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I. Kliininen diagnoosi
ja SMA-luokitus
Kun lääkäri kohtaa lapsen, joka on
hypotoninen ja lihasvoimaltaan heikko, hänen
tulisi aina pitää mielessä myös spinaalisen
lihasatrofian eli SMA:n mahdollisuus.
Taudille ominaiset löydökset ovat selvästi
tunnistettavia. Lihasheikkous on yleensä
symmetristä ja se on voimakasasteisempaa
proksimaalisissa lihaksissa verrattuina
raajojen ääreisosiin. Tuntoaisti on tallella.
Jänneheijasteet puuttuvat tai ovat heikot.
Alaraajoissa lihasheikkouden aste on
suurempi verrattuna yläraajoihin. Heikkouden
aste yleensä korreloi taudin alkamisiän
kanssa. Taudin jaottelu eri alamuotoihin ja
niiden tyypilliset kliiniset piirteet on listattu
taulukossa 1. Taulukosta puuttuu SMA tyyppi
IV, johon joskus myös viitataan.

Tämä on SMA-taudin lievä muoto, jota
tavataan aikuisilla. On syytä huomata, että
joidenkin potilaiden oirekuva sijoittuu
taulukossa mainittujen pääryhmien väliin,
eikä tiukkaa rajanvetoa alatyyppien I-III välillä
voi aina tehdä.
SMA-potilaiden hoito tuleekin räätälöidä
heidän senhetkisen toimintakykynsä
mukaan eikä perustana saa olla alkuperäinen
luokittelu johonkin SMA-alamuotoon. Siksi
oppaassa käytetään jaottelua toimintakyvyn
mukaisiin ryhmiin: ”eivät istu”, ”istuvat”, ja
”kävelevät”. ”Eivät istu” -ryhmään kuuluvat
sellaiset lapset, jotka eivät pysty istumaan
ilman tukea. ”Kävelevät”” kykenevät
kävelemään ilman tukea.

Taulukko 1. SMA:n kliininen luokittelu
SMA tyyppi

Alkamisikä

Paras
toimintakyky

Elinajan
odote

Tyyppi I
0-6 kk
ei istu
alle 2 v
(vaikea)			
ilman tukea		
Werdnig-					
Hoffmanin 					
tauti						
						
						

Tyypilliset oireet				
Huomattava lihasheikkous ja
hypotonia, huono päänkannatus,
vaimea itku ja yskiminen,
nielemisvaikeudet, limaisuus,
korkea imeväiskuolleisuus,
hengitysvaje ja aspiraatiokeuhkokuume

Tyyppi II
7-18 kk
istuu tuetta,
yli 2v
Viivästynyt motorinen kehitys,
(keski-			
ei pysty			
huono painonnousu, heikko
vaikea eli		
seisomaan		
yskimisvoima, lievä käsien
Intermediate)					
vapina, nivelkontraktuurat
						ja skolioosi
seisoo ja
Tyyppi III
> 18 kk
(lievä)			
kävelee		
Kugelberg-				
Welander 				

Vaihtelevanasteinen lihasheikkous ja krampit, nivelvaivat,
kävelykyvyn menettäminen
elämän jossakin vaiheessa
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II. Diagnoosi ja diagnostiset menetelmät
Diagnoosinteon vaiheet on käsitelty
kohta kohdalta kuviossa 1. Tiivistettynä,
ensimmäinen tutkimus, joka pitäisi tehdä
potilaalle, jolla epäillään SMA:ta, on SMNgeenin deleetiotesti. Homotsygoottinen
deleetio SMN1-geenin eksonissa 7 (johon

mahdollisesti liittyy myös eksonin 8 deleetio)
vahvistaa SMN-geenin mutaatiosta johtuvan
SMA-taudin diagnoosin (5qSMA). Muita
diagnostisia testejä tehdään vasta siinä
tapauksessa, että on saatu negatiivinen
(normaali) SMN-geenitestin tulos.

Kuvio 1. Spinaalisen lihasatrofian diagnoosin vuokaavio
Å

SMN1geenideleetiotesti

Homotsygoottinen
SMN1-deleetio

Å

Å

SMA tyypillisin tai
epätyypillisin piirtein

5qSMA-diagnoosi
vahvistettu

l
Ei homotsygoottista
SMN1-deleetiota

l

toistetaan kliininen tutkimus,
EMG, Hermojohtonopeuden
mittaus/toistojaksostimulaatio
(myasteniatestaus) sekä CK-arvo

g

Epätyypillisiä
SMA-oireita,
mutta
neurogeeninen
EMG, normaali
CK-arvo

i

i

Lihas- tai
hermobiopsia,
muun myopatian,
lihasdystrofian
tai perinnöllisen
hermopatian
geenitestit

i

l

• Demyelinoiva
tai aksonaalinen
neuropatia
• Hermo-lihasliitoksen
sairaudet
• Myopatia
• Lihasdystrofia

Kyseessä jokin muu
motoneuronin tauti
(esim. SMARD eli
varhaislapsuuden
SMA johon liittyy
pallean vaurio),
X-SMA, distaalinen
SMA, juveniili ALS

g

Lihasheikkous proksimaalinen >distaalinen,
normaali CK,
neurogeeninen EMG

Yleistynyt lihasheikkous
(ei proksimaalisesti
painottunut), normaali
EMG, hermon johtonopeus,
CK, harkittava pään ja
selkäytimen MRI-tutkimusta
sekä aineenvaihduntatautien
tutkimuksia
Jos kaksi SMN1kopiota

l

i
Määritä SMN1kopioiden
lukumäärä

l

i
Jos yksi
SMN1-kopio

i
SMN1-pistemutaatioiden etsiminen
sekvensoimalla

i
Jos SMN1mutaatiota ei
löydy, 5qSMAdiagnoosia ei
voida vahvistaa

i
SMN1mutaatio löytyy,
pistemutaatiosta
johtuva ja
5qSMA-diagnoosi
vahvistuu
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III. Vastadiagnosoitujen
SMA-potilaiden kliininen
hoito
Kun SMA-diagnoosi tehdään, esiin nousee
monia hoitoon liittyviä kysymyksiä.
Näihin kysymyksiin pitäisi yrittää vastata
mahdollisimman pian.

Tärkeitä SMA-taudin perinnöllisyyteen
liittyviä seikkoja:
SMA-diagnoosin varmistuttua perheen tulee
saada tietoja useista SMA-taudin genetiikkaan
liittyvistä asioista.

Perheen neuvonta:
SMA-diagnoosiin liittyy useita
monitahoisia lääketieteellisiä ongelmia, ja
terveydenhoitohenkilökunnasta on syytä
nimetä tietty henkilö (lääkäri), joka käsittelee
asiat potilaan/perheen kanssa.
Ensimmäisellä tapaamisella vanhempien
kanssa on tärkeä käsitellä seuraavia asioita:
• Taudin kulku
• Patogeneesi
• Taudin jakautuminen eri alatyyppeihin
• SMA-potilaan ennuste
• Verkosta löytyvä SMA-tieto sekä
potilasjärjestöjen ja tukiryhmien tiedot
• Meneillään olevat hoitokokeilut ja niihin
liittyvä tutkimus
Lääkärikäynnillä on tärkeä myös laatia
moniammatillinen hoitosuunnitelma yhdessä
perheen kanssa. Tämä yleensä sisältää
lähetteen seuraaviin palveluihin:
• Lasten lihastautipoliklinikka/
lastenneurologinen poliklinikka
• Perinnöllisyyspoliklinikka
• Keuhkolääkäri
• Ravitsemusterapeutti
• Ortopedia/fysioterapia/apuvälinesovitus

• SMA:n periytyminen: autosomaalinen
resessiivinen periytymistapa, SMN-geenin
genominen rakenne – SMN1- ja SMN2-kopiot.
• Vaikka SMN2-geenikopioiden määrä laajasti
ottaen korreloi lievemmän fenotyypin kanssa,
kliinistä taudinkuvaa ei kuitenkaan tulisi
ennustaa pelkästään SMN2-kopioiden määrän
perusteella, koska kliininen fenotyyppi
voi vaihdella huomattavasti eri SMN2geenikopiomäärällä.
• Toistumisriski
• Kantajatestaus
• Perhesuunnittelu (sikiö- ja
alkiodiagnostiikan menetelmät ja
mahdollisuudet)
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I. Yleiskatsaus
SMA-potilaiden
hengitysongelmiin
Tärkeimmät SMA:han liittyvät
hengitystieongelmat ovat:
1 Heikentynyt yskimiskyky, josta johtuen
liman poistuminen alahengitysteistä
heikentyy
2 Hypoventilaatio eli hengitysvaje unen
aikana
3 Rintakehän ja keuhkojen kehittymättömyys
4 Toistuvat infektiot, jotka pahentavat
lihasheikkoutta

Keuhkoinfektiot ovat yleisin SMA I- ja IItyyppeihin liittyvä sairaus ja kuolinsyy, ja
niitä esiintyy myös pienellä osalla SMA IIIpotilaista. Nielemisvaikeudet ja refluksi ovat
huomattavia tekijöitä keuhkosairauksien
synnyssä. Potilailla on taipumus saada
päiväaikainen hengitysvaje, jota kuitenkin
edeltää sarja toistuvia hengitystieinfektioita,
yöllinen happisaturaation lasku ja sitä
seuraava yöllinen hengitysvaje, ja lopulta
myös päiväaikainen hiilidioksidin kertyminen
vereen (hyperkapnia). Hengityksen tukihoito
tulisi lisätä öiksi, jos unen aikana havaitaan
hengitysmuutoksia. Potilas voi saada
apua mekaanisesta yskityslaiteesta, jos
yskintätehokkuus laskee. Hengitysteiden
imuhoito on tärkeää sekä akuutti- että
kroonisena hoitona SMA-potilailla.
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Kuva 2. Keuhko-oireiden kehittyminen, tutkiminen ja hoito
Taudinkulku

Tutkimusmenetelmät

Normaali hengitys

Hoitomuodot

Kliininen tutkimus

i
Sisäänhengityksen, uloshengityksen
tai nielun lihasten heikkous

i

i

REMunivaiheen
hengitysongelmat

Tehoton
yskiminen,
Alentunut
yskäisyn
huippuvirtaus

i

i

Alentunut
nielemisvoima

i

i

i

Non-REMja REMunivaiheiden
hengitysongelmat

i

Hengitystieinfektiot

Päiväaikainen hengitysvaje

Kuolema

Keuhkoröntgen,
Unitutkimus

Nielemiskyvyn
tutkimus

Hengitysteiden
puhdistaminen, 		
yskimisen
avustaminen

Yöllinen noninvasiivinen
hengitystuki

i

i
i

Keuhkojen toimintakokeet,
yskäisyn huippuvirtaus,
hengityslihasten voiman
mittaus

Yöllinen tai jatkuva
non-invasiivinen
hengitystuki
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II. Hengityselimistön
tutkiminen ja seuranta
Suositeltu seurantatiheys on 3-6 kuukauden
välein, harvemmin oirekuvaltaan stabiileilla ja
kävelevillä lapsilla, useammin potilailla, joiden
oireisto näyttää etenevän ja jotka kuuluvat
”eivät istu” –ryhmään.

B. ”Istuvat”-ryhmä:
• Fyysinen tutkimus: yskimistehokkuuden
seuranta, rintakehän epämuodostumat,
hengitystyön aste, hengitystiheys,
paradoksaalinen hengitys, ihon väri.

A. ”Eivät istu”-ryhmä:
• Fyysinen tutkimus: seuraa yskimisen
tehokkuutta, rintakehän epämuotoisuutta,
hengitystyön astetta, hengitystiheyttä,
paradoksaalista hengitystä ja ihon väriä.
• Polysomnografia-unitutkimus:
hengitysvajeen dokumentoimiseksi.
• Pulssioksimetrimittaus: hapettumisasteen
mittaus iholle asetettavan anturin avulla.
• Keuhkokuumeet: seuraa tulehdusten ja
antibioottihoitojen määrää kuluneiden
kuuden kuukauden aikana.
• Keuhkoröntgen: Vertailuksi peruskuva
infektiovapaana, seurantakuvat hengityksen
heikentymisen aikana.
• Nielemistutkimukset: odottamattoman
akuutin hengityksen heikentymisen ja
toistuvien keuhkokuumeiden yhteydessä.

• Polysomnografia-unitutkimus:
hengitysvajeen dokumentointi.
• Pulssioksimetrimittaus: hapettumisasteen
mittaus ihoanturin avulla.
• Keuhkokuumeet: seurataan tulehdusten
ja antibioottihoitojen määrää kuluneiden
kuuden kuukauden aikana.
• Skolioosi: selkärangan kliininen tutkimus
ja skolioosin rtg-tutkimukset.
C. ”Kävelevät”-ryhmä:
Yleensä kävelevien SMA-potilaiden
hengityskyky säilyy pitkään ja heikkenee vasta
sairauden myöhäisvaiheessa.
• Fyysinen tutkimus: yskimistehokkuuden
seuranta, rintakehän muoto, hengitystyön
määrä, hengitystiheys, ihon väri.
• Keuhkojen toimintakokeet:
spirometria, keuhkojen tilavuusmittaukset
ja hengityslihasten toiminta.
• Keuhkokuumeet: seuraa tulehdusten
ja antibioottihoitojen määrää kuluneiden
12 kuukauden aikana.
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III. Ennaltaehkäisevä
hengityshoito
Tärkeä osa SMA:n hengitysoireiden hoitoa
on perheelle annettava informaatio kaikista
niistä vaihtoehdoista, joita on tarjolla koskien
kroonisten oireiden hoitoa, akuuttien
tilanteiden hoitamista ja leikkauksiin liittyviä
hoitomuotoja.
l

”Eivät istu” -ryhmä on heiveröisin
potilasryhmä ja keskustelut
noninvasiivisesta hengitysavusta ja
limanerityksen hoidosta on syytä aloittaa
ajoissa, sillä sairaus etenee nopeasti.

IV. Kroonisen vaiheen hoito
Oleellista on keskustella perheen toiveista ja
tavoitteista. Toiveina voi olla mm. hoitaa lasta
mahdollisimman pitkään kotona, pitkä elämä,
elämänlaatu ja mukavuus, sekä saatavilla
olevat tukitoimet (esimerkiksi hoitopaikka).
Kroonisen vaiheen hoidon tavoitteita ovat:
normalisoida happi- ja hiilidioksiditasapaino,
parantaa unenlaatua, helpottaa kotihoitoa,
vähentää sairaalajaksoja ja tehoosastohoitoja, sekä vähentää sairauden
aiheuttamaa taakkaa. Aikaisessa vaiheessa
aloitetut aktiiviset hoitotoimet voivat pidentää
elinikää elämänlaatua heikentämättä.
Hengitysteiden avaus:

l

Perheen kanssa on tärkeä keskustella
toistuvasti hoitotoimenpiteistä, jotta
saadaan neuvoteltua hoitosuunnitelma,
jossa on eriteltyinä vähimmäis- ja
enimmäistoimenpiteet.

Päivittäisen hoidon tulee sisältää:
l

Lapsen ”normaalitilan” eli infektiovapaan
tilanteen ja tässä tilassa tapahtuvien
muutosten tunnistaminen.

l

Hengitysvajeen (hypoventilaation)
tunnistaminen ja sen hoitaminen.

l

Akuutin sairauden hoito, johon kuuluu
nopea pääsy erikoissairaanhoitoon.

l

Hengitysteiden puhdistusimun ja
limaisuuden hoidon tekniikat.

l

Hengityksen tukihoidot sekä
noninvasiivinen hoito.

l

Ravitsemus ja nesteytys.

l

Alhainen kynnys aloittaa antibioottihoito.

l

Rutiinirokotukset, influenssarokotus,
pneumokokkirokotus ja RS-viruksen
ennaltaehkäisyyn käytetty Palivizumabpistos.

l

Yskimisen avustamista, joko manuaalisesti
tai mekaanisesti yskityslaitteen avulla,
suositellaan päivittäin potilaille, joiden
hengityskapasiteetti on alentunut.
SMA-potilaiden avustajien tulee opetella,
miten yskimistä avustetaan.

l

Limanirroitustekniikat ovat hyödyllisiä ja
niihin kuuluvat mm. rintakehän fysioterapia,
sekä asentovalutus.

l

Oksimetriamittausta tulisi käyttää
ohjaamaan hoitoa. Suun kautta tehtävä
imu voi auttaa limanerityksen hallinnassa
avustetun yskimisen jälkeen.

Hengityksen tuki:
Tälle on tarvetta, mikäli potilaalla esiintyy
päiväaikaista hiilidioksidiosapaineen nousua
eli hyperkapniaa. Yöaikainen noninvasiivisen
hengitystuen käyttö vähentää unenaikaisia
hengityshäiriöitä ja parantaa elämänlaatua.
l

Noninvasiivisen hengitystuen käyttö tulisi
yhdistää ilmateiden puhdistustekniikoihin.

l

”Eivät istu”-ryhmässä hengityksen
koneellinen avustaminen ei kannata, mikäli
hoidon rasittavuus ylittää siitä saatavan
hyödyn.
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l

l

l

l

CPAP-hoito eli jatkuva positiivinen
ilmatiepainehoito voi olla vaihtoehto,
kun suunnitellaan siirtymistä
kaksoispainehengitystukeen eli BiPAPhoitoon.
Noninvasiivisten hoitomuotojen
yhteiskäyttö BiPAP-hoidon kanssa, vaikka
lyhyitäkin aikoja päivisin, voi edistää
rintakehän ja keuhkojen kehittymistä
ja vähentää kylkikaaren ja rintalastan
epämuodostumia sekä ”istuvat”-, että
”eivät istu”-potilailla.
Trakeostomia: ”Eivät istu”-ryhmän
lapsilla trakeostomian käytöstä on
ristiriitaisia mielipiteitä ja se on eettinenkin
ongelma. On olemassa useita eri
hoitovaihtoehtoja, alkaen hengitystuen
käytöstä pidättäytymisestä ja päätyen
noninvasiivisiin hengitystukimenetelmiin, trakeostomiaan ja
hengityskoneeseen.
Palliatiivinen hoito on vaihtoehto ”eivät
istu”-ryhmän lapsille. Noninvasiivista
hengitystukea voidaan käyttää rutiinihoitona tai palliatiivisena keinona.
Pyrkimyksenä on välttyä lasten tehoosasto-jaksoilta ja trakeostomialta
mikäli mahdollista. Mikäli perhe valitsee
hengitystuen, suositellaan noninvasiivisia
hoitomuotoja.

V. Leikkaukseen
valmistava hoito
SMA-potilailla on huomattava riski anestesian
jälkeisiin komplikaatioihin, jotka voivat
johtaa pitkittyneeseen intubaatioon,
sairaalabakteeri-infektioihin, trakeostomiaan
ja kuolemaan. Onkin tärkeää, että potilaan
hengitystilanne on optimoitu ennen
leikkausta.
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Tutkimukset ennen leikkausta:
Fyysinen tutkimus
l

Hengitystoimintojen kartoitus
funktiokokeilla ja yskimistehokkuuden
mittaukset.

l

Keuhkoröntgen.

l

Unenaikaisten hengityshäiriöiden
tutkiminen.

l

Riskitekijöiden kartoitus kuten leuan
nivelten jäykistyminen (ankyloosi),
aspiraatiotaipumus, refluksi, ravitsemuksen
ongelmat ja astma.

Mikäli hengityskyvyn ja/tai unitutkimuksen
tulokset ovat poikkeavia, yöaikainen
noninvasiivinen hengitystuki ja avusteiset
yskitystekniikat voivat olla tarpeen
ennen leikkausta. Potilaan tulee tutustua
tekniikoihin ennen leikkausta. Mikäli leuan
nivelten jäykistymistä ilmenee, intubaatiossa
tulee käyttää kuituoptista bronkoskopiaa.
Leikkauksen jälkeinen hoito:
l

Mikäli yskimisteho on normaali ja
lihastoiminta on melko hyvin tallella,
leikkauksen jälkeisten komplikaatioiden
riski on vähäinen.

l

Mikäli hengityslihasten voima on alentunut
jo ennen leikkausta, potilasta tulee
tarkkailla ja aktiivinen hengityshoito
aloitetaan tarvittaessa.

l

Mikäli hengitystuki on ollut käytössä
unen aikana ennen leikkausta, vastaavaa
hengityksen tukihoitoa on parasta jatkaa
myös välittömästi leikkauksen jälkeen.
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VI. Akuuttihoito
l

l

l

l

Heräämössä tapahtuva siirtyminen
ekstubaatiosta eli intubaatioputken
poistosta noninvasiiviseen hengitystukeen
tulee suunnitella siltana, jolla päästään
potilaan normaaliin hengitystuen
tarpeeseen. Tämä tulee suunnitella
ja koordinoida huolellisesti. Mikäli
potilas tarvitsee jatkuvaa hengitystukea
ennen leikkausta (joko noninvasiivisen
kasvonaamarin tai trakeostomiaputken
kautta) tai leikkauksessa käytetään
lihasrelaksantteja, on parasta siirtää potilas
leikkaussalista suoraan teho-osastolle.
Potilaita kannustetaan tuomaan omat
henkilökohtaiset laitteensa, kuten NIV- tai
MI-E-koneet leikkauksen jälkeistä hoitoa
varten, sillä sairaaloilla ei välttämättä ole
tarjota näitä laitteita potilaskäyttöön.
Hapen annossa SMA-potilaille tulee
noudattaa varovaisuutta. Hypoventilaation
aiheuttamaa hypoksemiaa voidaan
erehtyä luulemaan jonkun muun
tekijän aiheuttamaksi hypoksemiaksi,
kuten limatulpan tai keuhkon osittaisen
kasaanpainumisen eli atelektaasin
aiheuttamaksi. Hiilidioksidin osapaineen
tai transkutaanisen hiilidioksidin
osapaineen (ETCO2 , TcCO2) monitorointi
tai valtimoverikaasujen analyysi ohjaavat
oikeaan hapen käyttöön.
Riittävä kivun hallinta auttaa estämään
mahdollisesta epänormaalista asennosta
johtuvaa hypoventilaatiota. Kivunhoito
tulee titrata siten, että ilmatiet pysyvät
auki ja minimoidaan hengityksen
heikentyminen. Väliaikainen hengitystuen
lisääminen voi olla tarpeen leikkauksen
jälkeisessä kivunhoidossa.

Akuutin sairauden hoidossa tavoite on
normalisoida kaasujenvaihto keuhkojen
kasaanpainumista vähentäen ja
tukemalla ilmateiden puhtautta, mikäli
mahdollista, käyttämällä noninvasiivista
hengitystukea. Verikaasujen tarkkailu voi
myös olla hyödyllistä.
Hengitysteiden avaaminen:
l

Hengitysteiden avaaminen manuaalisen
yskitysavun tai MI-E-laitteen avulla
tai ilmateiden imulla. Avustettuja
yskitystekniikoita suositaan mieluummin
kuin syvää imua tai bronkoskopiaa.

l

Oksimetriaa voidaan käyttää ilmateiden
avaamisen ohjeistuksena.

l

Rintakehän alueen fysioterapia.

l

Asentoon perustuva tyhjennys.

Hengitystuki:
(i) ”Eivät istu”-ryhmä ja ”Istuvat”-ryhmä:
l

l

l

Akuutin noninvasiivisen
hengitystukihoidon käyttö helpottaa
hengitysvajausta, joka aiheutuu
lisääntyneestä hengityskuormasta,
lisääntyneestä lihasheikkoudesta ja
riittämättömästä liman- ja muiden
eritteiden poistosta.
Mikäli yöaikainen noninvasiivinen
hengitystukihoito on jo käytössä,
päiväkäyttöistä noninvasiivista
hengitystukihoitoa sekä sen aikana
käytettäviä ilmateiden avaustekniikoita
voidaan tarvita.
Happihoito voidaan liittää noninvasiiviseen
hengitystukihoitoon happivajeen
korjaamiseksi sen jälkeen kun sisään- ja

HENGITYSELIMISTÖN HOITO

kuin mitä edellä on kuvattu ”Eivät istu”ja ”Istuvat”-ryhmiin kuuluvien potilaiden
hoidossa.

uloshengityksen positiiviset paineasetukset
on ensin optimoitu ja tekniikat ilmateiden
pitämiseksi vapaina limasta ja muista
eritteistä ovat optimaalisessa käytössä.
l
l

l

l

l

Mikäli noninvasiivinen hengitystukihoito ei
tehoa, intubaation ja hengityskonehoidon
käyttö lyhytaikaisena hoitomuotona
voi tulla kyseeseen. Kun potilas on
tervehtynyt akuutista sairaudesta ja
valtimon happisaturaatio huoneilmassa on
normalisoitunut, on syytä siirtyä takaisin
noninvasiiviseen hengitystukihoitoon.
Päätös mahdollisesta intubaatiosta tulisi
tehdä jo etukäteen osana ennakoivaa
hoitosuunnitelmaa.
Trakeostomiaa ja hengityskonehoitoa
voidaan harkita toistuvissa akuuteissa
hengitystieinfektioissa ”Eivät istu”-ryhmän
potilailla, mutta tämä hoitomuoto ei
välttämättä paranna elämänlaatua eikä
vähennä sairaalahoitopäivien määrää.
Trakeostomia ei ole akuutin sairauden
hoitomuoto. Trakeostomia ei ole sopiva
hoitomuoto niille lapsille, jotka ovat
saavuttaneet istumatasapainon.
Toimintakyvyn heikentyessä voi olla
tarpeen siirtyä palliatiiviseen hoitoon,
erityisesti ”Eivät istu”-ryhmään kuuluvien
lasten kohdalla.

(ii) Kävelevät-ryhmä:
l

l

Noninvasiivista hengitystukihoitoa
sekä tekniikoita ilmateiden pitämiseksi
puhtaana voidaan tarvita akuutin
sairauden aikana.
Happihoitoa ja tilapäistä intubaatiota tulisi
käyttää samojen periaatteiden mukaisesti
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Noninvasiivisen hengitystuen
tarve kotona tulee arvioida, mikäli
noninvasiivista hoitoa on tarvittu akuutin
sairauden aikana.

Muut hoitomuodot
Kaikille potilaille SMA-alatyypistä riippumatta
suositellaan lisähoitoina antibiootteja,
riittävää ravitsemusta, nesteytystä sekä
ruokatorven refluksitaudin hoitoa.
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Hoidon pääkohdat
SMA-lapsilla ruuansulatusjärjestelmään ja
ravitsemuksen hoitoon liittyvät oleellisimmat
seikat ovat:
1

2

3

4

Syömisen ja nielemisen ongelmat.
Nielun lihasten eli bulbaarialueen
toimintahäiriö on yleinen vaikeasta
lihasheikkoudesta kärsivillä SMApotilailla, ja siitä voi aiheutua
aspiraatiokeuhkokuume, joka on yleinen
kuolinsyy.
Ruuansulatusjärjestelmän
toimintahäiriöt.
Ruuansulatusjärjestelmän liikehäiriöihin
kuuluvat ummetus, hidastunut vatsan
tyhjentyminen ja mahdollisesti jopa
henkeä uhkaava ruokatorven refluksi
(GER).
Kasvuun ja ali- tai liikaravitsemukseen
liittyvät ongelmat.
Mikäli ravitsemuksesta ei pidetä huolta,
kasvuhäiriö on yleinen niillä lapsilla jotka
eivät saavuta istumatasapainoa. Liiallinen
painon nousu on vuorostaan tyypillistä
istuville ja käveleville potilaille.
Hengityksen ongelmat.
Hengitykseen liittyvät ongelmat (heikko
yskimisvoima, lisääntynyt hengitystyö,
hengitysvaikeus, keuhkokuumeet,
syanoosi tai happivaje ruokailun
yhteydessä) aiheuttavat ongelmia
myös syömisessä ja hengitysongelmiin
liittyy lisääntynyt aspiraatioriski, joka
voi olla hengenvaarallinen. Lisääntynyt
hengitystyö saattaa myös lisätä potilaan
energiantarvetta.
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I. Syömisen ja nielemisen
ongelmat
Syömisen ja nielemisen ongelmat ovat
tyypillisiä ”Eivät istu”-ryhmän lapsilla sekä
”Istuvat”-ryhmässä, mutta niitä esiintyy
harvemmin kävelevillä potilailla.
1. Yleisimmät syömiseen ja
nielemiseen liittyvät ongelmat:
• Pitkittynyt syöttö/ruokailuaika.
• Lapsen väsyminen syötön/syömisen aikana.
• Kakominen ja yskiminen niellessä tai sen
jälkeen.
• Toistuvat keuhkokuumeet: mahdollinen
merkki aspiraatiosta, joka voi tapahtua
myös ”hiljaisesti” eli siihen ei liity kakomista
tai yskimistä.
• Äänihuulten halvaus voi olla diagnostinen
merkki hiljaisesta kurkunpään
aspiraatiosta.
2. Ruokailuun liittyvien hankaluuksien
syitä:
Preoraalinen vaihe
• Kyky avata suu voi olla rajoittunut johtuen
leukanivelten liikerajoitteista.
• Kyky viedä ruoka suuhun voi itse syövillä
olla rajoittunut.
Oraalivaihe
• Heikko puruvoima.
• Lisääntynyt purentalihasten väsyminen.
Nielemisvaihe
• Heikko pään hallinta.
• Tehoton nielaisun faryngeaali- eli
kurkkuvaihe.
• Huono nielemiskoneiston ja ilmateiden
sulkemisen yhteistyö.
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3. Ruokailuun ja nielemiseen liittyvien
ongelmien tutkiminen:

l

• Ravitsemukseen erikoistunut
ammattilainen tutkii syömistilanteen.
• Ruokailutapahtuman pidempään kestävää
tarkkailua suositellaan.
• Tutkitaan suun rakenteet, jotka vaikuttavat
ruokailutehokkuuteen. On tärkeää huomioida
myös ja asennon ja päänhallinnan vaikutus
ruokailuun ja nielemiseen.
• Videofluoroskooppiset
nielemistutkimukset mikäli huolena on
nielemisen heikentyminen ja sen turvallisuus.
Tutkimuksen avulla on mahdollista arvioida
hoitostrategioita.
4. Ruokailuun ja nielemiseen liittyvien
ongelmien hoito:
Hoidossa tulee keskittyä aspiraatioriskin
vähentämiseen sekä ruokailutehokkuuden
optimoimiseen ja pyrkiä miellyttäviin
ruokailuhetkiin.
l

l

Ruuan koostumuksen muuttaminen.
Puolikiinteä ruokavalio voi kompensoida
heikkoa pureskeluvoimaa ja lyhentää
ruokailuun kuluvaa aikaa. Paksunnetut
nesteet voivat estää aspiraatioita, koska
ohuet nesteet aspiroituvat helpommin.
On eduksi jos muutosten vaikutukset
tarkistetaan videofluoroskooppisella
tutkimuksella.
Ruumiin- ja istuma-asennon muutokset
sekä ortoosi-tyyppiset apuvälineet (esim.
Neater Eater® -syömislaite, kyynärpäätuki,
pilli, jossa on yksisuuntainen venttiili)
mahdollistavat itsenäisen ruokailun,
joka puolestaan voi parantaa nielemisen
turvallisuutta ja tehokkuutta. Suunnitellaan
yhdessä toimintaterapeutin tai
fysioterapeutin kanssa.

l

Ennakoiva ravintolisä tulee aloittaa
heti kun huomataan, että suun kautta
ei saada riittävästi ravintoa. PEGruokintaletkun eli gastrostooman
asentamisesta lapselle joudutaan usein
keskustelemaan perusteellisesti eri
hoitavien tahojen kanssa. Ravintolisän
antamista nenämahaletkun tai nenäduodenaaliletkun kautta suositellaan ensi
vaiheen toimenpiteenä ennen kuin PEGruokintaletkun asentamiseen ryhdytään.
Nenä-duodenaaliletku voi olla parempi
ratkaisu silloin kun maharuokatorven
refluksi (GER) ja siihen liittyvä aspiraatio
on ongelma, erityisesti niillä potilailla,
jotka ovat hengitystukihoidossa. Nenäduodenaali-letkun laitto voi kuitenkin olla
teknisesti vaikeaa eikä siksi tule kyseeseen.
PEG-ruokintaletku on paras vaihtoehto
silloin, kun kalorien saanti ei muutoin
ole riittävää tai suun kautta ruokailu on
vaarallista. Letku vähentää sairastuvuutta
sekä parantaa hengitysmaskin istuvuutta,
joka on usein hankaluutena pitkäaikaisen
nenä-maha- tai nenä-duodenaaliletkun
käytössä. PEG-letku voidaan asentaa
käyttäen laparoskopiaa, ja tämä tekniikka
mahdollistaa nopean ekstubaation
leikkauksen jälkeen. Leikkausta
edeltävä ravinnottomuus tulee pitää
mahdollisimman lyhyenä ja leikkauksen
jälkeen pyritään palaamaan normaaliin
ravitsemukseen mahdollisimman pian.

RUUANSULATUSJÄRJESTELMÄ JA RAVITSEMUS
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II. Ruuansulatusjärjestelmän toimintahäiriöt
Tyypillisiä ruuansulatusjärjestelmän
ongelmia SMA-lapsilla ovat ruokatorven
refluksi, ummetus ja vatsan alueen pingotus
ja turvotus. Ruokatorven refluksi on yksi
tärkeimmistä sairastuvuutta ja kuolleisuutta
lisäävä tekijä SMA-potilailla. Runsasrasvaiset
ruuat hidastavat vatsan tyhjentymistä ja
lisäävät ruokatorven refluksin riskiä.

3. Refluksitaudin hoito:
l

1. Refluksitaudin tärkeimmät oireet:
• Ruokailun jälkeen mahan sisältö nousee
suuhun tai potilas oksentaa.
• Pahoinvointi.

l

• Rintakehän tai vatsan alueen kipuoireet.
• Pahanhajuinen hengitys.
• Ruuan nousu takaisin suuhun.
• Kieltäytyminen ruuasta, kun nieleminen
aiheuttaa epämiellyttävän olon.

l

2. Ruuansulatusjärjestelmän häiriöiden
tutkiminen:
l

l

l

Huomioidaan ajoissa refluksitautiin
viittaavat oireet (oksentaminen, närästys,
ruuan nousu suuhun syömisen jälkeen).
Rutiininomainen ylemmän ruuansulatuskanavan alueen kuvantamistutkimus
ennen PEG-letkun asentamista sen
varmistamiseksi, että suolistossa ei ole
anatomisia poikkeavuuksia ja toissijaisesti
refluksitaudin todentamiseksi.
Suoliston motiliteettitutkimukset (mm.
scintigrafia) saattavat olla hyödyksi kun
dokumentoidaan vatsan hidastunut
tyhjentyminen. Tämä voi olla osatekijänä
refluksitaudin syntyyn ja siihen, että
potilas tuntee itsensä kylläiseksi tavallista
nopeammin.

l

Lyhytaikaisesti voidaan käyttää antasideja
eli happosalpaajia (esimerkiksi
magnesium- tai kalsiumkarbonaattia)
ja/tai hapon eritystä estäviä lääkkeitä
(esimerkiksi histamiiniestäjiä tai
protonipumpun estäjiä kuten famotidiini,
ranitidiini, omepratsoli) oireiden
lievittämiseksi. Näiden lääkkeiden
pitkittyneeseen käyttöön voi kuitenkin
liittyä lisääntynyt suolistotulehduksen tai
keuhkokuumeen riski.
Kun potilaalla on hidastunut vatsan
tyhjentyminen tai vähentynyt
ruuansulatuskanavan liikkuvuus,
prokineettiset lääkkeet kuten
metoklopramidi tai erytromysiini saattavat
auttaa.
Probioottien kuten asidofiiluksen tai
laktobasillien käyttö saattaa edistää
normaalin ruuansulatuskanavan
bakteeriflooran säilymistä, erityisesti
antibioottilääkityksen pitkäaikaisen
happosalpaajien käytön jälkeen. Tämän
hoitomuodon tehon osoittaminen vaatii
kuitenkin lisää tieteellisiä tutkimuksia.
Laparoskooppisesti tehtävä Nissenin
fundoplikaatio eli antirefluksileikkaus
ruokintaletkun asennuksen yhteydessä
voi auttaa sellaisia SMA-potilaita, joiden
refluksitautia ei ole saatu hoidettua
lääkkeillä, ja joiden kohdalla katsotaan,
että leikkauksesta saatava hyöty on
suurempi kuin leikkaukseen ja anestesiaan
liittyvät riskit.
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III. Kasvuun ja liika- tai
aliravitsemukseen liittyvät
ongelmat
SMA:ta sairastavien lasten riskinä on kasvun
hidastuminen tai liiallinen painonnousu.
Kasvuhäiriöt ovat yleisiä niillä lapsilla
jotka eivät ole koskaan saavuttaneet
istumatasapainoa ja lisäksi joillain ”Istuvat”
-ryhmään kuuluvilla lapsilla. Ylipaino on
vuorostaan ”Istuvat”-ryhmään kuuluvien ja
kävelevien potilaiden ongelma. Alentunut
liikunnallinen aktiivisuus ja vähäinen
lihasmassa vähentävät energiankulutusta
levossa ja lisäävät lihavuuden riskiä.
Kasvuun ja liika- tai aliravitsemukseen
liittyvien ongelmien hoito:
l

l

l

Tavoitteena on pitää kukin lapsi omassa
kasvuvauhdissaan.
Seurataan kasvukäyriä (paino, pituus,
paino/pituus) tietyin aikavälein.
Pituuden mittaaminen makuuasennossa,
vartalon segmenttien pituusmittaukset
tai sylimitta voivat olla hyödyllisiä,
jos nivelkontraktuurat hankaloittavat
pituusmittausta.
Jokaisen kontrollikäynnin yhteydessä
suositellaan arvioimaan päivittäistä
ravinnonsaantia ravitsemusterapeutin
tai muun ravitsemukseen erikoistuneen
terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.
Kolmipäiväinen ruokapäiväkirja on
yksinkertainen ja tarkka keino arvioida
ravinnonsaantia. Vuorokauden aikana
nautitut ruuat voidaan kartoittaa
ruuankäyttöhaastattelulla, joka on
käytännöllinen keino havaita suurimmat
ravitsemukseen liittyvät huolenaiheet ja
tiedustella mahdollisten lisäravinteiden
käytöstä.

l

l

l

l

Koska lihasmassa vähenee, painoindeksin
(BMI) laskeminen aliarvioi huomattavasti
vartalorasvan määrän. Tästä voi aiheutua
vääriä ravitsemussuosituksia, jotka voivat
johtaa ylipainon kertymiseen.
Lihomisvaarassa olevien SMA-potilaiden
kasvuparametrien tulisi paino/
pituus- käyrän osalta kulkea alemmilla
persentiilikäyrillä ja BMI-käyrän normaalin
alarajaa kuvastavan käyrän tuntumassa.
Riittävä kalkin ja D-vitamiinin saanti on
tärkeää huomioida.
Prealbumiinitasojen tarkistaminen voi
auttaa selvittämään proteiinistatuksen.

RUUANSULATUSJÄRJESTELMÄ JA RAVITSEMUS
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IV. Akuutisti sairaiden
SMA-potilaiden
ravitsemushoito
l

SMA-potilaat, varsinkin ”Eivät istu”- ja
”Istuvat”-ryhmiin kuuluvat, ovat erityisen
alttiita paaston seurauksena syntyvälle
kataboliatilalle, ja paaston vaikutuksesta
heille kehittyy myös tavallista helpommin
hypoglykemia. Siksi kaikkien SMApotilaiden tulisi välttää pitkittynyttä
paastoa, erityisesti akuutin sairauden
aikana.

l

l

Ravitsemus tulisi optimoida vastaamaan
täyttä kaloritarvetta 4-6 tunnin kuluessa
akuutin sairauden alkamisesta, joko suun
kautta, suonensisäisesti tai tarvittaessa näitä
molempia yhdistäen.
Pikaista leikkauksen jälkeistä lisäravintoa
suositellaan, jotta vältyttäisiin lihasten
katabolialta erityisesti niillä lapsilla, joilla on
vähäinen rasvavarasto. Mikäli letkuruokinta
ei ole mahdollinen, lisäkaloreiden antoa
suonensisäistä ravitsemusta käyttäen tulee
harkita.
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Hoidon pääkohdat
tukevien apuvälineiden hankinnassa.
Istuimen valinta on tärkeä ja pyrkimyksenä
on mahdollisimman mukava puoli-istuva
tai tuettu istuva asento.

A Avainongelmat:
Lihasheikkous, joka aiheuttaa
niveljäykistymiä, selkärangan virheasennon,
ja lisää kivun, osteopenian ja murtumien
riskiä.
l

Kontraktuurien hoito: Tukilastat
liikelaajuuksien (ROM) ylläpitämiseksi ja
kivun ennaltaehkäisemiseksi saattavat olla
tarpeen.

l

Kipujen hoito.

l

Päivittäisen toimintakyvyn ylläpitoterapia
ja apuvälineet: Leikkeihin ja
toimintaterapiaan voidaan sisällyttää
kevyitä leluja ja apuvälineitä. Nykyisin on
tarjolla lukematon määrä erilaisia teknisiä
kontrolli- ja aktivointivälineitä, joita
voidaan ottaa käyttöön.

l

Pyörätuoli: Varmistetaan itsenäinen
toimintakyky ja istumismukavuus.

l

Raajojen ortoosit: Toimintakyvyn
lisäämiseksi voidaan käyttää yläraajojen
ortooseja, kuten liikuteltavia käsitukia
ja elastisia kantositeitä, jotka tukevat
liikelaajuutta ja toimintakykyä.

l

Ympäristön hallintalaitteet ja kodin
muutostyöt auttavat esteettömään
kulkemiseen ja optimoivat itsenäistä
toimintaa.

B Avaintutkimukset:
• Liikelaajuus (range of motion, ROM)
• Voima, toimintakyky
• Istuminen ja liikkuvuus
• Ortoosit
• Röntgenkuvat (selkäranka ja muut nivelet)
• Luuntiheysmittaus
• Ortopediset leikkaukset

I. Arviointisuositukset ja
toimintakyvyn mukainen
hoito
A. ”Eivät istu”-ryhmä:
Tutkimukset:
l

l

Toimintakyvyn fysioterapeuttiset ja
toimintaterapeuttiset arvioinnit.
Puheterapian tarve, mikäli potilaalla on
nielemisongelmia, puhe on hankaloitunut
leuan jäykkyyden takia, tai potilaalla on
voimaton ääni.

Avaintoimintasuositukset:
l

Ravitsemus kohdalleen.

l

Asennon optimointi: Potilaan ensisijaisen
asennon tulisi olla lähtökohtana toimintoja
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B. ”Istuvat”-ryhmä:
Tutkimukset:
l

l

Toimintakyvyn tutkimus (tarjolla on useita
kansainvälisiä mittareita erityisesti SMApotilaille, esim. Hammersmith Functional
Motor Scale for SMA, the ModifiedHammersmith functional motor scale
for SMA, Gross Motor Function Measure
(GMFM) ja Motor Function Measurement
(MFM) scale for neuromuscular disease).

Avaintoimintasuositukset
(Fysioterapia, toimintaterapia ja
ortopedia):
l

l

Kontraktuurien arviointi goniometrin
(nivelten liikelaajuusmittarin) avulla.
l

l

Lihasvoiman testaus manuaalisella
lihastestauksella tai myometrilla.

l

Selkärangan ja lonkkien röntgentutkimus.

l

Apuvälinekartoitus istumisen,
liikkumisen, asennon ja omatoimisuuden
mahdollistavat apuvälineet. Kartoitetaan
potilaan itsenäinen liikkuminen ja
avustettu liikkuminen, tämä kartoitus
voidaan tehdä jo 1,5 – 2 vuoden iässä.
l

l

l

Pyörätuolilla liikkuminen. Varmistetaan
optimaalinen itsenäinen toimintakyky ja
istumismukavuus.
Ympäristön hallintalaitteet ja kodin
muutostyöt auttavat esteettömään
kulkemiseen ja optimoivat itsenäistä
toimintaa.
Kontraktuurien hoito on tärkeä osa hoitoa
ja siihen kuuluu säännöllinen venyttely
ja tukien käyttö nivelten liikkuvuuden
ylläpitämiseksi. Kontraktuuria voidaan
hoitaa lyhytaikaisella kipsauksella (serial
casting), ja tästä voi olla apua seisomisessa
ja kipsaus voi auttaa myös tukien käyttöön
totuttelussa. AFO-ortoosit voivat hidastaa
akillesjänteen jäykistymistä. Yläraajojen
ortoosit, liikuteltavilla käsituilla tai
kantositeillä, voivat ylläpitää liikelaajuuksia
ja toimintakykyä.
Säännölliseen kuntoutukseen tulee
kannustaa, jotta säilytetään fyysinen
kunto ja kestävyys. Kuntoutukseen
voidaan sisällyttää uintia ja sovellettuja
urheilulajeja.
Seisomiseen kannustetaan. Kevyet
KAFO-tuet tai kävelyortoosit seisomiseen
tai avustettuun kävelyyn niille, joilla on
riittävästi lihasvoimaa. Muissa tapauksissa
seisomateline tai liikuteltava seisomatuki
AFOjen kanssa voi tulla kyseeseen.
Selkäortoosit ja leikkaushoito (seuraava
aukeama).
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C. Kävelevät:
Tutkimukset:
l

l

l

l

l

Tasapainon ja liikuntakyvyn arviointi
sisältää ympäristöön sopeutumista ja
liikuntakykyä mittaavia testejä.

l

Nivelten liikelaajuuden tutkimus sekä
selkärangan asennon tutkimus.

l

Fysioterapia ja toimintaterapian
tutkimukset liikkumisen apuvälineiden,
pienapuvälineiden, avustavan teknologian
ja ympäristön hallintalaitteiden tarpeen
arvioimiseksi.
Päivittäistoiminnoista selviämisen
arviointi apuvälineiden hankintaa ja
muutostöitä varten.
Röntgentutkimuksia ja luuston
tiheydenmittausta harkitaan kun potilaalla
on akuutteja luustolihasvammoja,
jotka aiheutuvat liikakuormituksesta,
tapaturmasta tai kaatumisesta.

Avaintoimintasuositukset:

l

l

l

l

l

l

l

Pyörätuoli pidemmillä siirtymillä lisää
liikuntakykyä ja itsenäisyyttä.
Jäykistymien hoito ja opastus nivelten
suojelemiseksi.
Fysioterapian ja toimintaterapian avulla
pyritään maksimoimaan turvallisuus,
kestävyys ja itsenäinen toimintakyky tai
pidentämään potilaan liikuntakykyä.
Kävelemistä kannustetaan tarvittavien
apuvälineiden ja ortoosien kanssa.
Säännöllinen kuntoutus lihaskunnon ja
kestävyyden ylläpitämiseksi. Voi sisältää
uintia, allasterapiaa, ratsastusta ja
sovellettuja urheilulajeja.
Ajo-opetuksen vaihtoehdot ja
mukautettujen ajohallintalaitteiden
harkinta.
Ympäristön hallintalaitteet ja kodin
muutostyöt auttavat esteetöntä kulkemista
ja mahdollistavat itsenäisen toiminnan
Selän ja raajojen ortoosit, mikäli potilaalla
on jo skolioosia tai raajojen jäykkyyttä.
Selkäleikkaukset (seuraava aukeama).

26

ORTOPEDINEN HOITO JA KUNTOUTUS

II. Ortoosit

III. Ortopediset leikkaukset
1. Lonkan subluksaatio ja jäykkyys:

l

l

l

On tärkeää että ortoosin valmistaja,
fysioterapeutti ja perhe tekevät
yhteistyötä, jotta potilaalle saadaan tehtyä
sopivat ja käytännölliset ortoosit.
Ortoosin valmistajalla tulisi olla
taustatietoa ja kokemusta potilaista, joilla
on hermolihassairaus, jotta hän voi valita
sopivat materiaalit ja osaa tehdä tarvittavat
muokkaukset, jotta saavutetaan ortoosin
paras istuvuus ja toiminta.
Selän ortooseja (korsetteja) voidaan
käyttää tukemaan asentoa, mutta
toistaiseksi ei ole riittävää tieteellistä
näyttöä niiden hyödystä skolioosin
kehittymisen hidastamisessa. Mikäli
selkäortoosia käytetään, siihen tulee tehdä
vatsanalueelle aukko, jotta pallean toiminta
ei esty ja mahdollisen ruokintaletkun alue
on vapaana.

l

l

SMA-potilailla lonkan subluksaatio on
harvoin kivulias. Leikkausta ja osteotomiaa
seuraa usein lonkan sijoiltaanmeno
uudelleen eli tilanne residivoi. Useimmissa
tapauksissa tämä leikkaus on vältettävissä.
Nilkan ja jalkaterän virheasennot
hankaloittavat tavallisten kenkien käyttöä.
Tämä saattaa joskus olla indikaatio ns.
soft tissue release -toimenpiteelle. Mikäli
tällaiseen toimenpiteeseen ryhdytään,
kävelevillä potilailla nopeasti aloitettu
ja tehokas fysioterapia voi tehostaa
hoitomuodon vaikutusta.

2. Skolioosileikkaus:
l

l

l

l

l

Skolioosileikkaus parantaa istumatasapainoa, kestävyyttä ja ulkonäköä. Varhain
tehdyllä leikkauksella on paras lopputulos.
Skolioosileikkaus on hyödyllinen niille
potilaille, jotka elävät yli kaksivuotiaiksi ja
joilla on huomattava ja etenevä kieroutuma
selkärangassa. Leikkaus tulisi tehdä, kun
potilaan hengityskapasiteetti on riittävä.
Skolioosileikkauksen hyötyä keuhkojen
toiminnalle ei ole voitu kiistattomasti
osoittaa, mutta leikkaus saattaa hidastaa
keuhkokapasiteetin laskua.
Leikkauksen komplikaationa on mahdollinen
verenvuoto leikkauksen aikana. Leikkauksen
jälkeisiä komplikaatioita ovat saavutetun
korjauksen menetys, pseudoartroosi,
pitkittynyt hengitystuen tarve,
keuhkoinfektiot ja haavatulehdukset.
Kävelevien SMA-potilaiden leikkaamista
tulee harkita tarkoin, sillä leikkauksen
seurauksena lihastoiminta, tasapainon
hallinta ja hengitystoiminnot voivat muuttua
ja niiden seurauksena potilas voi menettää
kävelykykynsä.

ORTOPEDINEN HOITO JA KUNTOUTUS
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IV. SMA-potilaan
leikkaukseen liittyvä hoito
1. Ennen leikkausta:
l

l

l

l

l

Ortoosihoidon suunnittelu, jossa
määritetään ortoosien käytön ajoitus ja
suunnitellaan mahdollisesti tarvittava
ortoosien ”räätälöinti”.
Uusi pyörätuoli tai pyörätuolin
muokkaukset, joita todennäköisesti
tarvitaan leikkauksen jälkeen (istuin,
selkätuki, käsituet, jalka- tai päätuki).

2. Leikkauksen jälkeinen hoito:
l

l

Ennen leikkausta tehdään spirometria,
otetaan käyttöön noninvasiivinen
hengitystukihoito kuten BiPAP-hoito sekä
tarvittaessa yskitysapulaite.

Tarkoituksenmukainen kannustava
spirometria ja noninvasiivinen
hengitystukihoito.

l

Ohjeistetaan hoitohenkilökunta ja
perhe potilaan vuoteessa tapahtuvaan
liikutteluun, siirtoihin, pukeutumiseen ja
hygieniatoimenpiteisiin.

l

Mobilisointi niin varhain kuin mahdollista,
sen mukaan miten toimenpide ja kirurgi
sen sallivat.

Ohjeet potilaan kuljetuksiin ja oikeaan
nostamiseen, tarvittaessa järjestetään
mekaaninen nosturi.
Arvioidaan kylpemiseen, wc-käynteihin ja
pukeutumiseen tarvittavat apuvälineet ja
mahdollinen vaatteiden muokkaus.

Varmistetaan tarvittavan kipsauksen
pituus ja ortoosien sovitus, raajojen
sallitut liikelaajuudet ja raajojen käyttö
sekä tarvittavien apuvälineiden saatavuus.
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Luku 5
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Palliatiivinen hoito
l

l

l

SMA-potilaan optimaaliseen kliiniseen
hoitoon kuuluu varautuminen siihen, että
eri osapuolilla on eriävät näkemykset
hoidon tavoitteista. Tilannetta hankaloittaa
vielä se, että vailla päätösvaltaa olevan
lapsen sijasta asioista päättämiseen
osallistuvat monet luonnostaan
asianosaiset sijaispäätöksentekijät
(vanhemmat, sisarukset, muut sukulaiset,
hoitajat, uskonnollinen yhteisö tai joku
muu laajempi yhteisö).
Pian SMA-diagnoosin selvittyä on esiteltävä
tarjolla olevat eri hoitovaihtoehdot
vakavan vastuuntuntoisesti,
mahdollisimman avoimesti ja
tasapainoisesti.
Valinta hentystukihoidon puolesta tai sitä
vastaan ei ole vain joko tai -päätös, ja sitä
pitää voida muuttaa tilanteen muuttuessa.
Riittävä aika, rehellinen arviointi,
avoimuus ja mahdollisuus palata jo
tehtyihin päätöksiin sekä yhteisymmärrys
hoitohenkilökunnan, potilaan ja
perheenjäsenten kesken ovat olennaisen
tärkeitä.

l

Gastrostomialetkun asentaminen
kannattaa tehdä melko varhaisessa
vaiheessa, jolloin siihen liittyvät riskit ovat
vähäiset ja potilaalle voitaan taata riittävä
ravitsemuksellinen tuki siinä vaiheessa kun
ruokailu käy hankalaksi.

l

Keskustele ja päätä ajoissa
toimintalinjoista tilanteessa, jossa
potilaalla todetaan henkeä uhkaava
hengitysvaje. Kriisitilanteessa toteutettuun
hätäelvytykseen ja intubaatioon potilaalle,
jolla ei aikaisemmin ole ollut käytössä
hengitystukea, liittyy monia ongelmia
verrattuna siihen, että tilanteeseen

olisi varauduttu ajoissa. Muita
tarkoituksenmukaisia noninvasiivisia
hengitysapukeinoja tulisi ottaa käyttöön
ajoissa ja tarpeen kasvaessa.
l

l

l

Elämän loppumiseen liittyvät
hoitopäätökset tulee määritellä, eikä tässä
pidä viivytellä liian pitkään. Mutta asioita
ei myöskään pidä agressiivisesti tyrkyttää
pahaa aavistamattomille, sureville ja
mykistyneille vanhemmille.
Yleensä parhaaseen hoitoon päästään
moniammatillisessa ryhmätyössä, jossa
tukea saadaan lääketieteen, sosiaaliturvan
ja henkisen jaksamisen alalla. Lisäksi on
tärkeä huolehtia riittävästä tuesta liittyen
mahdolliseen saattohoitoon tai muihin
elämän loppuaikojen järjestelyihin, sekä
suruprosessiin.
Mikäli päätetään, ettei mekaanista
ventilaatiohoitoa haluta, loppuvaiheen
hengitysvaikeuksien asianmukainen
hoito on helpottavaa sekä potilaalle että
läheisille. Sumutemuodossa annosteltavien
opiaattien tai vastaavien lääkkeiden
käytöllä voidaan vähentää huolta siitä, että
lääkkeen yliannostus aiheuttaisi kuoleman,
ja silti voidaan helpottaa potilaan oloa.
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SMA-potilasrekisteri
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Mikä on SMApotilasrekisteri?

Potilasrekisteri kerää tietoja potilaista,
joilla on jokin tietty sairaus. Kansainvälinen
SMA-potilasrekisteri perustettiin EU:n
tuella syntyneen neuromuskulaaritautien
verkoston, TREAT-NMD:n yhteydessä.
Kyseessä on verkosto, johon kuuluu
tutkijoita, lääkäreitä, potilasjärjestöjä ja
lääketeollisuuden edustajia eri maista,
nykyisin myös Euroopan ulkopuolelta.
Kansainvälinen SMA-potilasrekisteri käsitti
kesäkuussa 2011 yli 2000 potilasta 33
maasta. Suomi on tässä potilasrekisterissä
mukana. SMA-potilaiden tiedot, joita
kerätään Suomen Lihastautirekisteriin,
välitetään Ranskassa sijaitsevaan
kansainväliseen SMA-potilasrekisteriin
nimettöminä.

Miten rekisteröidyn?

Rekisteröityminen on vapaaehtoista,
ja sen voi tehdä joko potilas itse tai
hänen vanhempansa tai huoltajansa.
Suomen Lihastautirekisteriin voi
rekisteröityä kirjallisesti täyttämällä
paperisen ilmoittautumislomakkeen.
Lomakkeen ja sen täyttöohjeet voi
tulostaa Lihastautiliiton verkkosivulta
tai tilata postitse Lihastautiliitosta (ks.
yhteystiedot alla). Lihastautirekisterin
ylläpitäjille, lastenneurologi Jaana Lähdetie
TYKS:stä ja fysioterapeutti Emma Velling
Lihastautiliitosta, annetaan samalla
kirjallisesti lupa hankkia tarvittaessa
tietoja mm. tehdyistä geenitutkimuksista.
Potilaasta halutaan rekisteriin
henkilötiedot, yhteystiedot sekä tiedot
mm. geenitutkimuksesta, sairauden
asteesta ja potilaan saamasta hoidosta.
Tiedot päivitetään kerran vuodessa
sähköpostitse tai puhelimitse.

Miksi rekisteröityisin?

Potilaiden kannattaa rekisteröityä monesta
syystä:
- Suomen Lihastautirekisterin kautta
l
potilas kuuluu kansainväliseen SMApotilasrekisteriin.
- Rekisteröityneet potilaat saattavat päästä
l
osallistumaan kansainvälisiin tutkimuksiin,
joissa kehitetään SMA:han uusia lääkkeitä
tai hoitoja (ns. kliinisiin kokeisiin).
- Suomen Lihastautirekisteriin kuuluvat
l
saavat tietoa uusista tutkimustuloksista,
esim. uusista hoitomuodoista.
- Rekisteröityminen antaa tutkijoille
l
tärkeää tietoa taudin esiintymisestä ja
muodoista.
- EU-maiden on velvollisuus kehittää
l
harvinaisten tautien hoitoa, ja tässä työssä
vapaaehtoisista potilasrekistereistä ja
niihin kuulumisesta on apua.

Yhteystiedot:

Suomen Lihastautirekisteri
Lihastautiliitto ry.
Läntinen Pitkäkatu 35
20100 Turku
puhelin: 044 736 1030
Rekisterin ylläpitäjät: Emma Velling
(etunimi.sukunimi@lihastautiliitto.fi) ja
Jaana Lähdetie (etunimi.sukunimi@tyks.fi)
Kansainvälinen SMA-potilasrekisteri:
http://www.treat-nmd.eu/resources/
patient-registries/
Brittiläinen SMA-potilasrekisteriä tukeva
säätiö: www.jtsma.org.uk
TREAT-NMD-verkosto: www.treat-nmd.eu
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Suomea koskevia lisätietoja
(toim. Jaana Lähdetie)
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l

l

l

Suomessa spinaalisen lihasatrofian
hoito on keskitetty lastenneurologian
ja neurologian erikoislääkäreille, jotka
toimivat erikoissairaanhoidossa eli
pääsääntöisesti keskussairaaloiden tai
yliopistosairaaloiden lastenneurologisissa
ja neurologisissa yksiköissä.
Kuntoutuksesta vastaavana lääkärinä voi
toimia myös esim. fysiatrian erikoislääkäri.
On hyvä tietää, kuka on hoitava lääkäri,
klinikka tai sairaala ja pitää yhteystiedot
aina mukana tarpeen varalta.
SMA-potilaan hoito ja kuntoutus
perustuvat moniammatilliseen
työskentelyyn. Lastenneurologisessa
työryhmässä on lääkärin lisäksi yleensä
sairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja tai
sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti,
toimintaterapeutti, ja puheterapeutti.
Sairaalan ulkopuolella työskentelevien,
hoitavien terapeuttien, opettajien,
avustajien ja muiden tahojen näkemykset
huomioidaan. Potilaan tai lapsen
huoltajien omat toiveet ja näkemykset
on aina otettava huomioon. Potilaan
tilannetta ja sairauden vaihetta
arvioidaan monipuolisesti ja pyritään
käyttämään laadukkaita ja tutkittuja
mittausmenetelmiä. Potilaalle laaditaan
työryhmässä yhdessä hänen itsensä ja/
tai hänen huoltajiensa kanssa säännöllisin
välein kuntoutussuunnitelma, johon
kootaan hoitoon ja lääkinnälliseen
kuntoutukseen kuuluvat eri näkökohdat.
SMA:ta sairastavan lapsen hoitoon
osallistuu lisäksi paljon muitakin
terveydenhuollon ammattilaisia kuten
ravitsemusterapeutti, keuhkojen
toiminnasta huolehtiva lastenlääkäri
ja/tai hengitystukityöryhmä,
ruuansulatuselimistön ongelmiin
perehtynyt lastenlääkäri, selän ja
nivelten virheasentojen hoidosta
vastaava lastenortopedi, psykologi
jne. Aikuispuolella käytetään mm.

keuhkotautien, anestesiologian,
sisätautien, gastroenterologian ja
ortopedian erikoisalojen konsultaatioapua.
Apuvälineyksikkö ja siellä työskentelevät
fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja
fysiatrit osallistuvat myös SMA-potilaan
hoitoon.
l

Suomen lainsäädännön perusteella
myönnettävien vammaisetuuksien
tarkoituksena on tukea vammaisten ja
pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden
itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua.
Vaikeasti sairas tai vammainen voi saada
Kelan (Kansaneläkelaitoksen) tukemaa
kuntoutusta.
Myös apuvälineitä myönnetään osana
kuntoutusta. Kohderyhmä ovat Lain
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista
ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005)
tarkoittamalla tavalla vaikeavammaiset
henkilöt, joilla on kuntoutustarve.
Spinaalista lihasatrofiaa tyyppi I tai II
sairastava kuuluu tähän kohderyhmään.
Alle 16-vuotiaan vammaistuki on
tarkoitettu lapselle, joka sairauden tai
vamman takia on vähintään 6 kuukautta
hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen
tarpeessa niin, että se sitoo perhettä
enemmän kuin samanikäisen terveen
lapsen hoito. Lisäksi hoidon tulee
aiheuttaa erityistä rasitusta.
16 vuotta täyttäneen vammaistuki on
tarkoitettu vammaiselle tai pitkäaikaisesti
sairaalle henkilölle, jonka toimintakyky
on heikentynyt vähintään vuoden
ajan. Lisäksi sairauden tai vamman
tulee aiheuttaa haittaa, avuntarvetta,
ohjauksen tai valvonnan tarvetta ja/tai
erityiskustannuksia.
Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu
vammaiselle tai pitkäaikaisesti sairaalle
eläkeläiselle, jonka toimintakyky on
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heikentynyt vähintään vuoden ajan ja jolle
sairaus tai vamma aiheuttaa viikoittain
avuntarvetta, ohjauksen ja valvonnan
tarvetta tai erityiskustannuksia.
l

l

Kuntoutustyöryhmässä on yleensä nimetty
sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja tai
palveluohjaaja (nimike voi vaihdella),
jonka tehtävänä on auttaa teitä mm.
Kelalle tehtävien anomusten kanssa.
Koska SMA:ta sairastavan katsotaan
kroonisen sairautensa perusteella
olevan vammainen, hänelle kuuluvat
Vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista annetun lain
eli Vammaispalvelulain (380/1987) ja
siihen tehtyjen tarkennusten määrittämät
palvelut. Neuvotelkaa oman kotikuntanne
sosiaalitoimen kanssa ja selvittäkää
sen henkilön nimi ja yhteystiedot, joka
vastaa vammaispalveluista kunnassanne.
Voitte kokoontua yhdessä laatimaan
palvelusuunnitelman, jossa kotikunnan
tarjoamat palvelut, esim. omaishoidon
tuki, kuljetuspalvelut, henkilökohtaisen
vammaisavustajan tarve, asunnon
muutostyöt ja muut tukitoimet on
yksitellen lueteltu.
Laki perusopetuslain muuttamisesta
(642/2010) muutti koulujen
erityisopetusta siten, että vammaisten
lasten opetus integroidaan entistä
enemmän tavanomaisiin koululuokkiin.
Erityisoppilas-sana korvattiin erityistä
tukea tarvitsevalla. Ennen erityistä
tukea koskevan päätöksen tekemistä on
kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa
sekä hankittava oppilaan opetuksesta
vastaavilta selvitys oppilaan oppimisen
etenemisestä ja moniammatillisena
oppilashuollon yhteistyönä tehty
selvitys oppilaan saamasta tehostetusta
tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta
sekä tehtävä näiden perusteella arvio
erityisen tuen tarpeesta. Pedagogista
selvitystä on tarvittaessa täydennettävä
psykologisella tai lääketieteellisellä

asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla
sosiaalisella selvityksellä. Erityistä tukea
koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi
oppilaalle on laadittava henkilökohtainen
opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma (HOJKS) yhteistyössä oppilaan
ja huoltajan kanssa. SMA:ta sairastavalle
lapselle tarvitaan HOJKS ainakin liikunnan
osalta.
l

l

Perinnöllisyysneuvontaa annetaan
mm. yliopistosairaaloiden
perinnöllisyyslääketieteen yksiköissä.
Vertaistukea spinaalista lihasatrofiaa
sairastaville lapsille ja aikuisille
sekä heidän perheilleen löytyy
Lihastautiliiton kautta. Se järjestää
mm. sopeutumisvalmennuskursseja.
Myös esimerkiksi Invalidiliitto tarjoaa
vertaistukea.
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Yhteystietoja
Yliopistosairaalat:						

puh:

Helsingin yliopistollinen keskussairaala: www.hus.fi		

09-4711

Kuopion yliopistollinen sairaala: www.psshp.fi 			

017-173 311

Oulun yliopistollinen sairaala: www.ppshp.fi			

08-315 20 11

Tampereen yliopistollinen sairaala: www.pshp.fi			

03-311 611

Turun yliopistollinen keskussairaala: www.vsshp.fi		

02-313 00 00

Keskussairaalat:
Ahvenanmaan keskussairaala, Maarianhamina: www.ahs.ax

018-5355

Etelä-Karjalan keskussairaala, Lappeenranta: www.eksote.fi

05-352 000

Kainuun keskussairaala, Kajaani:
www.sote.kainuu.fi/keskussairaala				

08-615 61

Kanta-Hämeen keskussairaala, Hämeenlinna: www.khshp.fi		

03-6291

Keski-Pohjanmaan keskussairaala, Kokkola: www.kpshp.fi 		

06-826 41 11

Keski-Suomen keskussairaala, Jyväskylä: www.ksshp.fi 		

014-269 18 11

Kymenlaakson keskussairaala, Kotka: www.carea.fi		

05-22051

Lapin keskussairaala, Rovaniemi: www.lshp.fi 			

016-32 81

Länsi-Pohjan keskussairaala, Kemi: www.lpshp.fi 			

016-243 111

Mikkelin keskussairaala, Mikkeli: www.esshp.fi			

015-35 11

Pohjois-Karjalan keskussairaala, Joensuu: www.pkssk.fi		

013-17 11

Päijät-Hämeen keskussairaala, Lahti: www.phsotey.fi		

03-819 11

Satakunnan keskussairaala, Pori: www.satshp.fi 			

02-627 71

Savonlinnan keskussairaala, Savonlinna: www.isshp.fi 		

015-58 11

Seinäjoen keskussairaala, Seinäjoki: www.epshp.fi 		

06-415 41 11

Vaasan keskussairaala, Vaasa: www.vaasankeskussairaala.fi

06-323 11 11
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Perinnöllisyysneuvontaa:
Norio-keskuksesta voit kysyä maksuttomasti perinnöllisistä sairauksista
puhelimitse tai sähköpostitse. Vastaajajana on periytyvyysneuvoja(hoitaja)
www.norio-keskus.fi/fi/perinnollisyys
Yliopistosairaaloiden kliinisen genetiikan yksiköissä toiminta keskittyy
geneettisten sairauksien diagnostiikkaan, sairauden periytymisen
selvittämiseen suvussa sekä ohjaukseen ja neuvontaan.
Folkhälsans genetiska klinik erbjuder rådsökande diagnostik, vägledning
och information.Kliniken inledde sin verksamhet år 1995 i Helsingfors och
har en mottagning också i Vasa. Klinikens läkare och hälsovårdare besöker
Mariehamn regelbundet för att träffa åländska klienter.
www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Vard-och-rehabilitering/
Genetiska-kliniken/
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