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Muistiinpanot on kirjoitettu tavallisen TerveysSummit-katsojan toimesta toisille katsojille. Huomioithan, että muistiinpanot

EIVÄT ole lääketieteen ammattilaisen kirjoittamat ja oikeellisin tieto on aina haastattelussa, jonka pohjalta muistiinpanot on

tehty! TerveysSummit ei ole vastuussa elämäntapamuutoksista, tai mistään muista toimista jotka näiden muistiinpanojen

pohjalta tehdään.

Uni ja unen häiriöt sekä krooniset kivut

Polo työskentelee tällä hetkellä Tukholmassa Bragée klinikalla. Hänellä on siellä myös

potilasvastaanotto.

Ruotsissa on paljon vaikeasta ME/CFS-sairaudesta kärsiviä potilaita, joita ei sairauden vaikeiden

oireiden aina voida ottaa edes sairaalaan hoitoon. Asiantuntemus sairauden erityispiirteiden suhteen

ja kokemus oireita lievittävistä hoidoista puuttuvat. Monet potilaat ovat niin aistiyliherkkiä etteivät

kestä esimerkiksi valoa, ääniä, kosketusta ja puhetta. Sairaaloissa ei pystytä tai haluta ottaa näitä

asioita huomioon. Myös kroonisen väsymysoireyhtymän kohdalla potilasta tulisi hoitaa sen parhaan

tieteellisen näytön ja kliinisen kokemuksen perusteella, jota sairaudesta on olemassa.

Kroonisen väsymysoireyhtymän kohdalla ongelmana on, ettei ole mittaria tai biomarkkeria jolla se

pystyttäisiin kiistatta osoittamaan. Kun sairauden mekanismia ei tunneta,  oireet tulkitaan helposti

psyykkisiksi tai kuvitelluiksi.

Stressireaktio voi myös syntyä kehon, eikä pelkästään aivojen tuottamana. Keho voi viestittää aivoille

ettei se fyysisesti pysty tekemään sitä mitä aivot haluavat. Tämä koetaan stressinä ja fyysiset oireet

kanavoituvat autonomisen hermoston kautta.

Kun urheilijan keho joutuu ylikuntoon ja kehittää stressioireita, on helppo ymmärtää että treenausta

pitää vähentää. Kroonisessa väsymysoireyhtymässä elimistö on jatkuvassa ylirasitustilassa, joka ei

helpotu edes unen aikana. Unta tarvittaisiin sympaattisen hermojärjestelmän palautumiseen, jolloin

autonomisen hermoston hermopäätteet täydentävät noradrenaliinivarastojaan. ME/CFS potilas ei

pysty säästämään noradrenaliinia vaan potilaan tulee erittää sitä päivällä ja unen aikana. Kun

noradrenaliinin kulutus ylittää tuotannon, hiipuvat hermopäätteiden noradrenaliinivarastot.
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Valitettavasti meiltä puuttuu menetelmä, jonka avulla näitä hermopätteiden noradrenaliinivarastoja

voisi mitata ja jonka avulla ym teoriaa sairauden taustalla olevasta mekanismista voisi todentaa.

Kroonisen väsymysoireyhtymän oireet

Jokaisella potilaalla on unihäiriö, joka on voinut vaivata jo ennen sairastumista ME/CFS:ään.

Unihäiriöstä on kysymys myös, jos unen tarve on 12-14 tuntia vuorokaudessa. Monet kertovat jo

lapsuudessaan tarvinneet enemmän unta kuin ikätoverit.

Aktiivisuuden ja palautumisen tasapaino alkaa häiriintyä, kun unen aikana ei enää ole mahdollista

rentoutua, lepuuttaa sympaattista hermojärjestelmää. Unihäiriö on yleensä kehittyvän ongelman

varhaisin oire. Poikkeuksellisen joustava sidekudos / nivelten yliliikkuvuus on todennäköisesti

ME/CFS:lle altistava periytyvä ominaisuus. Kun lapsi nukkuu ja lepää, niin sympaattinen hermosto

pyrkii siihen ettei verisuonia tarvitsisi supistaa, vaan se voisi säästää noradrenaliinia lepuuttamalla

suonia. Jos suonet on kovin löysät niin pulssiaalto ei kulje suonissa eteenpäin.

Löysän sidekudoksen omaavilla on ongelmia verenkierron suhteen. Lapsi oppii että olemalla

aktiivinen saadaan adrenaliinia mukaan, jolloin veri kulkee paremmin. Näin opitaan että aktiivisella

elämäntavalla voidaan hyvin. Kiksejä haetaan käyttämällä norakiinia enemmän jokapäiväisessä

elämässä.

Monet potilaat voivat myös olla elämänsä kunnossa. He mm. treenaavat ja matkustavat, ovat

ulospäin kääntyneitä ja sosiaalisesti aktiivisia, kunnes romahtavat. Sairauden kulku on nähtävissä jo

etukäteen siinä että ihmisellä menee liian lujaa. Hän kokee että jos vähänkään lepäisi, niin voisi

huonosti. On tarvittu paljon adrenaliinia että tilanne lopulta laukeaa.

Myös ympäristö muuttuu. Sympaattisen hermojärjestelmän tehtävä on supistaa verisuonia jotta veri

virtaisi sinne missä se avautuu. Supistavaa tehtävää haittaa monet ympäristötekijät, kuten ilman

typpioksidi. Meillä on paljon ns. nitroja ympäristössä jotka laajentavat verisuonia. Tällöin

tarvitsemme enemmän adrenaliini kiksejä jotta voimme vastustaa sitä.

Suolan vaikutus

Suolan käytön vähentämisestä on vahvaa tieteellistä näyttöä siitä että se laskee verenpainetta ja

vähentää sydän- ja verisuonisairauksien komplikaatioita. Mutta sitä ei ole testattu väestötasolla. 20%

väestöstä on ihmisiä, joilla on niin alhainen verenpaine että se häiritsee työkykyä.

Vuodesta 2000 alkaen on suolan käyttö reilusti vähentynyt Suomessa. Mm. kouluissa ruokiin

laitetaan vähemmän suolaa, jolloin verenpaine laskee. Silloin verenpainetta saadaan ylemmäs vain

stimuloimalla autonomista hermostoa ja tarvitaan enemmän adrenaliinia, jolla korvataan suolan

puutetta. Olisi järkevämpää pitää verenpaine yllä riittävällä suolalla, jotta autonominen hermosto

voisi levätä yön aikana. Solut tarvitsevat elääkseen suolaa.
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Alun perin ihmiset elivät merenrannoilla koska vain siellä oli riittävästi suolaa. On ymmärrettävä

suolan aineenvaihduntaa, kenelle se on haitallista ja kenelle äärimmäisen tarpeellista.

Sidekudoksen merkitys

Sidekudoksella on koko elimistöön merkittävä vaikutus. Sidekudoksen lukuisat geenit määräävät

pitkälti ihmisen ominaisuuksia ja millainen hänestä tulee. Kaikki meissä on sidekudosta.

Autonominen hermosto joutuu kasvamaan siinä sídekudos ympäristössä johon sen pitäisi saada veri

kiertämään. Se kasvaa syntymästä alkaen niillä ehdoilla jotka sidekudos antaa. Lapsilla sidekudos on

aina elastista ja sen takia he tarvitsevat paljon unta. Sidekudos on kehitysvaiheessa määräävä, mutta

mikäli henkilölle tulee ME-sairaus, niin autonominen hermosto ei enää pysty huolehtimaan tästä

energia-aineenvaihdunnasta. Silloin elimistö alkaa syödä sidekudosta energiakseen ja sidekudoksen

ominaisuus voi muuttua sairauden myötä.

Geneettinen alttius altistaa siihen että sympaattinen hermojärjestelmä kuormittuu. Sen

ylikuormittuessa sidekudos kärsii siitä, että sen proteiinia aletaan syödä energiaksi. Silloin tulee lisää

nivelten yliliikkuvuutta ja iho tulee löysäksi.

Suolistossa saattaa tulla pitkän suolen syndrooma tai esimerkiksi umpipusseja suoleen.

Keuhkoputkissa voi tulla laajentumia ja naisilla ilmetä kohdun laskeumaa. Sidekudoksen löysyys voi

aiheuttaa jopa kirurgisia ongelmia. Tavallisin on yläluomien leikkaaminen koska ne alkavat häiritä

näköä.

Sidekudoksen rappeutuminen on tyypillistä myös ikääntymisen myötä. Sidekudos vanhenee ja

autonominen hermosto yrittää taistella vanhenemista vastaan, kunnes jompikumpi antaa lopulta

periksi.

Miten tämä voitaisiin estää?

Lapsien jotka tarvitsevat suolaa, pitäisi saada sitä. Tätä voitaisiin tutkia mittaamalla suolan erityksestä

kuinka paljon lapset menettävät suolaa virtsaan. Voitaisiin verrata kahden koulun lapsia niin että

toisessa koulussa lapset saisivat käyttää suolaa sen verran kuin haluavat. Maku on tärkeä

ilmaisemaan kuinka paljon suolan tarvetta on. Kaikilta mitattaisiin suolan eritystä ja luontaista

yliliikkuvuutta tutkittaisiin.

Kun menetetään suolaa, niin aletaan juoda enemmän vettä. Näin vähitellen kulutetaan koko

elimistön suolavarastot, jolloin ei ole enää resursseja juoda vettä, koska natriumia ei enää löydy ja

verenpaineet laskee. Silloin juodaan ja pissataan useita kertoja peräkkäin. Tämä johtaa siihen että

ihminen saattaa muutaman vuoden päästä sairastua. Jos tämä kierre pystyttäisiin tunnistamaan

kouluvaiheessa, niin pystyisimme suolan lisäämisellä ehkäisemään myöhempää sairastumista.
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Jos elimistössä on energiapulaa eikä se pysty käyttämään hiilihydraatteja energiaksi, niin silloin

joudutaan käyttämään elimistön rasvaa, aminohappoja ja proteiineja. Riittävä rasvan ja proteiinien

määrä ravinnossa auttaa ja sillä voidaan myös ennalta ehkäistä energiapulaa, joka syntyy näiden

mekanismien kautta.

Kroonisen väsymysoireyhtymän ja rokotteiden yhteisvaikutus

Yliliikkuva henkilö on adrenaliiniriippuvainen. Hänen sympaattinen järjestelmänsä on jo

ylikierroksilla normaalissa elämässä. Järjestelmä huolehtii siitä, että energiaa saadaan jaettua eri

puolille elimistössä. Kun yliliikkuva henkilö saa rokotteen, hänen pitää rakentaa siihen immuunivaste,

jolloin energiankulutus lisääntyy entisestään. Silloin rokote voi olla erityisen haitallinen ja henkilö voi

sairastua krooniseen väsymysoireyhtymään. Samoin jos esimerkiksi rokotteen jälkeen lähtee heti

tekemään voimakasta liikuntaa.

Mikäli aiot mennä rokotukseen ja olet yliliikkuva, sinun kannattaisi ottaa hyvin rauhallisesti ainakin 3

päivää ennen ja jälkeen rokotteen. Myös rokotukseen mennessä tulisi olla täysin terve, jottei

immuunijärjestelmä ole jo valmiiksi kuormittunut.

Miten kroonisen väsymysoireyhtymän omaavat henkilöt ottavat rokotteen vastaan?

Se riippuu kokonaisenergiamäärästä. Jos elimistö on energiavajeessa niin siihen voi liittyä taipumus

piilevään autoimmuunisairauteen, joka saattaa myöhemmin puhjeta.

Mikäli aiot ottaa rokotteen, syö hyvää ravintoa, nuku hyvin ja lepää heti rokotuksen jälkeen.

Valitettavasti krooninen väsymysoireyhtymä tulkitaan niin, että se ei ole sairaus, eikä se vaadi hoitoa.

Ajatellaan että jos potilaat ovat väsyneitä, niin se on heidän vikansa, eikä heitä tulisi auttaa. Ja että

heitä pitäisi aktivoida ja ylirasittaa.

Ei ole turvaa eikä varmuutta siitä, että rokotteen ottaessa ei sairastuisi. Rokotteissa on myös se

ongelma, että ne tarvitaan nopeasti ja lääkefirma voi toimittaa niitä hyvin nopeasti. He kuitenkin

kieltäytyvät kaikesta vastuusta. Yhteiskunnassa ei ole asiantuntijoita, jotka kantaisivat vastuun

rokotteiden haitoista. Yhteiskunnalla, hallituksella ja politiikalla on taipumus unohtaa vastuu. Vaikka

siitä ei olisi tieteellistä näyttöä, niin rokotushaittoja usein ilmenee rokotusten jälkeen. Pitäisi kuulla

ihmisiä, jotka kertovat sairastuneensa esimerkiksi HPV-rokotuksesta. Voitaisiin tutkia esimerkiksi sitä

onko heillä erilainen immuunivaste autonomisen hermoston reseptoreita vastaan. Näin voitaisiin

osoittaa se onko autoimmuunisairaus puhjennut rokotteen seurauksena.

Long COVID

Kroonisen väsymysoireyhtymän laukaisevia tekijöitä on useita. Long COVID termiä käytetään kun

ihminen sairastaa COVID:in mutta sairaus jääkin päälle. Long COVID:ssa potilaalle ei ole tullut

elinvaurioita, eikä elimistössä ole mitään fyysistä vammaa. Kuitenkin potilas kokee oireita, jotka ovat

hyvin samanlaisia kuin kroonisessa väsymysoireyhtymässä.
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On olemassa virusinfektioiden jälkeinen väsymysoireyhtymä, mistä ei yleisesti tiedetä. Krooninen

väsymysoireyhtymä ja long COVID ovat globaali ongelma. Ehkä nyt ymmärretään, että krooninen

väsymysoireyhtymä on todellinen sairaus.

Polo on aiemmin klinikallaan antanut kokeellisia happihoitoja ja erilaisia lääkehoitoja.

Niissä on ajatuksena se, että taustalla on autonomisen hermoston häiriö eikä psyykkinen sairaus.

Happihoito, suolaliuos tiputus sekä muut Polon hoidot olivat turvallisia ja hyvin lääketieteellisesti

perusteltuja. Valvira ei ole halunnut kuunnella perusteluja. Toisinajattelijat koetaan usein uhaksi.

Monille potilaille määrätään masennus- ja jopa psykoosilääkkeitä, joilla on huomattavia

haittavaikutuksia.

Inhimillinen tekijä tv-ohjelmassa Polo esitti omia kokemuksiaan kroonisen väsymysoireyhtymän

diagnostiikasta ja hoidosta. Tämä aiheutti potilasvyöryn Polon vastaanotolle. Joka päivä sairaudesta

ymmärretään enemmän ja avautuu uusia mahdollisuuksia lievittää oireita.

Tavoitteena on tunnistaa riskitekijät, ennaltaehkäistä niiden kehittyminen, tunnistaa geneettiset

riskitekijät ja ympäristön aiheuttamat riskitekijät. Näin ei altistettaisi ihmisiä mm. typpioksideille,

suolavajaukselle, sisäilmaongelmille ja rokotteille.

Miten Tukholman vastaanotollesi pääsee?

EU-maissa saa hakeutua hoitoon muuhunkin kuin kotimaahan, edellyttäen että omassakin maassa

sairautta diagnosoidaan ja hoidetaan. Helsingissä meillä on toiminnallisten häiriöiden klinikka, joka

hoitaa potilaita oman filosofiansa mukaan. Polon Bragee klinikalle pääsemisen edellytyksenä on

Kelan maksusitoumus. Sama koskee kaikkia EU-maita.

Krooninen väsymysoireyhtymä ja COVID

Jos kroonista väsymysoireyhtymää sairastava saa COVID:in, niin se on monissa tapauksissa lievempi.

Tutkimustietoa ei ole mutta tilastoissa se voidaan nähdä. Mitä vaikeampi krooninen

väsymysoireyhtymä on, niin sitä lievempi COVID näyttäisi olevan sairautena. Ja siitä toivutaan

yllättävän hyvin. Tilastojen mukaan Tukholman alueella on ainoastaan 3 kroonisen

väsymysoireyhtymän potilasta, jotka ovat joutunut sairaalahoitoon. Eikä heistä ei ole joutunut

tehohoitoon.

Rokotuksen turvallisuudesta ei ole vielä juuri tietoa. Jotkut Polon potilaat ovat pitkäänkin oireilleet

rokotuksen jälkeen, eikä tiedetä voiko heidän työkykynsä palautua. Vielä ei voida sanoa mitään

varmaa. Jos sinulla on krooninen väsymysoireyhtymä, yliliikkuvuus tai väsymysoireita ja aiot ottaa

rokotteen, niin muista ainakin lepo.

Virus tulee geneettisenä koodina eikä sillä ole mitokondrioita jotka tuottaisivat energiaa. Se on

tavallaan parasiitti ja hakee energian muualta ja juuri siksi meillä on virusinfektion jälkeinen

väsymysoireyhtymä.
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Virus tulee ja ottaa energian ja sen jälkeen sitä ei ole enää keholle järjestettävissä. Kroonisessa

väsymysoireyhtymässä ei ole tarjota sitä energiaa, jolloin virukset eivät viihdy siellä. Virukset

menevät sinne mistä energiaa löytyy paremmin.

Potilas saattaa sairastaa jatkuvasti esimerkiksi poskiontelotulehduksia, keuhkoputken tulehduksia,

mahatautia ja muita sairauksia. Mutta kun hän sairastuu vakavasti niin infektiot lakkaavatkin

tulemasta. Eli jos vaikka perheessä muut sairastaa influenssan, niin se hyvin harvoin tarttuu

sänkypotilaaseen, jolla on kroonisen väsymyksen oireyhtymä.

Kun potilas on löytänyt keinoja saada energiatasoja parannettua ja korjattua, niin ongelmaksi tulee se

että ensimmäisenä he sairastuvat flunssaan. Samoin on esimerkiksi herpeksen suhteen, jonka voi

ehkäistä ottamalla viruslääkkeen. Potilaiden on tärkeä kertoa kaikki oireet lääkärille, jotta tämä voisi

auttaa.

Missä olemme 5 vuoden päästä?

Long COVID tulee avaamaan sellaistenkin lääkäreiden silmät, jotka eivät ole ennen tätä

ymmärtäneet. Jos 10% COVID:in sairastaneista saa long COVID:in, niin aletaan jo uskoa tämän olevan

virusinfektion laukaisemana sairaus. Se ei tule kaikille vaan pitää olla tietty alttius siellä takana. Ne

ovat todennäköisesti niitä adrenaliinilla liikkuneita ihmisiä, jotka saavat sairastuvat tähän.

Polon Tukholman vastaanotto: www.bragee.se
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