22,4% (Danner ym. 2006). Viros-

sa puolestaan oligoartriittiin sairastuneita oli 54,4% ja seronegatiiviseen polyartriittiin sairastu-

neita 20,6% (Pruunsild ym. 2007). 

 

Lastenreuman ilmaantuvuus näyttäisi lisääntyneen tutkimusjakson aikana. Vuosien 2001–2005 

ilmaantuvuus oli 26,9 ja vuosien 2006–2010 35,2 / 100 000 lasta. Näiden lukujen välillä on myös 

tilastollisesti merkitsevä ero (taulukko 5). Koko aineiston lisäksi tilastollisesti merkitsevä ero on 

oligoartriitin ja entesiittiartriitin ilmaantuvuuden kasvussa. Voi esittää kysymyksen, onko ilmaan-

tuvuus lisääntynyt todella vai johtuuko kasvu siitä, että diagnostiikka on kymmenen vuoden aika-

na parantunut. Erityisesti magneettitutkimusten käyttö on tullut mahdolliseksi, ja käytön määrä 

on tutkimusjakson aikana lisääntynyt merkittävästi (suullinen tiedonanto, Vähäsalo P), mikä nä-

kyy varsinkin entesiittiartriittien diagnoosimäärien lisääntymisenä. Magneettitutkimuksella voi-

daan todeta sakroiliittejä, joita ei muuten voitaisi diagnosoida. Myös ultraäänitutkimuksia käyte-
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tään nykyään tarvittaessa ja melko paljon lastenreumapotilaan kontrollikäyntien yhteydessä, mikä 

voi näkyä esimerkiksi lieväoireisten oligoartriittien diagnoosien lisääntymisessä. OYS:n lasten-

reumapoliklinikalle hankittiin UÄ-laite vuonna 2003 (suullinen tiedonanto, Vähäsalo P). 

 

Ilmaantuvuus oli suurin 0–5-vuotiaiden ryhmässä. Diagnoosi-iän huippu oli 1–3-vuotiaana, mikä 

on yleisestikin tavallisin lastenreuman diagnoosi-ikä muuallakin maailmassa (Berntson ym. 2003, 

Peterson ym. 1996, Sullivan ym. 1975). 

 

Kaikista sairastuneista tumavasta-ainepositiivisia oli 34,2%, tytöistä 40,9% ja pojista 25%. Nämä 

luvut ovat samaa luokkaa kuin aiemmissa tutkimuksissa (tumavasta-ainepositiivisia 30–40%) 

(Andersson Gäre ja Fasth 1992, Berntson ym. 2003). Myös HLA-B27-positiivisia oli suhteessa 

yhtä paljon (31,6%) kuin aiemmissa tutkimuksissa (28,6%) (Pruunsild ym. 2007). 

 

Lastenreuman diagnoosin jälkeisten kuuden kuukauden aikana sairastui myös iriittiin 23 potilasta 

eli 8,6%. Luku on samanlainen kuin aiemmissa pohjoismaisissa tutkimuksissa (8,6–10%) (An-

dersson Gäre ja Fasth 1992, Berntson ym. 2003). 

 

Tutkimuksen hyvänä puolena oli väestöpohjaisuus, koska PPHSP:n alueella ei käytännössä ole 

muita lastenreumaa hoitavia julkisia tai yksityisiä yksiköitä. Pikapoiminta-ajolla kerättiin kaikki 

mahdolliset OYS:ssa diagnosoidut lasten niveltulehdukset, ja siten käytiin läpi suuri määrä poti-

laita ja saatiin varsin suurella todennäköisyydellä kaikki oikeat tapaukset mukaan tutkimukseen. 

Myös jako alatyyppeihin pyrittiin tekemään tarkkaan ja kriittisesti taudinkuvan, laboratoriotulos-

ten ja sukuanamneesin perusteella. 

 

Tutkimuksen heikkoutena oli pienellä alueella tehty tutkimus ja suhteellisen lyhyt tutkimusjakso, 

minkä vuoksi sairastuneiden lukumäärät jäivät pieniksi. Lisäksi lyhyen tutkimusjakson aikana 

vuosittaiset satunnaisvaihtelut vaikuttavat lopputulokseen suhteellisen paljon. Olisi tärkeää tehdä 

samanlainen tutkimus pidemmällä aikavälillä tai laajentaa tutkimusta myös muihin sairaanhoito-

piireihin. Lisäksi olisi mielenkiintoista ja hyödyllistä etsiä aineistosta ja laskea ne potilaat, joilla 

oli pelkästään leukanivelten tulehdus, koska näiden määrä vaikuttanee oligoartriitin ilmaantuvuu-

teen huomattavasti. Toisaalta myös ne lastenreumapotilaat, joilla oli pelkästään sakroiliitti, vai-
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kuttavat merkittävästi entesiittiartriitin ilmaantuvuuslukuihin. Leukaniveltulehduksen ja sakroilii-

tin diagnostiikka on laajemmin ja tarkemmin mahdollistunut vasta magneettikuvauksen aikakau-

tena. Vaikeutena ja heikkoutenakin oli tutkimuksen retrospektiivinen luonne, jolloin tietojen luo-

tettavuus riippuu potilaan tutkineen lääkärin kliinisistä taidoista ja tarkkuudesta asioiden kirjaa-

misessa sairauskertomukseen.  

 

Yhteenvetona voin todeta, että lastenreuma näyttää lisääntyneen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-

topiirin alueella ja ilmaantuvuus on suurempi kuin muualla sekä Suomessa että maailmalla teh-

dyissä vanhemmissa tutkimuksissa. Laajemmalle lastenreuman epidemiologiselle tutkimuksille 

olisi tarvetta, jotta terveydenhuollossa osataan suunnata sopivat resurssit lastenreumapotilaiden 

hoitoon. 
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