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Systeeminen lupus on hyvin monimutkainen sairaus. Tämän vuoksi on vaikea antaa 
selkeää ja kattavaa yleiskuvaa siitä lapsille tai muille kuin asiantuntijoille.  

Tämä vihko on suunnattu perheille, jotta he voivat auttaa lapsiaan, sekä teini-ikäisille ja 
aikuisille, jotka kärsivät taudista, jotta he voivat paremmin ymmärtää, mitä lupus on ja 
ymmärtää lupuksen "kesyttämisen" merkityksen selviytyäkseen tästä kroonisesta 
autoimmuunisairaudesta.   

Kiitämme lämpimästi indonesialaisia ystäviämme, jotka ovat antaneet meille 
mahdollisuuden muokata ja jakaa vihkoansa “Luppy Sahabatku (yang) Nakal.” 

Voit tukea heidän ponnistelujaan tekemällä lahjoituksen tilille: 

Syamsi Dhuha Yayasan 700 009 24 97 at the Syariah Mandiri Bank - Hasanuddin - 
Jakarta, ja kutsumme sinut vierailemaan heidän verkkosivuillaan: 
www.syamsidhuhafoundation.org

Lupus Europe kokoaa yhteen lupuksen kanssa elävät eurooppalaiset. Lähes kaikissa 
Euroopan maissa on kansallinen yhdistys, joka tiedottaa lupuksesta, auttaa siitä kärsiviä 
henkilöitä ja parantaakseen heidän elämänlaatuaan, tekee yhteistyötä lääkäreiden 
kanssa. Jos haluat ottaa yhteyttä kansalliseen yhdistykseen, voit käydä 
verkkosivuillamme www.lupus-europe.org, josta löydät heidän yhteystietonsa. 
Nämä tiedot löytyvät myös tämän kirjasen viimeiseltä sivulta. 
Lukuiloa! 

Bernadette Van Leeuw 
Lupus Europe  

Dian Syarief
Syamsi Dhuha Foundation



 Hei, nimeni on Robin. 
Tänään menen sairaalaan äidin ja isän kanssa.  
Minä en ole sairas, vaan siskoni Emma on. 

Emma ei ole voinut hyvin viikkoihin. Hän on kärsinyt 
kuumeesta, kivusta käsissään ja jaloissaan ja hän on  aina 
väsynyt. Hän on käynyt monella eri lääkärillä, ja hänelle on 
tehty monia erilaisia tutkimuksia, ja lopulta lääkärit saivat 
selville, mikä häntä vaivaa. Hänet on nyt otettu  sairaalaan 
lisätutkimuksiin ja aloittamaan hoitonsa.  

”Tule Robin, mennään tapaamaan Emmaa."
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”Äiti, mikä sairaus Emmalla on?” Robin kysyy autossa.  
”Hänellä on lupus, harvinainen sairaus, josta vain harvat 
tietävät.” 
”Lupus? Mikä se tarkalleen ottaen on? Liittyykö se jotenkin 
susiin? Onko ihmissusi purrut häntä?" 

”Ei, Robin! Ihmissusi ei ole purrut häntä. Muistatko, kun sinulla oli 
keuhkoputkentulehdus? Sanoinhan, että kehossasi on pieni 
armeija, joka puolustaa sinua keuhkoputkentulehdustasi vastaan ja 
auttaa sinua paranemaan. Lääkärit kutsuvat tätä armeijaa 
immuunijärjestelmäksi. Emmalla tämä armeija on päättänyt 
hyökätä hänen kimppuunsa sen sijaan, että suojelisi häntä. Tämä voi 
aiheuttaa vaurioita kaikkialla hänen kehossaan. Onneksi 
lääkärit nyt tietävät, mikä Emmaa vaivaa ja he voivat hoitaa 
häntä kunnolla, rauhoittamalla hänen immuunijärjestelmänsä 
toimintaa." 

Robin nyökkää, vaikka selitys ei täysin tyydytä häntä. 
Miten immuunijärjestelmää rauhoitetaan? 
Syömällä hedelmiä ja vihanneksia? 
Hän toivoo, että Emma ja hänen lääkärinsä voivat kertoa hänelle 
enemmän lupuksesta. 
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Vihdoinkin olemme perillä. Emma on suuressa 
sairaalassa, kaukana kotoa. 
Äiti on kertonut Robinille, että lupusta 
sairastavia hoitavat vain lääkärit, jotka 
tuntevat taudin hyvin, ja että heitä on vain 
suurimmissa sairaaloissa.    

"Emma!" Robin hihkaisee innoissaan. Emma 
hymyilee. Hän ei näytä kovin sairaalta. Hän 
lukee sarjakuvaa sängyssä ja näyttää voivan 
hyvin, vaikka onkin makuulla. 
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Robin koskettaa Emman otsaa, mutta se ei ole kuuma.  
Emma, luulin, että sinulla olisi kuumetta. 
Mikä sinulla on? Miksi olet kalpea?" 
Emma nauraa. Hän on iloinen nähdessään veljensä.  

Robin näkee Emman kasvoissa ja kaulassa punaisia 
jälkiä, jotka näyttävät ihan perhosen siiviltä. 
Onko perhonen purrut Emmaa ja se teki hänet 
sairaaksi? 

Minulla on lupus, Robin, mutta se ei tarkoita, että minulla 
olisi aina kuumetta. Ja nyt kun minun hoitoni on aloitettu, 
voin jo hieman paremmin." 
”Mutta et näytä sairaalta. Oletko parantunut?" 
”Ei, se vie aikaa. Lupusta sairastavat eivät aina näytä 
sairailta. Meillä on kaikenlaisia ongelmia kehossamme, 
mutta ulospäin ei oikeastaan näy mitään." 
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Emman huoneen ovi aukeaa. Siinä ovat isä ja lääkäri, 
jolla on valkoinen takki ja stetoskooppi kaulassaan. 

Haa, ajattelee Robin jännittyneenä. Tässä on tohtori 
Legrand, ja hän hoitaa Emmaa. Toivon, että hän 
selittää minulle tämän lupus-taudin sekä sen 
armeijajutun ja immuunijärjestelmäbisnekset. 

54

"Hei, Emma. Näen, että sinulla on vieraita!" Lääkäri 
sanoo leveästi hymyillen.  
"Hei, tohtori Legrand" äiti sanoo.  



"Hyvä että olette täällä, tohtori Legrand", äiti sanoo. 
”Robinilla on paljon kysymyksiä teille”. 
Onneksi lääkärillä on aikaa ja hän vastaa mielellään Robinin 
kysymyksiin.  
"Onko perhonen purrut Emmaa?" Robin kysyy.  
Tohtori Legrand pudistaa päätään hymyillen. 
Ei, Robin, lupus ei tule perhosen puremasta. 

”Mutta miksi Emmalla on kasvoillaan perhosen muotoisia punaisia jälkiä" 
Hänen ihonsa on punainen, koska hänen immuunijärjestelmänsä hyökkää sen 
kimppuun. 
”En oikein ymmärrä immuunijärjestelmää.”, sanoo Robin olkapäitään 
kohauttaen. 
"Immuunijärjestelmä auttaa sinua pysymään terveenä. Jos sinulla on 
esimerkiksi flunssa, immuunijärjestelmäsi hyökkää flunssavirusta vastaan 
ja lopulta tuhoaa sen. Aivan kuin sinulla olisi armeija sisälläsi, joka on 
vastuussa kaikkien hyökkääjien torjumisesta: virukset, bakteerit.ja muut 
pöpöt... Valitettavasti, ihmisillä, joilla on lupus, tämä armeija erehtyy 
vihollisesta, eikä hyökkää vain tauteja, vaan myös omaa elimistöä vastaan. 
Emmassa immuunijärjestelmä - tämä on armeijan tieteellinen nimi - sekosi 
hieman ja hyökkää erityisesti hänen ihoaan vastaan." 

”Ahaa. Jos menen hänen lähelleen, tarttuuko lupus myös 
minuun?" 

”Ei, ei todellakaan. Emman lupus ei voi hyökätä kimppuusi, eikä 
Emma saanut lupusta, koska tapasi jonkun, jolla oli lupus. Voit 
siis jatkossakin leikkiä Emman kanssa, lupus ei ole tarttuva." 
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"Mistä hänen lupuksensa sitten tulee?" 
Edes parhaimmat asiantuntijat eivät tarkalleen tiedä, miksi 
joku saa lupuksen, mutta mielestämme muutama asia voi 
altistaa sairastumiselle. Ensinnäkin immuunijärjestelmä on 
viallinen. Jatkaaksemme armeija esimerkin kanssa, 
jokaisessa meissä on useita "hyviä" sotilaita ja useita 
"pettureita". Yleensä "pettureita" ei ole paljon, eivätkä ne 
voi tehdä mitään vahinkoa. Mutta joillakin ihmisillä on liian 
monta "petturia", joita hyvät sotilaat eivät enää pysty 
hallitsemaan. Lisäksi ihmisillä, joilla on lupus, "petturit" 
voivat lisääntyä, jos he altistuvat esimerkiksi auringolle tai 
jos he ottavat tietyntyyppisiä lääkkeitä.  

Emme vieläkään tiedä miksi, mutta tietyssä vaiheessa "petturit" ottavat vallan ja immuunijärjestelmä 
alkaa hyökätä henkilöä vastaan, sen sijaan, että puolustaisi häntä. Petturit aiheuttavat ongelmia iholle, 
nivelille, verisoluille..." 
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"Tohtori, kuka sitten saa lupuksen? Vain lapset ja teini-ikäiset?" 
"Ei, Robin, aikuiset voivat saada lupuksen yhtä hyvin kuin lapset. Useimmissa tapauksissa sairastuvat ovat 
15–40- vuotiaita naisia. Emma on hieman keskimääräistä nuorempi. Euroopassa noin yhdellä 200 000 
lapsesta on lupus. Se on siis hyvin harvinaista." 
"Oli todella epäonnea, että Emma sairastui!" 
"Se on epäreilua", Emma sanoo.   

"Mutta lääkäri kertoi minulle, että usein vaikean 
ajanjakson jälkeen lupusta sairastavat pystyvät 
hallitsemaan tautiaan paremmin. Lupukseni ei ole 
vakavinta tyyppiä. Lääkäri sanoi, että 2-3 viikon sisällä 
minun pitäisi pystyä palaamaan takaisin kouluun. Saamani 
hoito rauhoittaa pahat sotilaat. Ne ovat aina sisälläni, 
mutta ne eivät enää satuta minua yhtä paljon." 
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Tohtori Legrand hymyilee. Hän tietää hyvin, että Robin on yhä 
utelias.  
”Robin, jos haluat tietää enemmän, tuon tietokoneeni tänne ja 
esittelen Lupien sinulle. Hän auttaa minua selittämään lupuksen 
lapsille." 
"Näet vielä", Emma kertoo Robinille. "Lupie on auttanut minua 
paljon ymmärtämään tätä tautia. Lupus voi esimerkiksi olla kuin 
hirviö, kuten silloin, kun pahat sotilaat ovat vahvimpia. -- Tai täysin  
vaaraton, kun pahat sotilaat on voitettu. Minun on opittava 
kesyttämään tauti ja tekemään siitä vähemmän aggressiivinen, en 
saa antaa sen muuttua hirviöksi. 

Hmm... Kuka tämä Lupie on? Robin ihmettelee. Toivottavasti en 
tapaa hirviötä. 
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Pian sen jälkeen lääkäri Legrand palaa 
tietokoneensa kanssa. Hän laittaa sen päälle ja 
jotain ilmestyy näytölle. Se näyttää perhoselta, 
joka venyttelee, aivan kuin se olisi juuri herännyt.  

Robin, haluan esitellä sinut Lupielle. 

Wau, perhonen vilkuttaa hymyillen, aivan kuin 
se tunnistaisi Emman. 

Se on Lupie, kun hänet on kesytetty. Hän on 
niin hiljainen, että voisit melkein unohtaa, että 
hän on olemassa. 

1110



Robin katsoo Lupieta tarkasti, mutta yhtäkkiä Lupie muuttuu ruudulla pelottavaksi hirviöksi! Robin on 
peloissaan, mutta sitten Lupie nauraa. " Älä huoli, en ole hirviö!" Ja muuttuu takaisin perhoseksi.  
"Kuka sinä olet?" Robin kysyy.  
"Minä olen lupus", Lupie vastaa.  

.

"Lupie ei ole hirviö, vaikka hän voi joskus olla hyvin 
ilkeä", tohtori Legrand kertoo Robinille. 
Kuten Emma kertoikin sinulle, joskus hän voi hyvin. 
Ja silloin on kuin pahat sotilaat nukkuisivat, ja 
lupus on  yhtä vaaraton kuin mukava perhonen. 
Joskus pahat sotilaat taas ovat hyvin aktiivisia ja 
silloin lupus on kuin kauhea hirviö. 
Lupie edustaa lupusta, joka voi joskus olla 
harmiton ja joskus hyvin hirveä." 

1110



Hän kuulee Lupien sanovan: 
"Tässä, olen laskeutunut tämän naisen päälle. Kun näin 
tapahtuu, henkilöllä voi olla kuumetta, hän voi tuntea 
olonsa heikoksi ja hänen niveliinsä sattuu." 

1312

Robin katsoo uudelleen Lupieta. 

Yhtäkkiä Lupie lentää pois ja laskeutuu naisen 
päälle. Naisen kasvot kalpenevat, ja hän alkaa 
vapista kuumeesta.  

"Hei, missä Lupie on?" Robin kysyy. 



"Lupie, et ole mukava", Robin huutaa. 

"Mitä Lupie on tehnyt naiselle?" Hän kysyy tohtori Legrandilta. 

Tohtori Legrand taputtaa Robinin olkapäätä. 
Jos Lupie ei ole mukava, hän voi vaikuttaa kehon eri osiin: 
ihoon, niveliin, munuaisiin, sydämeen, verisuoniin, hermostoon, 
keuhkoihin, vereen... Ihmisillä voi olla päänsärkyä, turvonneita ja 
kivuliaita polvia tai käsiä, heillä voi olla hengitysvaikeuksia, ja he 
voivat väsyä todella helposti." 

"Lupie on kauhea", Robin sanoo. "On hänen vikansa, että Emma on 
sairas!" 
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Totta, Lupie voi olla paha, mutta meidän 
tehtävämme on hallita häntä, jotta hän ei ole 
kamala. Meidän on tehtävä kaikkemme 
kesyttääksemme hänet." 

Lupie hymyilee Emmalle ja Robinille. “Minut voi 
kyllä kesyttää”. Jos haluat kesyttää minut, sinun on 
tunnettava minut, jotta tiedät, mikä 
rauhoittaa minua ja mikä ärsyttää enemmän, ja 
tehdä minusta siten vieläkin ärtyneemmän." 
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"Miten estämme Lupieta olemasta ilkeä?" 

"Anna kun selitän", tohtori Legrand sanoo. 

Ensinnäkin, kuten Lupie sanoi, meidän on tunnettava tauti hyvin. 
Kaikki eivät voi olla "lupus-kesyttäjiä"! Lupus-lääkärin on 
tiedettävä paljon taudista. Se on sairaus, joka voi näyttäytyä 
monin eri tavoin, ja meidän on päätettävä parhaasta 
strategiasta lupuksen hallitsemiseksi. Meidän on annettava 
ihmisille tarpeeksi lääkkeitä, jotta immuunijärjestelmä ei 
hyökkää, mutta ei ole hyvä ottaa liikaa lääkkeitä, muuten 
henkilö voi tulla vielä sairaammaksi. Siksi meidän on tiedettävä 
tästä paljon." 

"Siksi olen nyt sairaalassa", Emma sanoo. 
"Heidän on otettava verikokeita ja tehtävä tutkimuksia 
voidakseen päättää, mikä on paras tapa kesyttää minun 
lupukseni." 
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Miksi vain "kesyttää" lupus? 
Emmekö voi hankkiutua siitä kokonaan eroon?" 
Tohtori Legrand napsauttaa taas näyttöä ja kuvat 
lääkityksestä korvaavat Lupien kuvan.  
Ei, Robin. Tähän mennessä emme ole päässeet eroon lupuksesta 
ja parantaneet kaikkia. Meidän on tiedettävä, mihin kehon 
osaan lupus vaikuttaa ja vaikuttaako se huonosti vai ei. Sitten 
voimme hoitaa oireita." "Onko sinun tehtävä se?" Robin kysyy. 

"Sata vuotta sitten, jos jollain oli vakava lupus, joka esimerkiksi hyökkäsi 
munuaisiin, tiedettiin, että he eivät eläisi kovin kauan, koska hoitoon ei ollut 
lääkettä. Nykyään jopa munuaisongelmia voidaan hoitaa erittäin hyvin. Toisaalta, 
jos jollain on vakava lupuksen muoto, erityisesti sellainen, joka vaikuttaa 
munuaisiin, eikä hän ota hoitoaan, hän vaarantaa henkensä. Siksi ihmisten tulisi aina 
ottaa lääkärin määräämät lääkkeet." 

"Kyllä", tohtori Legrand vastaa. Jos emme anna jollekulle oikeaa hoitoa, 
sairaus voi pahentua. 

Robin miettii yhä. Sitten hän lopulta kuiskaa: 

”Minua pelottaa... Voisiko Emma kuolla?" 

Tohtori Legrand katsoo häntä hellästi. ”Olen iloinen, että uskalsit kysyä sitä, 
Robin. Vakuutan heti, ettei Emma kuole. Hänen lupustyyppinsä ei vaaranna 
hänen henkeään. Hänestä on pidetty hyvää huolta ja hän aikoo ottaa 
lääkkeensä, joten hän kesyttää lupuksensa." 

"Mutta tarkoittaako se silti sitä, että jotkut ihmiset voivat kuolla lupukseen?" 
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"Todellakin", tohtori Legrand sanoo. 
"Lääkityksestä on hyötyä, mutta sillä on usein 
myös sivuvaikutuksia. Tämä näkyy erityisesti 
pitkäaikaisen lääkityksen seurauksena, kuten tällä 
tytöllä on ollut. Hänen kasvonsa ovat pyöreät. 
Lääketieteessä sanomme, että hänellä on 
"kuukasvot”, mikä on tietyntyyppisen lääkityksen 
sivuvaikutus. 
Tämä lääke voi myös aiheuttaa painonnousua, 
korkeaa verenpainetta, pahoinvointia,vatsavaivoja 
ja luiden progressiivista heikkenemistä. Lisäksi tämä 
lääke voi myös edesauttaa muiden sairauksien 
tarttumista." 

Emmaa vanhemmalta näyttävä nuori tyttö ilmestyy 
tietokoneen näytölle. 
Hänen kasvonsa ovat pyöreät ja pulleat. 
Lupie ilmestyy hänen vierelleen ja sanoo: 
"Mutta lääkityksellä voi olla sivuvaikutuksia." 
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Se on todella harmillista!", Robin sanoo.

"Kyllä, siksi lupusta sairastavan -henkilön 
on oltava varovainen lääkityksensä 
kanssa. Heidän pitäisi kertoa lääkärille 
kaikista muista lääkkeistä, joita he 
ottavat. Ja heti kun tauti on hallinnassa, 
lääkäri voi vähentää lääkityksen määrää. 
Jokaisen lääkärin tavoitteena on, että 
ihminen paranee mahdollisimman pian 
mahdollisimman vähällä lääkityksellä."  

1918



Hiustenlähtö, veriongelmat, Raynaudin ilmiö, haavaumat, 
nivelkipu, kuume (yli 38 °C), nivelten turvotus, väsymys, 
ihottumat,anemia,munuaisongelmat,keuhkopussintulehdus 
(kipua hengittäessä), yliherkkyys auringolle. 

Lupuksen 
oireita: 

1918



No nyt Robin tuntee Lupien ja lupuksen paljon 
paremmin. 
”Hei, Lupie lentää yhä. Minne hän on menossa?" 

 Ruudulla Lupie lentää sairaalan läpi ja 
päätyy laboratorioon. 
Mitä hän aikoo tehdä? 
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Lupie lähestyy naista, jolla on 
valkoinen takki ja suojalasit. Hän on 
lääkäri Lena. 

"Hei, Lupie, mitä sinä täällä teet?" 

“Tässä on uusi ystäväni, Robin. 
Haluaisin, että selittäisitte hänelle, 
mitä te teette." 
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“Robin, mietit varmaan, miten tietää, onko jollain lupus” sanoo 
tohtori Lena 
Juuri tätä Robin halusi kysyä tohtori Legrandilta.  
"Teemme laboratoriokokeita selvittääksemme, onko jollain 
lupus. Testaamme kaikenlaista heidän verestään. Laskemme 
puna-ja , valkosolujen määriä sekä etsimme vasta-aineita."
"Ahaa! Mitä se tarkoittaa?" 

Robin alkaa ymmärtää lupusta paremmin. 

Tohtori Lena hymyilee. Se on kuin yrittäisit opetella tuntemaan 
armeijan, joka hyökkää kimppuusi. Useimmiten vasta-aineet ovat kuin 
hyviä sotilaita, mutta joskus jotkut ovat pettureita. Meidän on 
tiedettävä, kuinka paljon pettureita on ja mitä aseita ne käyttävät. 
Tämän takia lupusta sairastavien pitäisi käydä säännöllisesti 
verikokeissa. Ne auttavat meitä kertomaan, onko tauti vakava vai ei, 
ja mihin kehon osaan se vaikuttaa. Verikokeet ovat tarpeen silloinkin, 
kun henkilöllä ei ole oireita ja vaikka hänen lupuksensa on kesytetty, 
koska jos sairaus alkaa herätä, on parasta saada se hallintaan 
uudelleen mahdollisimman pian." 
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Mikä saa lupuksen heräämään?" Robin kysyy.  

"Joskus se johtuu siitä, että ihmiset unohtavat ottaa 
lääkkeitä, jotka kesyttävät lupuksen. Mutta emme vieläkään 
aina tiedä, miksi lupus aktivoituu. Joskus auringonvalo tai 
infektiot voivat saada lupuksen palaamaan. Se voi myös olla 
aktiivinen, kun nainen on raskaana tai synnytyksen jälkeen. 
Mutta jälleen kerran emme useinkaan tiedä, miksi ihmiset 
saavat lupuksen tai miksi se herää." 

"Mitä meidän sitten pitäisi tehdä?" 

"Jos jollain on lupus, hänen on varottava 
altistumasta suoralle auringonvalolle 
sekä muiden sairauksien, kuten 
flunssan, tarttumista." 

"Ei auringonvaloa?" Robin huutaa. "Kuten vampyyrit?" 
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 "Kyllä, Emma ja muut lupuksen saaneet voivat elää lähes samalla 
tavalla kuin terveet ihmiset. Heidän on vain oltava varovaisempia, 
otettava lääkkeensä ja huolehdittava itsestään, jotta tauti ei 
pahene. Jos he eivät käytä kortisonia - lääkärit yrittävät määrätä 
sitä vähemmän nykyään - heillä ei ole erityistä ruokavaliota. 
Useimpien heistä on kuitenkin todella suojauduttava auringolta., 
vaikka jotkut  tietävät kokemuksesta, että he voivat hieman 
altistua auringolle ärsyttämättä  lupustaan aktiiviseksi." 

"Mutta näethän, etten ole vampyyri!", 
huudahtaa Emma. Voin mennä ulos päivällä. 
Laitan vain aurinkovoidetta, hatun tai otan 
aurinkovarjon, kun haluan ulkoilla auringossa." 
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Lupie leijailee ruudulla. 

"Haluatko tietää salaisuuden kuinka pystyt 
vähentämään hyökkäyksieni tiheyttä?" 

"Kyllä vain!", huudahtaa Robin. 

'Shh... Vastaus on... salaisuus!" Lupie huutaa 
lähtiessään. 

2524



"Se on yksinkertaista", sanoo tohtori Legrand. Pysy kaukana suorasta auringonvalosta. Laita aurinkovoidetta ja 
käytä hattua suojautuaksesi auringolta, kun menet ulos. Ja lopuksi, harrasta liikuntaa pysyäksesi terveenä. 
Liikunta on hyvä keino väsymystä ja jopa kipua vastaan. Usein, kun meillä on lupus, ajattelemme, että meidän on 
levättävä.  

Tietenkin, jos sinulla on kuumetta, 
sinun täytyy levätä. Mutta sitten on 
todella välttämätöntä liikkua, pysyä 
yleisesti aktiivisena, kävellä, uida... tee 
mitä rakastat, mutta ennen kaikkea 
pysy aktiivisena! Joskus se on vaikeaa, 
koska tunnet väsymystä ja kortisoni on 
saattanut heikentää lihaksiasi. Siinä 
tapauksessa sinun on aloitettava 
hitaasti fysioterapeutin ohjeiden 
avulla. Mutta jos haluat olla taas 
kunnossa, sinun täytyy kuntoilla." 
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Joku koputtaa Emman ovelle.  

"Tule sisään", sanoo Emma. Nainen tulee sisään 
hoitajan kanssa. Naisella on lehti mukanaan.  

Anne-täti! Emma huutaa. 

"Toin sinulle lehden", Anne-täti sanoo. Hän on 
raskaana ja hänen vatsansa on kaunis ja pyöreä. 
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"Tiedätkö, että minullakin on lupus?" Anne-täti kysyy.  

"Todellako?" Robin sanoo. Lupushan voi 
vahingoittaa raskaana olevia naisia. Eikö sinua 
pelota?" 

"Kyllä, lupus lisää raskauden aikaisia riskejä, 
mutta raskauttani on hoidettu erittäin hyvin 
ja lupukseni on myös erittäin hyvin 
hallinnassa. Lääkäri sanoo, että sen vuoksi 
riskit ovat vähäiset." 
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"Kyllä", tohtori Legrand sanoo. "Kun lupus on aktiivinen, on 
parasta välttää raskaaksi tulemista. Joten, jos nainen haluaa tulla 
raskaaksi, hänen pitäisi kysyä lääkäriltä, onko hänen lupuksensa 
hallinnassa ja etteivät hänen ottamansa lääkkeet ole vaarallisia 
vauvalle. Jos näitä kahta ehtoa noudatetaan, nainen voi tulla 
raskaaksi. Hänen on jatkettava lupuksen – erityisesti oksikloriini 
lääkitystä, koska lupuksen uudelleen herääminen raskauden 
aikana voi olla vaarallista sekä äidille että vauvalle. Siksi lupusta 
sairastavan ja raskaana olevan naisen tulisi olla lääkärin 
seurannassa, joka tuntee hyvin mahdolliset ongelmat, joita lupus 
voi aiheuttaa äidille. 
Tämä antaa hänelle miellyttävän ja turvallisen raskauden. Siten 
hän voi olla kuten kaikki muutkin tulevat äidit."   
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Jonkin ajan kuluttua Anne-täti lähtee. 
Tohtori Legrand lähtee myös hetkeksi, 
jotta hän voi hoitaa muita potilaita. 
"Jos haluat tietää lisää lupuksesta 
poissa ollessani, voin jättää tietokoneeni 
sinulle. 
Mutta ole varovainen, millä verkkosivustoilla 
vierailet, jotkut saattavat antaa sinulle vääriä 
tai vanhentuneita tietoja. 
Sen sijaan on parasta mennä virallisille 
sivustoille." (Löydät luettelon tämän esitteen 
viimeiseltä sivulta).

3130

1



Robin on yhä vihainen Lupielle.  

Miten voimme kesyttää sinut, Lupie? Satutat 
ihmisiä!" 

Kyllä, mutta en ole aina ilkeä. Ja jos lupusta 
sairastavien ihmisten elämäntyyli on 
terveellinen ja he pitävät hyvää huolta 
itsestään, minusta on paljon vähemmän vaivaa. 
On kuitenkin totta, että kun olen vihainen eikä 
kukaan voi kesyttää minua, voin todella 
satuttaa ja olla erittäin väsyttävä... ja se voi 
viedä aikaa, että minut saa rauhoittumaan." 
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Ruudulla lääkäri ja hoitaja huolehtivat 
potilaasta.  Lupus ei ole niin kauhea kuin ennen. Lääkärit 

tietävät enemmän siitä, miten sitä hoidetaan. 
Vuodesta 1995 lähtien hoito on parantunut 
huomattavasti. 

Emme voi jättää tilaa hoitamatta, koska 
vakava lupus voi vaarantaa ihmisen  hengen.  
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"Tässä muutamia vinkkejä: Vaikka et enää tuntisi 
itseäsi sairaaksi, sinun pitäisi tavata lääkäriäsi 
säännöllisesti ja ottaa sinulle määrätyt lääkkeet. 
Jos oireesi eivät ole vakavia, voit elää normaalisti. 
Mutta jos lupuksesi on aktiivinen ja vakava, sinun on 
rauhoituttava ja vähennettävä päivittäistä 
toimintaasi, jotta et yliväsyisi tai rasittaisi kehoasi 
liikaa." 
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"Mutta sairaana oleminen ei ole reilua!" 

"Kyllä, Robin, olet oikeassa", Emma sanoo. "Mutta ymmärrän, että 
minun on lakattava kyselemästä itseltäni miksi minä, mitä olen 
tehnyt väärin. Nyt tiedän, että vaikka elämä olisi epäreilua, näin se 
vain on - minulla on lupus, minun on hyväksyttävä se ja 
keskitettävä energiani sairauteni hallitsemiseen ja elettävä 
mahdollisimman normaalisti. Ei pidä, ajatella asioita liikaa ja 
on lopetettava pienistä valittaminen. Se ei ole helppoa, koska 
olen hyvin väsynyt enkä voi leikkiä niin paljon kuin haluaisin 
ystävieni kanssa. Kehoani särkee kaikkialta ja se tekee minut 
surulliseksi, mutta tiedän, että jos tarvitsen apua, tohtori 
Legrand voi suositella terapeuttia tai psykologia, joka voi 
auttaa minua tuntemaan oloni vähemmän masentuneeksi tai 
ahdistuneeksi." 
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"Vaikka joku ei olisikaan sairas, hänen pitäisi 
tavata lääkäriään säännöllisesti?" 

"Kyllä, kun poistut lääkärin vastaanotolta, sinun 
pitäisi varata aika seuraavalle käynnille, 
enintään puolen vuoden päähän. Jos tapaamisten 
välillä sinulla on korkea kuume, kasvoissa 
ihottumaa, olet hengästynyt, sinulla on 
päänsärkyä, verta virtsassa ja kätesi tai jalkasi 
ovat turvonneet ja nivelet ovat kipeitä, voi olla, 
että lupuksesi on aktivoitunut. Siinä 
tapauksessa sinun on varattava aika lääkäriin 
mahdollisimman pian." 

3534



”Miten voimme elää hyvin lupuksen kanssa, kun se 
on aina läsnä?” 

”Älä huoli, lapsi. Sinun täytyy oppia tuntemaan 
lupus ja estääksesi sitä pilaamasta elämääsi, on 
pidettävä keho ja mieli vahvana.  

Jatka ystäviesi näkemistä ja normaalia elämääsi 
niin hyvin kuin mahdollista, mukaan lukien juhlat.  

Jotta jaksaisit henkisesti taistella, sinun on myös 
opittava olemaan kärsivällinen taistellessasi tautia 
vastaan. Kun pysyt rauhallisena ja kärsivällisenä, 
kehosikin hyötyy siitä. 
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Emma pudistaa päätään. "Tohtori, kuinka voin olla 
rauhallinen ja kärsivällinen? Sairastaminen ei
todellakaan ole hauskaa.”

”Emma, on tärkeää, että pystyt puhumaan, siitä mikä on vialla, 
jonkun kanssa, johon luotat ja yrität myös olla ajattelematta 
lupusta liikaa.
Voit pyytää vanhempiasi tapaamaan terapeuttia tai psykologia. 
Se voi auttaa paljon. Myös jos olet uskonnollinen, voit rukoilla. 
Voit myös meditoida, tehdä rentoutusharjoituksia tai käydä
rentoutusterapiassa. Ennen kaikkea on erittäin tärkeää jatkaa 
pelaamista, leikkimistä ja hauskanpitämistä ystäviesi kanssa.”

”Entäs minä?” Robin kysyy. 

” Mitä minä voin tehdä Emman hyväksi?”

”Voit muistuttaa häntä ottamaan lääkkeensä ja mikä 
tärkeintä, voit leikkiä hänen kanssaan ja kertoa
hänelle hauskoja tarinoita, kuten yleensäkin teet. 
Lisäksi muistat vain antaa hänen levätä, jos hän
tuntee itsensä hyvin väsyneeksi.”
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”Kyllä, sen voin tehdä tietysti” Robin ajattelee.
”Mutta joskus minua todella ärsyttää, että Emma on sairas. 
Ennen hän aina leikki kanssani ja meillä oli hauskaa yhdessä. 
Siitä lähtien kun hän sairastui, hän on usein sanonut olevansa 
väsynyt. Emmekä ole voineet lähteä lomalle, koska äiti ja 
isä ovat joutuneet olemaan usein töistä pois käydäkseen 
hänen kanssa lääkäreissä ja hoidoissa, tai olemaan kotona, kun 
hän ei voinut hyvin eikä ole voinut mennä kouluun. Ja se on aina 
hän, joka saa lahjoja tai pelejä, koska hän on sairas ja hänen 
täytyy pitää itsensä kiireisenä. 
On päiviä, jolloin ajattelen, että minäkin haluaisin olla sairas 
ja että ihmiset pitäisivät minustakin enemmän huolta.”

”Älä huoli, Robin. Kaikki lapset, joiden sisarella tai vanhemmalla on lupus, ajattelevat joskus kuten
sinä. Ei ole aina helppoa elää jonkun kanssa, jolla on lupus, mutta yritä muistaa kaikki hyvät ajat,
joita sinulla on ollut Emman kanssa, äläkä epäröi puhua tunteistasi jollekin, johon luotat.”

3938



Lupie ilmestyy taas näytölle.  
Sana "salainen" vilkkuu hänen takanaan. 
”Jos haluat olla ystäväni, kerron sinulle salaisuuden. Shh... "
Lupie katsoo vasemmalle ja sitten oikealle. 
”Se on minun salaisuuteni. Opit, kuinka saada minut 
käyttäytymään kauniisti." 

Sana salainen katoaa näytöltä ja nyt kirjaimet 
”HIPOUK" alkavat vilkkua näytöllä. 
Mitä tämä tarkoittaa?

Salainen

HIPOUK
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Lupie ilmestyy uudelleen ja sanoo: 
”HIPOUK tarkoittaa: 
"Hoida Itseäsi Päivittäin, Olet Useammin Kunnossa‛‛

”Onko se totta?” Robin kysyy

”Kyllä, on erittäin tärkeää, että otat kaikki lääkkeesi 
säännöllisesti, vaikka sinulla olisi niitä paljon.
Lääkkeiden avulla lupusoireet katoavat. Tämä on se 
tapa, jolla voit estää lupuksen uudelleen 
aktivoitumisen.”
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” Toinen tärkeä asia on olla ahdistumatta.
Sinulla saattaa joskus olla päänsärkyä, 
vatsakipua, väsymystä tai ihottumaa, mutta se ei 
välttämättä ole lupusta. On tärkeää uskoa 
lääkäreitä, jos he kertovat sinulle, että lupuksesi 
ei ole aktiivinen, ja etsiä muita syitä oireillesi. 
On tärkeää, että jatkat elämääsi mahdollisimman 
samanlaisena kuin aiemmin, äläkä anna lupuksen 
vallata elämääsi.”
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”Voit oppia lupuksesta monin eri tavoin, 
sanoo tohtori Legrand. Käy tunnetuilla 
ja luotettavilla verkkosivustoilla, jotka 
kertovat lupuksesta, lue lupusyhdistyksen 
(tiedotteita) lehtiä ja tietysti kysy 
lääkäriltäsi. 
Kun olet perehtynyt lupukseen, voit 
oppia kuinka kesyttää se.”
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”On todella tärkeää löytää oikea lääkäri. Koska oireet ovat 
erilaisia, jotkut potilaat siirtyvät lääkäriltä toiselle riippuen 
oireista. Se ei ole ihanteellista ja olisi parempi käydä lääkärillä, 
joka tuntee lupuksen ja joka hoitaa sitä tehokkaasti ja saa 
hallintaan kaikki sen oireet. Tietenkin he voivat kuunnella muita 
asiantuntijoita, mutta tärkeintä on, että on yksi lääkäri, joka on 
erikoistunut lupukseen ja joka tekee hoitopäätöksen.” 

Emma nyökkää. ”Miten valitsen hyvän lääkärin?” 

”Lääkärin on pystyttävä selittämään sairaus hyvin ja selkeästi, 
mutta sinun on myös autettava häntä.
Älä epäröi kysyä kysymyksiä ja keskustella oireistasi hänen 
kanssaan. Jos hänellä ei ole sinulle paljoa aikaa, voit pyytää 
saada puhua sairaanhoitajalle tai avustajalle. Vältä kysymysten 
esittämistä internet-foorumeilla 

ja Facebook-ryhmissä, koska joskus saat vastauksia, jotka huolestuttavat sinua tarpeettomasti tai ovat 
jopa täysin vääriä! Sinun kannattaa katsoa vain virallisilta potilasjärjestöjen tai sairaaloiden verkkosivuilta”
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”Ihmiset voivat ehdottaa ‛vaihtoehtoisia‛ hoitomuotoja: 
homeopatiaa, akupunktiota, osteopatiaa ja muita sellaisia. 
Jotkut näistä voivat auttaa lievittämään kipua tai väsymystä, 
mutta valitettavasti mikään ei voi korvata 
lupusasiantuntijoiden määräämiä lääkkeitä. 
Älä koskaan lopeta lääkitystäsi keskustelematta ensin 
sinua hoitavan lääkärin kanssa. 
Muista myös, että vaihtoehtoiset hoidot voivat olla erittäin 
kalliita, eikä niiden ole aina todistettu olevan tehokkaita.”
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”Tiedätkö, Emma, että monilla ihmisillä on lupus?”
"Tiedän, äiti kertoi minulle, että lupusta 
sairastaville on oma vertaistukiryhmä.”
"Kyllä, älä epäröi liittyä ryhmään, Emma. Ryhmien 
ansiosta et tunne oloasi yksinäiseksi. Ryhmässä
voit jakaa omia kokemuksiasi sairaudesta.”

”Mistä saan tietoa vertaistukiryhmistä?' 

”Potilasjärjestöjä ja tukiryhmiä on jokaisessa Euroopan 
maassa. Etsi maasi potilasjärjestön verkko- osoite tämän 
esitteen lopusta.  Jos et löydä sitä, sinä voit kirjoittaa 
osoitteeseen info@lupus.europe.org ja he auttavat sinua 
ottamaan yhteyttä. 

4544
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"Tiedätkö, joskus olen kyllästynyt siihen, että 
minun täytyy käydä sairaalassa ja käyttää lääkkeitä 
koko ajan.” 

”Se on tietysti ymmärrettävää", tohtori Legrand sanoo. 
"Kukaan ei pidä sairastamisesta, eikä kukaan halua suojata itseänsä päästä varpaisiin aina, kun aurinko 
paistaa. Mutta muista, että jos otat lääkkeesi oikein ja laitat aurinkovoidetta ulkoillessasi, voit 
todennäköisesti elää melkein normaalisti ja käydä sairaalassa harvemmin.” 
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Äiti ja isä palaavat huoneeseen. 

”Vanhempasi tulivat juuri oikealla hetkellä”, sanoo 
tohtori Legrand. 
"Aioin juuri sanoa, että on
tärkeää, että lupusta sairastavalla on perheensä 
tuki. Perheen tuki ei tarkoita vain 
lohduttamista, kuuntelua ja naurattamista, 
vaan myös kannustamista pysymään 
aktiivisena, liikkumaan ja tapaamaan ystäviä, 
kun se on mahdollista. Muuten, ystävistä
puheen ollen, arvaa kuka on tulossa?”
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Ovi avautuu…. Yllätys! Emman ystävät tulevat ja 
tuovat Emmalle hedelmiä ja pipareita.

Katso, Lupie on kadonnut näytöltä. Sitten hän ilmestyy 
uudelleen hetkeksi ja katoaa taas. 
"No" Robin sanoo.
”Lupie voi olla hyvin ärsyttävä, mutta nyt ainakin tiedän, mitä 
pitää tehdä hänen kesyttämisekseen ja voin varmistaa, 
ettei hän satuta Emmaa liikaa. Jonakin päivänä minusta tulee 
lääkäri, jotta voin löytää uusia tapoja hoitaa siskoani.”
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La Fondation Syamsi Dhuha (Lumière du Matin) (SDF) a été créée initialement fin 
2003 comme un groupe de support aux personnes souffrant d’un lupus et de troubles 
de la vision en Indonésie afin d’améliorer leur qualité de vie. Les activités de la 
fondation comprennent l’éducation et la formation, le support mental et spirituel, 
l’assistance financière et la promotion de la recherche.

L’Indonésie est un archipel qui s’étend sur 5.120 kilomètres d’Est en Ouest, et 1.760 
kilomètres du Nord au Sud. Sur une population totale de 240 millions d’habitants 
environ, le nombre de personnes atteintes d’un lupus est estimé à 400.000. Dans 
un pays aussi grand et peuplé, aider les personnes affectées par le lupus est un 
challenge réel. Cependant, des groupes de soutien tels que SDF ont déjà été établis 
dans les grandes villes et provinces.

L’importance du défi a poussé les volontaires de SDF à faire les choses autrement 
et à créer des approches innovantes dans leurs activités. Une de ces innovations est 
ce livre «Luppy Sahabatku (yang) nakal ». D’autres initiatives actuellement mises 
en œuvre par SDF sont une recherche sur les suppléments alimentaires naturels 
en complément du traitement du lupus, ainsi qu’un projet pilote sur l’établissement 
d’un registre/base de données pour les patients atteints d’un lupus.

SDF a reçu de multiples récompenses et prix pour ces activités, dont le “Sasakawa 
Health Prize 2012” de l’Organisation mondiale de la santé à Genève (Suisse).

C’est un honneur pour SDF que ce livre soit adapté par LUPUS EUROPE pour être 
distribué dans les pays affiliés. Nous espérons qu’il pourra aider de nombreuses 
personnes à comprendre le lupus, et de nombreux patients à mieux apprivoiser leur 
lupus pour améliorer leur qualité de vie. SDF espère que cette collaboration avec 
LUPUS EUROPE pourra s’étendre à d’autres formes d’activités. 
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Syamsi Dhuha (Aamunkoi) Foundation (SDF) perustettiin vuoden 2003 lopulla, alun 
perin se toimi tukiryhmänä ihmisille, joilla on lupus ja heikkonäköisyys (näkövamma) 
Indonesiassa. Heidän tehtävänään on parantaa lupusta sairastavien ja heikkonäköisten 
ihmisten elämänlaatua. Säätiön toimintaan kuuluu koulutukset, lakiapu, henkinen ja 
taloudellinen tuki sekä tutkimuksen edistäminen.

Indonesia on saaristo, joka ulottuu idästä länteen 5 120 km ja 1 760 km pohjoisesta 
etelään. 240 miljoonasta asukkaasta on arvioitu olevan 400 000 lupuspotilasta. Näin 
suuressa ja väkirikkaassa maassa lupuspotilaiden auttaminen on suuri haaste. Suurissa 
kaupungeissa ja maakunnissa on perustettu SDF:nkaltaisia tukiryhmiä.

SDF:n suuri haaste on ollut rohkaista vapaaehtoisia tekemään jotain erilaista ja 
luomaan innovatiivisia lähestymistapoja toiminnassaan. Yksi tällaisista innovaatioista 
on tämä kirja Lupuksen kesyttäjä, joka on mukautettu ja käännetty useille kielille 
yhteistyössä Lupus Europen kanssa.

Muuna toimintana on toteutettu SDF:n tutkimusaloite, jonka tarkoituksena on löytää 
indonesialaisia yrttejää lupuksen hoitoon. Toinen aloite on pilottihanke lupuspotilaiden 
tietokannan perustamisesta.

SDF on saanut lukuisia palkintoja toteutetuista toimista, mm.Sasakawa Health Prize 
2012 Maailman terveysjärjestön (WHO) Genevessä, Sveitsi.

Meille on suuri kunnia tehdä yhteistyötä Lupus Europen kanssa, mikä mahdollistaa 
tämän kirjan jakelun maihin, jotka ovat sidoksissa Lupus Europeen. Toivomme, että 
tämä kirja auttaa monia ihmisiä ymmärtämään paremmin lupusta ja että monet 
potilaat voivat ystävystyä lupuksen kanssa, parantaakseen elämänlaatuaan. SDF 
toivoo, että yhteistyö Lupus Europen kanssa voi mahdollisesti laajentua muuhunkin 
toimintaan.

Huolehdi lupuksesta, huolenpitosi pelastaa ihmishenkiä
Bandungista rakkaudella
Dian Syarief
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