
Tiesitkö tämän selkärankareumasta? 
 
 
Selkärankareuma lukuina 
  

• Noin 0,15 prosentilla suomalaisista on selkärankareumadiagnoosi 
• Kuitenkin arviolta 1 % suomalaisista sairastaa selkärankareumaa 
• Suurin osa potilaista on sairastuessaan alle 40 vuotta; sairastuminen yli 45 vuoden 

iässä on poikkeuksellista 
• 2/3 sairastuneita on miehiä 
• Keskimääräinen viive oireiden alkamisesta selkärankareumadiagnoosin saamiseen 

on 5-11 vuotta 
• Noin 5 %:lla pitkäaikaisesta selkäkivusta kärsivistä taustalla on selkärankareuma 
• Noin 95 %:lla selkärankareumaatikoista solujen pinnasta löytyy HLA-B27-

antigeeni 
 
 
Mistä selkärankareuma johtuu 
 
o Selkärankareuman syitä ei tunneta 
o Taudin saattaa nykytietämyksen mukaan laukaista ulkoinen tekijä kuten infektio tai 

suolitulehdus 
o Selkärankareuma voi kehittyä reaktiivisen niveltulehduksen jälkeen 
o Sairastumiselle altistaa perinnöllinen HLA-B27-antigeeni, joka todetaan verikokeella 

95 prosentilla selkärankareumapotilaista 
o Laskennallisesti n. 6 % HLA-B27-positiivisista sairastuu selkärankareumaan 
 

 
 
Selkäkipua vai selkärankareumaa? 

 
• Ovatko oireet alkaneet alle 40-vuotiaana? 
• Onko selkäkipu kestänyt yli kolme kuukautta? 
• Ovatko oireet alkaneet vähitellen? 
• Onko selkä jäykkä aamuisin? 
• Helpottaako selkäkipu liikkuessa? 

 
 jos neljä yllä olevista kriteereistä täyttyy, on syytä epäillä tulehduksellista eli 

reumaperäistä selkäkipua 
 
 
Selkärankareuma oireilee muuallakin kuin selässä 
 

• Lähes kaikilla selkärankareumapotilailla on selkäoireita 



• Noin kolmanneksella voi olla oireita myös raajanivelissä; tavallisimmin oireita 
ilmenee alaraajoissa epäsymmetrisesti 

• Selkärankareumapotilaista 20-30 %:lla on ollut silmän värikalvon tulehdus 
• Selkärankareuman tyyppioire on entesiitti eli tulehdus kohdassa, jossa jänne, 

nivelside, nivelkapseli tai sidekudoskalvo kiinnittyy luun pintaan 
o Yleisimmin entesiittiä esiintyy kantapäässä; muita tyyppipaikkoja ovat 

rintakehä, kyynärpää, selkä, lonkan ja pakaran seutu sekä polvi 
• Selkärankareumassa esiintyy myös usein artriittia eli niveltulehdusta 

o Artriittia esiintyy tavallisimmin olka-, selän fasetti-, risti-suoliluu-, 
lonkka- ja polvinivelissä 

 
 
 
Miten selkärankareumaa pitäisi hoitaa 
 
o Päivittäinen voimistely välttämätöntä jäykistymisen ehkäisemiseksi 
o Tulehduskipulääkkeet lievittävät oireita 
o Pitkäaikaishoitona sulfasalatsiini, jos potilaalla myös perifeeristen nivelten tulehdusta 
o Biologinen lääkehoito, jos em. lääkitys ei auta – ns. perinteisiä reumalääkkeitä ei 

eurooppalaisen nykynäkemyksen mukaan tarvitse välttämättä kokeilla ennen 
biologisiin siirtymistä (ASAS/EULAR-suositus) 

o Kuntoutusjaksot tarpeen mukaan 
 
 
Entä jos selkärankareumaa ei hoideta? 
 
• Hoitamaton selkärankareuma voi jäykistää selkärangan kokonaan 
• Koska selkärankareuma alkaa nuorena ja voi johtaa työ- ja toimintakyvyn 

huomattavaan heikkenemiseen, sairaudella on merkittäviä kansantaloudellisia 
vaikutuksia  

• Suurin osa toimintakyvyn laskusta tapahtuu ensimmäisen kymmenen vuoden aikana 
sairastumisesta, joten varhaisella diagnoosilla tärkeä rooli potilaan työ- ja 
toimintakyvyn säilyttämisessä 

 
 
Mikä HLA-B27? 
 
o Valkosolujen pinnalla sijaitseva valkuaisainerakenne  
o Antigeeni eli molekyylirakenne, joka voi saada aikaan immuunivasteen elimistössä 
o Suomessa 14,5 % väestöstä HLA-B27-positiivisia 
o Anglosaksisissa maissa esiintyvyys vähäisempää, 4-6 %; japanilaisista ja Afrikan 

mustaihoisista n. 1 % HLA-B27-positiivisia 
o Norjan saamelaisilla ja esim. navajo-intiaaneilla esiintyvyys puolestaan paljon 

yleisempää 
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