
REUMA JA SYDÄN 

            KARI EKLUND  
HELSINGIN REUMAKESKUS 



•  Sydän ja nivelreuma 

•  Sydän- ja verisuonitaudit 
 - ateroskleroosi 
 - riskitekijät 

•  Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit 
 - reumalääkitys ja sydän 

•  Kuinka estää sydän- ja verisuonisairauksia 
 - reuman hoito 
 - riskitekijöihin puuttuminen 
 - ravinnon merkitys   

Sisältö 



Sydän 



Reuma ja sydän 

Nivelreuma voi aiheuttaa 

 - sydänpussin tulehdus (perikardiitti) 
 - sydänlihaksen tulehdus (myokardiitti 
 - amyloidoosi (harvoin aiheuttaa oireita) 
 - verisuonten tulehdus (reuma vaskuliitti) 

 - Lisääntynyt ateroskleroosi (”verisuonten 
   kalkkeutuminen”) (tärkein ongelma) 



Ateroskleroosi ja sen synty 



Mitä on ateroskleroosi 
•  Ateroskleroosissa verisuonen seinämään kertyy  
  rasvaa, erityisesti kolesterolia, jonka seurauksena  
  suoni ahtautuu 

•  Ateroskleroosi voi syntyä mihin valtimoon tahansa,   
  merkittävimmät oireet aiheutuvat: 

 - sydämen sepelvaltimoissa 
  - aivojen suonissa 

•  Verisuonen ahtautuessa kudoksen hapensaanti 
   huononee  esim. sepelvaltimotauti 

•  Jos verisuoni tukkeutuu kokonaan syntyy 
   ”veritulppa” esim. sydäninfarkti 



Ateroskleroosi 

Ahtautunut suoni Avoin suoni 



Sepelvaltimotauti 



Miksi ateroskleroosi syntyy 

•  Kudokset tarvitsevat jatkuvasti solujen  
   rakennusaineiksi rasvaa 

•  Veressä rasva kuljetetaan pienissä partikkeleissa 
   joita on useanlaisia 

•  Yksinkertaistaen voidaan sanoa: 
 - LDL partikkelit vievät kolesterolia kudoksiin 
 - HDL partikkelit tuovat kolesterolia kudoksista maksaan 

•  Kudoksiin mennessään LDL partikkelit kulkevat  
   verisuonen seinämän läpi ja saattavat kertyä  
   suonen seinämään 
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Miksi ateroskleroosi syntyy 
•  Jos veren LDL on korkea suonen seinämään kertyy 
   kolesterolia 

Kolesterolin lisäksi muutkin tekijät vaikuttavat: 
  Verisuonen seinämässä on todettu olevan meneillään 
    tulehdusreaktio 

•  On epäselvää miksi valtimoiden seinämissä on  
    tulehdusta 

 - hapettunut LDL?    
 - bakteerien rakenteet suusta, suolistosta?? 
 - klamydia?? 

•  CRP:n määrä veressä heijastaa elimistössä olevaa  
  tulehdusta ja korreloi vahvasti sydän- ja verisuonisairauksien 
  riskiin 



•  Korkea kolesteroli 

•  Korkea verenpaine 

•  Tupakointi 

Tärkeimmät ateroskleroosia edistävät tekijät 



Ateroskleroosin riskitekijöitä 

Tekijät joihin ei voi 
vaikuttaa 

Tekijät joihin voimme 
vaikuttaa 

•  Sukupuoli 
•  Perinnöllisyys 
•  Rotu 
•  Ikä 

•  Tupakointi 
•  Verenpaine 
•  Rasva-arvot 
•  Ylipaino 
•  Fyysinen aktiivisuus 
•  Diabetes 
•  Stressin hallinta 



Ateroskleroosin riskiä vähentävät 

•  Runsas kalan syönti 
•  Runsas hedelmien ja vihannesten käyttö 
•  Liikunta 
•  Kohtuullinen alkoholin käyttö (1-2 annosta) 



Nivelreuma ja ateroskleroosi 



Reuma ja ateroskleroosi 

•  Nivelreumaa sairastavilla on todettu lisääntynyt riski 
   sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin 

 - sydäninfarkti 
 - aivohalvaukset 

•  Reuma lisää riskiä n. 2-3 x   
  riski on samaa luokkaa kuin tyyppi II diabeteksessä 

•  Nivelreumaan liittyvä lisääntynyt kuolleisuus selittyy pitkälti 
  sydän ja verisuonisairauksilla 



Miksi ateroskleroosin riski on lisääntynyt reumassa? 

•  Perinteiset riskitekijät kuten kolesteroli ja tupakointi eivät selitä  
  lisääntynyttä riskiä 

•  Reumalääkkeet eivät selitä lisääntynyttä riskiä 

•  Meneillään oleva tulehdusreaktio sinänsä ilmeisesti syyllinen 
 - tulehduksen välittäjäaineet 
 - verisuonten toiminta huononee (endoteelin dysfunktio) 
 - liikunnan vähäisyys 



Ateroskleroosi ja reumalääkkeet 
•  Aiemmin ajateltiin että lisääntynyt riski johtuu reumalääkkeistä 

•  Tulehduskipulääkkeet ja kortisoni jonkin verran lisäävät riskiä 

•  Eivät kuitenkaan selitä riskin lisääntymistä kokonaisuudessaan 

•  Varsinaiset reumalääkkeet vähentävät sydän ja  
   verisuonitauti riskiä 

•  Vahvin näyttö metotreksaatilla. 

•  Metotreksaattia käyttävillä kuolleisuus vähentynyt jopa 60%  

•  Kuolleisuuden väheneminen johtui lähinnä sydän ja verisuoni- 
   sairauksien vähenemisestä 



Tulehduskipulääkkeet 

•  Pieniannoksinen aspiriini vähentää sydän- ja  
  verisuonisairauksien riskiä 

•  Sen vuoksi olikin yllätys että muut tulehduskipulääkkeet jonkin 
  verran lisäävät riskiä 

 - uudet cox2 selektiiviset 
 - mutta myös vanhemmat tulehduskipulääkkeet 

•  Verisuonen seinämän ja verihiutaleiden ominaisuudet muuttuvat  
   ja hyytymä syntyy helpommin 

•  Riski lisääntyy annoksen ja käytön pituuden myötä 



Koska pitäisi varoa tulehduskipulääkkeiden käyttöä 

•  Todettu verisuonisairaus kuten sepelvaltimotauti tai sairastettu 
 - sydäninfarkti 
 - aivoinfarkti 

•  Nykyinen tai aiempi vatsahaava 

•  Heikentynyt munuaisten toiminta 

•  Särkylääkeherkkä astma 

•  Hallitsematon verenpainetauti 

•  Verenvuototaipumus (esim marevanin käyttö) 

•  Tällaisissa tapauksissa suositeltavaa käyttää muita  
   kipulääkkeitä kuten parasetamolia  



Koska pitäisi epäillä sepelvaltimotautia 



Sydän- ja verisuonitaudin oireista 

•  Sepelvaltimotaudin tärkein oire on rasituksessa ilmaantuva 
   rintakipu 

•  Ensimmäisinä oireina voivat olla myös sydän- tai aivoinfarkti 

•  Reumaa sairastavilla sydänsairaus useammin vähäoireinen 
 - vähäisempi liikunta 
 - kipulääkitys 
 - kivun aistimisen muuttuminen, ”tottuminen” kipuun 



Sepelvaltimotaudin oireista 

•  Rasituksessa ilmaantuva kipu keskellä rintaa 

•  Rasituksessa ilmaantuva kipu  
 - hartioissa,  
 - leukaperissä  
 - vasemmassa kädessä 

•  Rasituksessa ilmenevä hengenahdistus 

Tutkimukset 

•  Tavallinen EKG tai verikokeet harvoin paljastavat mitään 

•  Rasituskoe yleensä tärkein tutkimus sepelvaltimotaudin 
  toteamiseksi 



Mitä voin tehdä riskin vähentämiseksi? 



Mitä pitäisi siis tehdä 

•  EULARin uuden suosituksen mukaan nivelreumaa sairastavien 
  riskitekijät pitäisi arvioida kerran vuodessa 

•  Riskitekijöihin pitäisi puuttua aggressiivisemmin kuin 
   ei reumaa sairastavilla 

Muuta: 

  Nivelreuman taudin aktiivisuuden tehokas vähentäminen 

  Liikunnan lisääminen  

  Terveellinen ravinto 



Kuinka vähentää riskiä 

•  Tupakoinnin lopettaminen 

•  Oikeanlainen ravinto  

•  Keskivartalolihavuuden vähentäminen 

•  Liikunnan lisääminen 



Kuinka vähentää riskiä 
•  Veren rasva-arvojen mittaaminen ja hoito 
              kolesteroli, LDL, HDL, triglyceridit 

•  Verenpaineen tehokas hoito 

•  Tyyppi II diabeteksen poissulku 

•  Reumatologin vastaanotto usein kiireinen ja ei ehditä 
  puuttumaan muuhun kuin reumataudin hoitoon 

•  Erillinen vastaanotto sydän- ja verisuonitautien vuoksi 
 - yleislääkäri 
 - sisätautilääkäri 
 - reumatologi (myös sisätautilääkäri) 



Ravinto ja sydän- ja verisuonisairaudet 



Ravinto ja sydän- ja verisuonisairaudet 

•  Ravintoasiat herättävät aina voimakkaita mielipiteitä 

•  Kiistatta on kuitenkin osoitettu että veren kolesterolin  
  alentaminen vähentää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä 

•  Kolesteroliarvot lähtivät Suomessa valistuksen myötä -70 luvulla 
  laskuun silloisesta n. 7 tasosta nykyiseen n. 5 tasoon 

•  Samaan aikaan kuolleisuus sydäninfarktiin laskenut 

•   Työikäisten kuolleisuus nyt viidesosa -70 luvun luvuista 



Miten siis pitäisi syödä 
•  Miten pitäisi syödä 

 - tyydyttyneen rasvan vähentäminen 
 - tyydyttymättömän rasvan lisääminen 
 - ns. trans-rasvojen välttäminen 

•  Ravinnon kuidun lisääminen 
 - kolesteroli laskee 
 - diabeteksen riski vähenee 
 - paksunsuolen syövän riski vähenee  

•  Kalaruuan syöminen ainakin 1-2 x viikossa 

•  Hedelmien ja kasvisten runsas käyttö 
 - kuitu 
 - vitamiinit 

•  Suolan käytön vähentäminen 
- verenpaine laskee 



Erityisruokavalioista 

Vähähiilihydraattinen ruokavalio 
 - saavuttanut viimeaikoina lisääntyvää suosiota 
 - ajatuksena että vähennetään rajusti hiilihydraatteja mutta 
   käytetään vapaasti rasvaa 

Dieetillä aluksi kyllä laihtuu mutta 6 kk kohdalla ei eroa 

Viitteitä siitä että hiilihydraattien vähentäminen lisää sydän-  
        ja verisuonisairauksien riskiä 

 - tyydyttyneen rasvan määrän lisääntyminen 
 - kuidun väheneminen 

Hiilihydraatit eivät ole samanarvoisia 
 - nopeat hiilihydraatit  
 - hitaat hiilihydraatit (suositeltavia) 



Voiko riskiä vähentää lääkkeillä 



•  Nivelreuman tehokas hoito reumalääkkeillä 
 - tulehduksen tehokas hoito vähentää riskiä 
 - vahvin näyttö riskin vähentymisestä metotreksaatista 

•  Kolesterolin alentaminen 
 - ravinto vaikuttaa kolesterolitasoon vain 30 % 
 - loppuosa geneettisesti määräytynyttä 

•  Tehokkain tapa alentaa kolesterolia ovat statiinit   

Lääkkeet 



Statiinit 

•  Ryhmä lääkkeitä jotka estävät kolesterolin  
   synteesiä (simvastatiini, lipitor crestor ym) 

•  Alentavat veren kolesterolipitoisuutta ja riskiä 
  sairastua sydän- ja verisuonitauteihin 

•  Saattavat jonkin verran vähentää myös reuman 
  aktiviteettia? 

•  Tärkein sivuvaikutus lihasoireet 



Lopuksi 

•  Nivelreumaan liittyy lisääntynyt ateroskleroosin ja sydän- ja  
  verisuonisairauksien riski 

•  Riskitekijöiden kartoitus ja niihin puuttuminen kannattaa 

•  Tehokkaalla reumalääkityksellä ja riskien minimoimisella 
   lisääntyneestä riskistä voinee kokonaan päästä eroon  

•  Lisätietoa aiheesta vuoden alusta alkaen Helsingin  
  reumakeskuksen verkkosivuilla sekä uudessa  
  potilasoppaassamme 

www//helsinginreumakeskus.fi 


