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Vuosi vai vuosikymmeniä – jatkuuko
biologinen lääkitys loppuelämän?

T

ulehduksellisten reuma- ja suolisto- tauti ei sammu tai pysy hallinnassa tavanomaitautien sekä psoriaasin patogeneesiin silla lääkkeillä, hoidetaan biologisilla lääkkeillä
spesifisesti vaikuttavat biologiset täsmä- (4).
Lastenreuman hoitoon biologiset lääkkeet
lääkkeet ovat ratkaisevasti muuttaneet näiden
tautien hoitoa. Nämä sairaudet heikentävät ovat kuuluneet yli 15 vuoden ajan. Näitä lääkelämänlaatua ja rajoittavat elinaikaa, joten vain keitä tarvitsee se kolmannes reumaa sairastehokas lääkitys on riittävän hyvä (1). Biologis- tavista lapsista, joilla metotreksaatti ei riitä
ten lääkkeiden ansiosta entistä suurempi osa tulehdusta taltuttamaan. Biologiset lääkkeet
potilaista saavuttaakin remission. Lääkkeiden ovat ratkaisevasti muuttaneet myös reumaa
laajamittaisen käytön suurin este on kuitenkin sairastavien lasten elämänlaatua, ja sairauden
niiden kalleus, minkä vuoksi niillä hoidetaan aiheuttamat pitkäaikaishaitat ovat vähentyneet.
ainoastaan tavanomaiseen lääkehoitoon vastaa- Remission saavuttaminen on mahdollista nomattomia tai sitä sietämättömiä potilaita. Vali- peammin ja yhä useammalle potilaalle, joskaan
tettavasti kaikki potilaat eivät saa riittävää apua ei kaikille (5, 6).
Kansainväliset hoitosuositukset antavat tuedes biologisista lääkkeistä, ja osa joutuu keskeyttämään lääkityksen haittojen tai saavutetun kea biologista lääkehoitoa aloitettaessa, mutta
tehon hiipumisen vuoksi. Oma kysymyksensä siitä, milloin ja miten lääkehoito voidaan turon, voidaanko menestyksekäs biologinen lää- vallisesti lopettaa, ei ole olemassa selkeitä suokehoito tauottaa tai kokonaan lopettaa saavute- situksia (5). Tauti aktivoituu yli puolella lapsista jo vuoden sisällä tuumorinekroositekijä
tussa remissiovaiheessa.
Suomessa biologisten lääkkeiden käyttö ni- (TNF)-estohoidon lopettamisen jälkeen (7).
velreuman hoidossa on vähäisempää kuin muis- Miten voitaisiin erottaa ne potilaat, joilla lääkesa Pohjoismaissa. Hoidon periaatteena on kui- hoidon lopettaminen on turvallista ja järkevää?
Tulehduksellisissa suolistotaudeissa syvän
tenkin aina ollut tulehduksen sammuttaminen
niin pian kuin mahdollista. Vuosikymmeniä remission (oireettomuus ja limakalvojen paraneminen) saavuttaminen on
sitten reumaa hoidettiin kullalla
biologisen lääkehoidon aikaja klorokiinilla, aktiivisella fysioBiologiset
lääkkeet
kaudella muodostunut hoidon
terapialla ja kirurgisin keinoin,
ovat palauttaneet
tavoitteeksi. Tämän on osoitetkun muualla hoitona tuossa vaitoivon monille
tu vähentävän glukokortikoiheessa olivat pelkät kipulääkkeet
potilaille.
di-, leikkaus- ja sairaalahoidon
ja vuodelepo. Suomalaisen aktiitarvetta sekä parantavan elävisen reumahoidon seurauksena
syntyivät ainutlaatuiset REKO-tutkimukset, mänlaatua (8, 9, 10). Syvä remissio on saavujoissa voitiin osoittaa taudin sammuvan moni- tettavissa noin puolella potilaista vuoden kulääkehoidolla ja nivelten paikallishoidolla jopa luessa TNF-alfan estäjä -ylläpitohoidolla (11).
90 %:lla potilaista (2, 3). Niitä potilaita, joiden Kuitenkin vain puolella näistä potilaista voi339
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tiin biologisen lääkehoidon lopettamista pitää
mahdollisena vaikean taudinkuvan, puuttuvan
tehokkaan hoidon, taudin aiemman relapsin tai
vaikeiden suolen ulkopuolisten ilmentymien
vuoksi (11). Laajasti hyväksyttyjä kansainvälisiä hoidon lopetussuosituksia ei toistaiseksi ole.
Suomalaisen monikeskustutkimuksen perusteella hoidon lopettamista voidaan turvallisesti
yrittää vuoden kuluttua hoidon aloittamisesta,
mikäli hoidolla on saavutettu syvä remissio. Jos
hoito aloitetaan uudelleen, yli 90 % potilaista
saavuttaa uuden remission (12).
Jos vertailukohtana käytetään reuma- tai
suolistotauteja, psoriaasin hoidossa biologisia
lääkkeitä käytetään suhteellisen harvoin – keskimäärin vain yhdellä 180 psoriaatikosta. Syynä
tähän lienee se, että vain pienellä osalla psoriaasi on vaikea, ja huomattava osa potilaista saa
riittävän avun tavanomaisilla lääkkeillä. Biologiset lääkkeet toimivat psoriaasin hoidossa
useimmiten hyvin tai erittäin hyvin – ainakin
aluksi. Rekisteritutkimusten mukaan sekundaarinen vasteen menetys vuosien käytössä on
huomattavasti yleisempi ongelma kuin primaarivasteen heikkous (13). Monilla potilailla tavoitteena onkin mieluummin löytää pitkäaikaisesti tehoava lääkitys kuin harkita lääkkeen tauottamista vuosien täydellisen remission jälkeen.
Toisaalta nimenomaan psoriaasin hoidossa
biologisten lääkkeiden tauottamista voitaisiin
kuitenkin harkita siksi, että psoriaasin oireiden
palaaminen – remission menetys – on usein
helpommin ja yksiselitteisemmin todettavissa
eikä vaikeakaan aktiivinen tauti parannuttuaan
jätä pysyviä muutoksia tai vaurioita (14, 15).
Biologiset lääkkeet ovat palauttaneet toivon
monille potilaille. Toimintakyvyn paraneminen, kivuttomuus ja remission saavuttaminen
on tullut mahdolliseksi yhä useammalle reumapotilaalle, ja pitkäaikaishaitat ovat merkittävästi
vähentyneet. Tulehduksellista suolistotautia
sairastavien potilaiden hoidossa saavutetaan
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syvä remissio entistä useammin, ja psoriaasin
hoidossa biologisten lääkkeiden on osoitettu
toimivan hyvin. Biologiseen lääkehoitoon liittyy kuitenkin sekä haittavaikutuksia että merkittäviä kustannuksia. Nykyiset hoitosuositukset tukevat biologisten lääkkeiden valinnassa
näiden tautien hoitoon. Ulosteen kalprotektiini
toimii hyvin taudin pahenemisvaiheen merkkiaineena, ja psoriaasipotilailla havaittavat kliiniset löydökset kertovat taudin paranemisesta tai
pahenemisesta. Näiden sairauksien hoidossa
biologisen lääkityksen tauottaminen tai lopettaminen voi olla mahdollista. Kysymys siitä,
jatketaanko lastenreumaa ja nivelreumaa sairastavien potilaiden hoitoa vuosien vai vuosikymmenien ajan, jää edelleen avoimeksi.
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