
 

1  



 

2 

ECCO-EFCCA Haavaisen paksusuolentulehduksen potilasohjeet  

Salvatore Leone*1, Alejandro Samhan-Arias*2, Itamar Ben-Shachar3, Marc Derieppe4, 

Filiz Dinc5, Isabella Grosu6, Charlotte Guinea7, Jarkko Lignell8, Gediminas Smailys9, 

Sigurborg Sturludóttir10, Seth Squires11, Paolo Gionchetti12, Rami Eliakim**13, Janette 

Gaarenstroom**14 

* Nämä kirjoittajat osallistuivat tasa-arvoisina ensimmäisinä kirjoittajina 

** Nämä kirjoittajat osallistuivat tasa-arvoisina toisina kirjoittajina 

 
1AMICI Onlus - Associazione Nazionale Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino, Via 

A. Wildt, 19/4, 20131 Milano, Italia; 2ACCU ESPAÑA - Confederación de Asociaciones de 

Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España. C/ Enrique Trompeta 6, Bajo 1. C.P. 

28045. Madrid, Espanja; 3CCFI - The Israel Foundation for Crohn’s Disease and 

Ulcerative Colitis, POB 39957, Tel Aviv 61398; 4AFA - Association Francois Aupetit, 32 rue 

de Cambrai, 75019 Pariisi, Ranska; 5inflamatuvar barsak hastalıkları dayanışma ve 

Yardımlaşma Derneği, Caferağa Mah. Moda Caddesi No: 20 Borucu Han. K:1 Büro No: 

103 Kadıköy, Istanbul, Turkki; 6ASPIIR - Asociaţia Persoanelor cu Boli Inflamatorii 

Intestinale din România (Romanian Association of People with IBD), Calea Mosilor 268, 

Bucharest, Romania; 7Crohns & Colitis UK – CCUK, 45 Grosvenor Road, St Albans, 

Hertfordshire AL1 3AW, Yhdistynyt kuningaskunta; 8CCAFIN - Crohn ja colitis ry, 

Kuninkaankatu 22 A 4, 33210 Tampere, Suomi; 9Klaipeda University Hospital, 

Department of Pathology, Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipeda, Liettua; 10Crohn´s og 

Colitis Ulcerosa samtökin á Island, P.o. Box. 5388, 125 Reykjavik Islanti; 11Royal 

Alexandra and Vale of Leven Hospitals, Department of Gastroenterology, Corsebar Road, 

Paisley, Scotland, Yhdistynyt kuningaskunta, PA2 9PN; 12University of Bologna, 

Department of Medical and Surgical Sciences, Via Massarenti, 9, 40138 Bologna, Italia; 
13Gastroenterology and Hepatology, Sheba Medical Center, 52621 Tel Hashomer, Israel; 
14University Medical Center Utrecht, Department of Gastroenterology, Heidelberglaan 

100, P.O. Box 85500, 3584 GX Utrecht, Alankomaat (syyskuuhun 2015 asti) 

 

Järjestävät ja kirjeenvaihdossa olevat järjestöt: European Crohn’s and Colitis 

Organisation, Ungargasse 6/13, 1030 Wien, Itävalta; European Federation of Crohn’s and 

Ulcerative Colitis Associations, Rue Des Chartreux, 33-35 Bryssel B 1000 Belgia 

 

Kiitos 
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Levittämislinjaus 

ECCO-EFCCA Potilasohjeet perustuvat ECCO Clinical Guidelines on Crohn’s Disease and 

Ulcerative Colitis julkaisuihin. ECCO Kliiniset ohjeet löytyvät osoittesta: 

https://www.ecco-ibd.eu/index.php/publications/ecco-guidelines-science.html  

 ECCO-EFCCA Potilasohjeita saa vapaasti levittää. ECCO-EFCCA Potilasohjeiden 

käännökset edellyttävät järjestöjen ECCO ja EFCCA hyväksymistä. 
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Vastuuvapautuslauseke 

ECCO-EFCCA -potilasohjeiden tarkoitus on parantaa potilaiden tietotasoa ja 

valtuuttamista sekä antamaan opastusta parhaista hoitokäytännöistä Euroopan tasolla. 

Siksi jotkut suositukset voivat vaihdella maasta toiseen, koska tarjotut hoidot vaihtelevat 

eri maissa. Kaikki hoitopäätökset ovat kunkin lääkärin vastuulla eikä niiden pitäisi 

perustua yksinomaan ECCO-EFCCA Potilasohjeisiin. Järjestöt European Crohn’s and 

Colitis Organisation, European Federation of Crohn’s and Colitis ja/tai niiden henkilökunta 

ja/tai ohjeiden tekoon osallistuneet eivät ota vastuuta ECCO-EFCCA Potilasohjeissa 

julkaistuista tiedoista. 

ECCO eturistiriitalinjaus = sidonnaisuudet 

ECCO on huolellisesti noudattanut mahdollisten sidonnaisuuksien ilmoituslinjausta. 

Sidonnaisuuksien ilmoituslomake on International Committee of Medical Journal Editors 

(ICMJE) laatima. Lomakkeet on talletettuna ECCO-järjestön toimistossa ja JCC:n 

toimituksessa, sekä katsottavissa ECCOn verkkosivulla (https://www.ecco-ibd.eu/about-

ecco/ecco-disclosures.html) tarjoten kattavan yhteenvedon tekijöiden mahdollisista 

sidonnaisuuksista  

 

Johdanto 

European Crohn’s and Colitis Organization on maailman laajin tulehduksellisia 

suolistosairauksia (inflammatory bowel diseases, IBD) hoitaville lääkäreille suunnattu 

järjestö. Sen tavoitteena on koulutuksen ja tutkimuksen lisäksi uuden tiedon 

tuottaminen. ECCO pyrkii kehittämään käytännönläheisiä ohjeita IBD:n hoitoon 

yhdistämällä eri alojen tietoja yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä parhaiden 

asiantuntijoiden kanssa. 

Vuonna 2006 ECCO julkaisi ensimmäisen ohjeensa aiheena Crohnin taudin diagnosointi ja 

hoito1,2. Ohje otettiin vastaan innostuneesti ja siitä lähtien, eurooppalaisen IBD-

näkökulman edistämiseksi, on tähän mennessä julkaistu jo viisitoista ECCO-ohjetta., 

mukaan lukien ohjeet haavaisen paksusuolentulehduksen hoidosta aikuisilla3 ja lapsilla.4 

Crohnin tautia ja haavaista paksusuolentulehdusta sairastavien potilaiden järjestöjen 

eurooppalainen keskusjärjestön European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis 

Associations (EFCCA) päätavoitteena on sen perustamisesta lähtien ollut parantaa 

potilaiden ja heidän perheidensä elämänlaatua edistämällä hyviä toimintatapoja, mm. 

opetuksellisilla aloitteilla, parantamalla yleistä tietoisuutta, kannustamalla tutkimuksen 

tekemiseen ja kehittämällä uusia hoitomenetelmiä.  

 

ECCO ja EFCCA ovat yhdessä pyrkineet toimittamaan seuraavat potilasohjeet niille, jotka 

sairastavat haavaista paksusuolentulehdusta.  

Tämän asiakirjan suositukset haavaisen paksusuolentulehduksen diagnoosista ja hoidosta 

perustuvat kokoelman keskeisimpiin lausuntoihin. Ohjeiden tarkoitus on tarjota parempi 

käsitys siitä, miten haavainen paksusuolentulehdus diagnosoidaan ja hoidetaan. Ohjeet 

on jaettu viiteen pääaiheeseen, joiden aiheet ovat diagnoosi, aktiivinen sairaus, remissio, 

leikkaus, paksusuolisyöpä ja ylimääräiset suolistokomplikaatiot. Asiakirjan loppuun on 

liitetty sanasto helpottamaan vierasperäisten käsitteiden ymmärtämistä. Sen lisäksi 

nämä ohjeet on toimitettu helppolukuisessa formaatissa suuremman lukijakunnan 

saavuttamiseksi potilaiden osalta. 
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Haavaisen paksusuolentulehduksen diagnosointi 

Hoidosta päätettäessä on tärkeä tietää, kuinka suuri osa paksusuolesta on tulehtunut 

(sairauden laajuus). Sairauden laajuuden perusteella lääkäri päättää, annostellaanko 

lääke suun kautta vai paikallisesti peräsuoleen. Sairauden laajuus vaikuttaa siihen, 

milloin sairauden tähystysseuranta solumuutosten löytämiseksi pitää aloittaa ja kuinka 

usein sitä toistetaan. Sairaus luokitellaan sen perusteella, kuinka paljon paksusuolesta on 

tulehtunut. 

Suositeltu tapa haavaista paksusuolentulehdusta luokiteltaessa on endoskopia eli 

tähystys, jonka avulla lääkäri näkee, kuinka laajasti paksusuoli on tulehtunut. Haavainen 

paksusuolentulehdus luokitellaan peräsuolitulehdukseen (proktiitti), vasemmanpuoleiseen 

tautiin ja laaja-alaiseen tautiin. 

Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että paras luokitustapa haavaiselle 

paksusuolentulehdukselle on kolonoskopia. Haavainen paksusuolentulehdus luokitellaan 

peräsuolitulehdukseen (proktiitti), vasemmanpuoleiseen tautiin ja laaja-alaiseen tautiin 

(tautimuutoksia pernanmutkan yläpuolella). 

 Haavaista paksusuolentulehdusta sairastavat potilaat luokitellaan sairauden laajuuden 

perusteella. Ensinnäkin se vaikuttaa hoitotapaan ja toiseksi se määrittää, kuinka tiheää 

seurantaa tarvitaan. Proktiitin ensisijainen hoito on peräpuikot, vasemmanpuoleisessa 

taudissa käytetään usein peräruiskeita, kun taas laaja-alaisessa taudissa käytetään suun 

kautta otettavia lääkkeitä (usein yhdistettynä paikallisiin hoitoihin).  

Sairauden laajuus on tärkeä paksusuolisyövän kehittymisen ennustekijä ja vaikuttaa 

seurantaan. Proktiittipotilaat eivät välttämättä tarvitse tähystysseurantaa, mutta 

vasemmanpuoleisen taudin tai laaja-alaisen taudin potilaat tulee tähystää säännöllisesti. 

Lääkärille on hyödyllistä luokitella haavainen paksusuolentulehdus sen vaikeusasteen 

perusteella. Luokittelu auttaa lääkäriä löytämään parhaan hoidon. Vaikeusasteella on 

vaikutusta siihen, annetaanko lääkitys paikallisesti vai systeemisesti (suun kautta), 

tarvitaanko leikkaushoitoa vai onko hoidon tarvetta ollenkaan. Sairauden vaikeusasteen 

indeksejä ei ole vielä validoitu kunnolla. Kliiniset, laboratorio-, kuvantamis- ja 

endoskooppiset toimenpiteet, mukaan lukien biopsiat, auttavat lääkäriä tekemään oikeat 

hoitopäätökset. Remissiosta (taudin rauhoittuminen) ei ole vielä täyttä yksimielisyyttä. 

Remissio määritelmänä voidaan pitää oireettomuutta ja rauhallista tähystyslöydöstä. 

Kudosnäytteissä havaittavissa oleva aktiivisen tulehduksen poissaolo auttaa myös. 

Potilaan hoito riippuu osittain sairauden vaikeusasteesta. Tulehduksen vaikeusasteen 

perusteella päätetään annetaanko potilaalle ollenkaan hoitoa, lääkitystä suun tai 

laskimon kautta vai leikkaushoitoa. Taudin vaikeusasteen määrittämiseksi on ehdotettu 

useita aktiviteetti-indeksejä, joista yhtään ei kuitenkaan ole toistaiseksi validoitu (eli 

todennettu tarkaksi ja hyödylliseksi). Yleisesti ollaan sitä mieltä, että yhdistelmä kliinisiä 

piirteitä, laboratoriotulokset (veren C-reaktiivinen proteiini tai ulosteen kalprotektiini), 

kuvantaminen, kuten röntgen, ja tähystyslöydökset (mukaan lukien kudosnäytteet) 

auttavat lääkäreitä potilaan hoidon suunnittelussa.  

Asiantuntijat eivät vielä ole päässeet täyteen yksimielisyyteen remission määritelmästä. 

Nykyisin remission parhaana määritelmänä pidetään potilaan oireista ja 

tähystyslöydöksistä perustuvaa yhdistelmää: Potilaalla on remissiossa enintään kolme 

ulostuskertaa vuorokaudessa ilman verenvuotoa eikä paksusuolen tähystyksessä näy 

tulehdusta. Olisi lisäksi suositeltavaa, ettei kudosnäytteissä olisi havaittavia 

tulehduslöydöksiä. 
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Haavaisen paksusuolentulehduksen oireet 

Haavaisen paksusuolentulehduksen oireet riippuvat paksusuolen tulehduksen laajuudesta 

ja vaikeusasteesta. Verta ulosteessa, ripuli, verenvuoto peräsuolesta, tenesmi (voimakas 

ja kivulias ulostamisen tarve ilman tuotosta ) ja äkillinen ulostamistarve ovat yleisimmät 

oireet. Haavaista paksusuolentulehdusta sairastavilla potilailla on usein myös yöllistä 

ulostamistarvetta. Yleinen huonovointisuus, ruokahalun menetys tai kuume ovat 

merkkejä pahenemisvaiheesta 

Vakavat oireet liittyvät yleensä paksusuolen vaikea-asteiseen ja laaja-alaiseen 

tulehdukseen; paksusuolen tulehdus arvioidaan tähystyksen ja kudosnäytteiden avulla. 

Haavaista paksusuolentulehdusta sairastavilla potilailla yleisin taudin oire on veriset 

ulosteet. Tätä esiintyy yli 90 %:lla. Potilaat, joilla on laaja-alainen ja aktiivinen 

haavainen paksusuolentulehdus, kärsivät kroonisesta ripulista ja yleensä peräsuolen 

verenvuodosta, tai vähintään näkyvästä verestä ulosteessa. Potilaat kertovat myös 

kiireellisestä ulostamistarpeesta, tenesmeistä (voimakkaasta ja kivuliaasta ulostamisen 

tarpeesta ilman tuotosta), limaisista tai verisistä ulosteista, yöllisistä 

ulostustapahtumista, kouristuskivuista alavatsalla tai kivusta (usein vasemmalla 

alavatsalla) ennen ulostamista. Jos tulehdus on vaikea-asteinen, potilaalla on lisäksi 

kuumetta, syke on nopea, paino laskee, alavatsa on turvoksissa, ja suoliston äänet ovat 

vähentyneet. Proktiittia sairastavilla potilailla esiintyy yleensä peräsuolen 

verenvuotoa, kiireellisestä ulostamisen tarvetta, tenesmejä ja joskus vaikeaa 

ummetusta.  

Potilashistoria 

Täydelliseen sairaushistoriaan sisältyy monta asiaa. Lääkärin tulee selvittää, milloin 

oireet alkoivat ja minkä tyyppisiä ne ovat olleet. Selvitettäviä asioita ovat muun muassa: 

- Onko ulosteessa verta 

- Onko kiire päästä vessaan 

- Minkälainen on ulosteen koostumus ja ulostamistiheys 

- Onko tenesmejä eli kivuliasta ulostuspakkoa ilman tuotosta  

- Onko alavatsan kipua 

- Onko tunnetta, että on menettänyt suolen hallinnan 

- Onko tarvetta ulostaa öisin 

- Onko oireita, jotka eivät suoranaisesti liity suolistoon, kuten nivelkipua. 

 

Lääkärin tulisi lisäksi kysyä: 

- viime aikojen matkustamisesta 

- muista suolistoon vaikuttavista tartuntataudeista 

- lääkityksestä (esim. antibiootit ja tulehduskipulääkkeet) 

- tupakoinnista 

- sukupuolikäyttäytymisestä 

- onko suvussa esiintynyt Crohnin tautia, haavaista paksusuolentulehdusta tai 

suolistosyöpää 

- onko umpilisäke leikattu. 

Haavaista paksusuolentulehdusta pitää epäillä veriulosteiden, ulostamiskiireen, tiheän 

ulostamistarpeen, tenesmien, alavatsakipujen, huonon suolen hallittavuuden ja yöllisen 

ulostamistarpeen perusteella. Potilaan lähisuvun tulehduksellisten suolisairauksien ja 

suolistosyövän esiintyminen on selvitettävä. Potilaalta on kysyttävä silmiin, suuhun, 

niveliin tai ihoon liittyvistä oireista. Myös tartuntataudit (esim. bakteerit 

kaukomatkailusta) ja lääkitys (esim. ibuprofeeni) paksusuolentulehduksen syynä on 

huomioitava ja poissuljettava. 
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Umpilisäkkeen poiston umpilisäketulehduksen jälkeen on osoitettu vähentävän riskiä 

myöhemmin sairastua haavaiseen paksusuolentulehdukseen. Haavainen 

paksusuolentulehdus jää myös lievemmäksi, jos tulehtunut umpilisäke on leikattu 

nuorella iällä.  

Jos lähisuvussa on henkilöitä, joilla on Crohnin tauti tai haavainen paksusuolentulehdus, 

riski sairastua näihin tauteihin kasvaa. 

Tulehtuneenumpilisäkkeen poiston varhaisessa iässä on osoitettu vähentävän riskiä 

sairastua myöhemmin haavaiseen paksusuolentulehdukseen jopa 69 %:lla. Lisäksi 

haavainen paksusuolentulehdus on lieväasteisempi, jos siihen sairastutaan umpilisäkkeen 

poiston jälkeen. On huomioitava, että umpilisäkkeen poisto ei vähennä riskiä sairastua 

primaariseen sklerosoivaan kolangiittiin (PSC) Toistaiseksi on epäselvää, vaikuttaako 

umpilisäkkeen poisto haavaisen paksusuolentulehduksen diagnoosin jälkeen sen 

taudinkulkuun. 

Haavainen paksusuolentulehdus ensimmäisen asteen sukulaisella kasvattaa 

sairastumisen riskiä 10–15-kertaisesti. Absoluuttinen riski jää tästä huolimatta niin 

pieneksi (2 %), ettei tällä saisi olla vaikutusta päätökseen, kannattaako haavaista 

paksusuolentulehdusta sairastavan potilaan hankkia lapsia vai ei. 

Terveydentilan tarkastus 

Terveydentilan tarkastukseen sisältyy monta asiaa: 

- yleinen vointi 

- sydämen syke 

- kehon lämpötila 

- verenpaine 

- paino 

- pituus 

- vatsan tutkimus turvotuksen ja aristuksen osalta 

- anaalikanavan ja peräsuolen tutkimus. 

Tutkimuksen löydökset riippuvat taudin laajuudesta ja vaikeusasteesta. Jos sairaus on 

lievä tai keskivaikea, edellä mainitut tutkimukset eivät yleensä paljasta muuta kuin verta 

anaalikanavan ja peräsuolen tutkimuksessa. Vaikeassa taudissa voi potilaalla olla 

kuumetta, syke olla nopea, esiintyä painonlaskua, alavatsa olla turvoksissa ja suoliäänet 

olla vähentyneet. 

Diagnostisettutkimukset 

Varhaisiin laboratoriotutkimuksiin kuuluvat täydellinen verenkuva, (seerumin urea,) 

kreatiniini, elektrolyytit, maksaentsyymit, D-vitamiini, rauta ja C-reaktiivinen proteiini 

(CRP). Ulosteen kalprotektiini on paksusuolen tulehdusta varsin luotettavasti kuvastava 

merkkiaine. CRP ja lasko ovat käyttökelpoisia hoitovasteen mittareita vaikeassa taudissa. 

Myös tulehdusripuli, mukaan lukien Clostridium difficile, tulisi ottaa huomioon. Lisäksi 

tulee selvittää, onko potilas rokotettu virustauteja vastaan ja onko hänellä tuberkuloosi. 

Diagnoosin yhteydessä kuuluisi tutkia täydellinen verenkuva ja tulehdusmerkkiaineet 

(CRP tai lasko), elektrolyytit, maksan toimintakokeet ja analysoida ulostenäyte. 

Mittaamalla ulosteen kalprotektiini voidaan selvittää, onko paksusuolessa tulehdusta. 

Tosin taudin ollessa lievä tai vasemmanpuoleinen, tulehdusta mittaavat kokeet voivat 

antaa normaaleja tuloksia. Täydellisessä verenkuvassa (a) korkeat verihiutalearvot 

kertovat jatkuvasta tulehduksesta, (b) anemia ja alhaiset rauta-arvot viittaavat taudin 

kroonisuuteen tai vaikeusasteeseen, ja (c) valkosolujen määrän lisääntyminen viittaa 

infektioon.. 
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Lukuun ottamatta peräsuolitulehdusta, CRP-arvot ovat yleensä sitä korkeampia, mitä 

vaikeampia oireita potilaalla on. Korkea CRP-arvo esiintyy yleensä korkean laskon, 

matalan raudan ja matalan albumiinitason kanssa. Näitä arvoja voidaan käyttää myös 

selvitettäessä, vaatiiko akuutti vaikea paksusuolentulehdus leikkausta. Kohonnut CRP tai 

lasko voi myös kertoa infektiotaudista. Tämä tarkoittaa, että ne yksin eivät ole riittäviä 

erottamaan haavaisen paksusuolentulehduksen oireita muista syistä. Siksi tulee sulkea 

pois myös muut mahdolliset syyt, kuten bakteeri- (esim. Clostridium difficile, 

Kampylobakteeri tai E. coli) tai alkueläininfektiot (esim. amebat). 

Paksusuolen tähystys (kolonoskopia) 

Jos epäillään haavaista paksusuolentulehdusta, paksusuolen tähystys (kolonoskopia), 

jossa mieluiten päästään ohutsuolen loppuosaan asti (ileokolonoskopia) ja tähystyksen 

yhteydessä otetut limakalvonäytteet (biopsiat) suoliston eri osista (mukaan lukien 

peräsuolesta) ovat parhaat menetelmät sairauden tyypin ja vaikeusasteen 

vahvistamiseksi. Vaikeassa taudissa vatsan röntgenkuvaus tulee suorittaa ja vahvistaa 

aktiivinen sairaus sigmasuolen tähystyksellä (sigmoioidoskopia) ensisijaisena 

menetelmänä. 

 

Potilas on välittömästi otettava sairaalahoitoon, jos vaikean paksusuolentulehduksen 

kriteerit täyttyvät. Viivästynyt hoitopäätös voi lisätä leikkauksen komplikaatioita ja 

kuolleisuutta.  

Paksusuolen ja ohutsuolen loppuosan tähystys (ileokolonoskopia) yhdessä usean 

kudosnäytteen kanssa on paras menetelmä haavaisen paksusuolentulehduksen 

diagnoosin vahvistamiseksi. Ileokolonoskopiassa on mahdollista nähdä paksusuolesta 

enemmän kuin sigmasuolen tähystyksessä (sigmoidoskopiassa). On kuitenkin otettava 

huomioon resurssien saatavuus ja epäillyn sairauden vaikeusaste. (Ileo)kolonoskopiaa ja 

sen vaatimaa suolityhjennystä tulisi kuitenkin välttää vaikeassa  

paksusuolentulehduksessa sen tuoman mahdollisen hoitoviiveen ja suolen 

puhkeamisvaaran vuoksi. 

Kun vaikeaahaavaista paksusuolentulehdusta epäillään, voidaan ensin tehdä pelkkä 

vatsan röntgenkuvaus, vaikka se ei vielä varmistakaan diagnoosia. Sen jälkeen 

sigmoidoskopiaa toisin kuin kolonoskopiaa voidaan käyttää diagnoosin vahvistamiseksi. 

Jos haavainen paksusuolentulehdus ei ole aktiivinen, tähystyslöydökset voivat auttaa 

sairauden kulun ennustamisessa. Tähystyksen uusiminen on hyödyllinen taudin 

aktivoituessa. Siitä on myös hyötyä, jos potilaan on käytettävä kortikosteroideja 

pysyäkseen remissiossa tai jos remissiota ei saavuteta kortikosteroidien käytöstä 

huolimatta. Lisäksi tähystyksestä on hyötyä, jos paksusuolen poistoa harkitaan. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että jos tähystyksessä ei näy merkkejä tulehduksesta, 

taudin aktivoitumisen riski tai paksusuolen poiston tarve on tulevaisuudessa pienempi. 

Tällaiset potilaat pysyvät myös todennäköisemmin oireettomina tähystystä seuraavan 

vuoden aikana. Sairauden laajuuden selvittäminen tähystyksen avulla on tärkeää 

arviotaessa sairauden ennustetta, , syöpäriskiä ja hoitoa . Ensimmäisen diagnostisen 

tähystyksen jälkeen tehtyjen rutiininomaisten seurantatähystysten merkitystä ei ole 

koskaan tutkittu. 

Mikäli paksusuolessa todetaan ahtauma, tulee syövän mahdollisuus poissulkea. 

Paksusuolesta tulee ottaa useita kudosnäytteitä, ja leikkausta voidaan harkita. Joskus 

koko paksusuolen tähystystä ei ole mahdollista tehdä, ja silloin voidaan käyttää 
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kuvantamismenetelmiä kuten kaksoiskontrastitutkimusta bariumperäruiskeen avulla tai 

kolongrafiaa. 

Pitkään jatkuneessa haavaisessa paksusuolentulehduksessa paksusuolen ahtautunut 

kohta on mahdollinen merkki paksusuolen syövästä, joka vaatii huolellista arviointia 

kolonoskopian ja kudosnäytteiden avulla. Jos kolonoskopia jää epätäydelliseksi ahtauman 

estäessä etenemistä sen ohi, niin kaksoiskontrastitutkimusta bariumvarjoainetta 

sisältävän peräruiskeen avulla voidaan käyttää ahtauman ja sen lähellä olevan 

paksusuolen alueen tutkimiseksi. Kerroskuvauksessa (tietokonetomografia, TT) voidaan 

arvioida rakenteita sekä suolen ahtauman lähellä että suolen ulkopuolella ja siksi tämä 

menetelmä on paras valinta tässä tilanteessa. 

Nimitystä luokittelematon paksusuolentulehdus (indeterminate colitis, IC) pitäisi käyttää 

vain resektionäytteiden osalta. Jos lääkäri ei tiedä, onko potilaalla Crohnin tauti tai 

haavainen paksusuolentulehdus sen jälkeen, kun kaikki mahdolliset kokeet on suoritettu, 

kannattaa puhua määrittämätön tulehduksellisesta suolisairaudesta tai 

paksusuolentulehduksesta (inflammatory bowel disease unclassified, IBDU). 

 Määrittämätön paksusuolentulehdus sopii nimityksenä parhaiten tapauksille, joissa ei 

voida tehdä lopullista eroa haavaisen paksusuolentulehduksen, Crohnin taudin ja muiden 

paksusuolen tulehduksen aiheuttajien välillä. Nimitystä käytetään, jos eroa ei voida tehdä 

sen jälkeenkään, kun sairaushistoria, tähystyslöydökset, limakalvon kudosnäytteiden 

histopatologiset tutkimukset ja asianmukainen radiologia on otettu huomioon. 

Luokittelematon paksusuolentulehdus (indeterminate colitis, IC) -termiä voivat käyttää 

patologit kuvattaessa poistettua paksusuolta, jossa on sekä haavaisen 

paksusuolentulehduksen että Crohnin taudin piirteitä.  

haavaisen paksusuolentulehduksen lääkehoito 

Proktiitti 

5-ASA 1g peräpuikkona kerran vuorokaudessa on suositeltava hoito lievään tai 

keskivaikeaan proktiittiin. Myös 5-ASA peräruiskeita voidaan käyttää. Peräpuikoilla 

saadaanenemmän lääkettä peräsuoleen ja potilaat näyttävät käyttävän niitä mieluummin 

kuin peräruiskeita. Paikallisesti annosteltu 5-ASA yhdessä suun kautta otetun 5-ASA:n 

kanssa tai paikallisesti annostellun steroidin kanssa on parempi hoito kuin mikään näistä 

lääkkeistä yksin. Yksin suun kautta annosteltu 5-ASA ei ole yhtä hyvä hoito kuin 

yhdistelmä. Mikäli proktiitti on vastustuskykyisempi, saatetaan tarvita hoitoa 

immunosuppressiivisilla lääkkeillä ja/tai anti-TNF:llä. 

Proktiittipotilaalle paikallisesti käytetty 5-ASA on paras hoito. Tämä on osoitettu 

lukuisissa tutkimuksissa, jotka ovat osoittaneet 5-ASAn vähentävän oireita ja parantavan 

kolonoskopia- ja biopsialöydöksiä. Lisäksi peräpuikot ovat tehokkaampia kuin 

peräruiskeet, koska ne tavoittavat paremmin tulehtuneen alueen ja niitä havaitaan 

useammin potilaan peräsuolessa neljän tunnin kuluttua lääkkeen otosta (40 % vrt. 10 

%). Tehon lisäystä ei ole todettu yli yhden gramman 5-ASA -annostuksissa, ja annostelu 

kerran vuorokaudessa on yhtä tehokasta kuin annostelu useita kertoja vuorokaudessa. 

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että mesalatsiini on tehokkaampi kuin paikallisesti 

käytetyt steroidit sekä oireiden lievityksessä että kolonoskopia- ja biopsialöydösten 

korjaantumisessa. Paikallisesti annosteltavaa steroidilääkitystä voidaan antaa potilaille, 

jotka eivät siedä paikallisesti käytettyä 5-ASA:a. 

Proktiitissa 5-ASA paikallisesti annosteltuna on tehokkaampi kuin suun kautta 

annosteltuna. Yhdistelmänä paikallisesti annosteltu ja suun kautta otettu 5-ASA näyttää 

olevan tehokkaampi kuin kumpikin yksin, mikäli tulehdusmuutokset sijaitsevat alle 50 cm 
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peräaukosta. Paikallinen 5-ASA yhdessä paikallisen steroidin kanssa on myös tehokasta. 

Jos 5-ASA yhdistelmähoito suun kautta ja paikallisesti yhdessä paikallisesti 

annosteltavien kortikosteroidien kanssa ei tehoa, kannattaa lisätä lääkitykseen suun 

kautta otettava prednisoloni. Jos mikään näistä ei auta, tulee käyttää 

immunosuppressiolääkkeitä tai anti-TNF:ää.  

Vasemmanpuoleinen koliitti 

 lievän tai keskivaikean vasemmanpuoleisen koliitin varhainen hoito on 1 g 

aminosalisylaattia peräpuikkona kerran vuorokaudessa yhdessä suun kautta otettavan yli 

2,4 g mesalatsiinivuorokausiannoksen kanssa. Yhdessä suun kautta ja paikallisesti 

annosteltu 5-ASA on parempi hoito kuin ainoastaan paikallisesti annosteltu steroidi tai 

aminosalisylaatti. Se on myös parempi kuin ainoastaan suun kautta otettu 

aminosalisylaatti. Paikallisesti käytetty 5-ASA tehoaa sairauteen paremmin kuin 

paikallisesti käytetyt steroidit. 5-ASA annosteltuna kerran päivässä on yhtä tehokas kuin 

useaan annokseen jaettuna. Systeemisiä kortikosteroideja voidaan käyttää, jos 5-ASA ei 

toimi. Vaikeassa sairaudessa potilas on otettava sairaalaan tehokkaampaa hoitoa varten. 

On olemassa selvää tutkimusnäyttöä, että sekä suun kautta että paikallisesti käytetty 5-

ASA on tehokas vasemmanpuoleisen haavaisen paksusuolentulehduksen hoidossa. Siksi 

lievän tai keskivaikean vasemmanpuoleisen koliitin ensisijainen hoito on sekä suun 

kautta että paikallisesti käytetty 5-ASA. Se on todettu tehokkaammaksi kuin 5-ASA yksin 

joko suun kautta tai paikallisesti annosteltuna ja toimii nopeammin. Useat tutkimukset 

osoittavat, että peräsuolen kautta annosteltu 5-ASA on tehokkaampi kuin peräsuolen 

kautta annetut kortikosteroidit. Tosin moni tutkimus on voinut osoittaa, että peräsuolen 

kautta annosteltu beklometasonidipropionaatti (steroidilääke) on yhtä tehokas kuin 

peräsuolen kautta annosteltu 5-ASA. 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että annoksen jakamisesta ei ole lisäetua, ja että 5-

ASA voidaan annostella kerran vuorokaudessa. Sen sijaan on voitu osoittaa, että annosta 

suurentamalla päästään parempaan hoitotulokseen, ja suositeltu minimiannos 

vasemmanpuoleisessa koliitissa on 2,4 g vuorokaudessa. 

Mikäli vasemmanpuoleista koliittia sairastava potilas ei siedä 5-ASA:a, voidaan harkita 

suun kautta annettavia kortikosteroideja. Suun kautta annettavat steroidit voivat toimia 

nopeammin, mutta ne saattavat aiheuttaa enemmän sivuvaikutuksia. 5-ASA tehoaa 

keskimäärin 9-16 vuorokauden kuluttua. Vaste on nopeampi yhdistelmähoidossa kuin 

pelkästään suun kautta käytettynä. Jos 5-ASA:a käyttävällä potilaalla oireet vaikeutuvat 

ja esiintyy veriulosteita vielä 10-14 vuorokautta hoidon aloituksesta tai potilas ei saa 

lievitystä oireisiin 40 vuorokauden kuluessa, on syytä tehostaa hoitoa (yleensä suun 

kautta annettavilla kortikosteroideilla). 

Laaja-alainen paksusuolentulehdus 

Hoidon varhaisessa vaiheessa lievää tai keskivaikeaa laaja-alaista paksusuolentulehdusta 

tulee hoitaa antamalla suun kautta 5-ASA:a yli 2,4 g vuorokaudessa. Tätä olisi syytä 

käyttää yhdessä paikallisesti annostellulla 5-ASA:lla, jotta remissiossa pysymisen 

mahdollisuus paranisi. 5-ASA annosteltuna kerran päivässä on yhtä hyvä kuin 5-ASA 

jaettuna useaan annokseen. Systeemisiä kortikosteroideja on käytettävä, jos 5-ASA:n 

vaste jää puutteelliseksi. Vaikea laaja-alainen koliitti vaatii sairaalahoitoa. 

Laaja-alaisessa lievässä tai keskivaikeassa koliitissa suun kautta annostellulla 5-ASA:lla 

päästään tehokkaasti remissioon. 5-ASA:n teho on vielä parempi, jos se annostellaan 

sekä suun kautta että paikallisesti. Kliinisessä tutkimuksessa on osoitettu, että 

yhdistelmähoidossa remissioon pääsi 64 % potilaista, kun taas pelkällä suun kautta 
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annostelulla ainoastaan 43 % saavutti remission. Laaja-alaisessa koliitissa kerta-annos 

5-ASA:a vuorokaudessa on yhtä tehokas kuin sama määrä jaettuna useaan annokseen.  

Steroideja on annettava suun kautta, jos lieväasteinen tai keskivaikea sairaus ei reagoi 

5-ASA:aan. Suun kautta annettavan steroidin aloitus on myös aiheellista jos tauti 

pahenee 5-ASA (yli 2 grammaa vuorokaudessa) ylläpitohoidolla tai immunomodulaattori 

ylläpitohoidolla. Ainakin kahdessa tutkimuksessa steroidit on voitu osoittaa tehokkaiksi 

valmisteiksi aikaansaamaan remissiota. Vaikea, laaja-alainen haavainen 

paksusuolentulehdus on hengenvaarallinen tauti ja tätä tautia sairastavat potilaat 

vaativat sairaalahoitoa.  

Vaikea haavainen paksusuolentulehdus 

Potilaalla on sairaalahoitoa vaativa vaikea haavainen paksusuolentulehdus, jos hänellä on 

seuraavia oireita: verinen ripuli yli kuusi kertaa vuorokaudessa ja mikä tahansa 

systeemisen toksisuuden merkki (syke yli 90/min, kuumetta yli 37,8 oC, hemoglobiini alle 

105 g/l, lasko yli 30 mm/h tai CRP yli 30 mg/l). 

Noin yksi kuudesta potilaasta sairastaa vaikean taudin pahenemisvaiheen jossain 

vaiheessa elämäänsä Vaikea haavainen paksusuolentulehdus on aina otettava vakavasti. 

Vaikkakin hoidossa on viime vuosisadan aikana edistytty, Isossa-Britanniassa 2,9 % 

vaikeaa haavaista paksusuolentulehdusta sairastavista potilaista kuolee, tosin 

erikoistuneissa keskuksissa kuolleisuus on alle 1 %. Vaikean taudin vakavuuden vuoksi 

on tärkeää, että pahenemisvaiheet havaitaan ajoissa. Vaikeasta pahenemisvaiheesta on 

kyse, jos potilaalla on vuorokaudessa kuusi tai enemmän veristä ulostustapahtumaa ja 

lisäksi yksi seuraavista: (a) nopea syke (yli 90/min), (b) kuume, (c) anemia, tai (d) 

kohonnut lasko tai CRP. 

Vaikeaapahenemisvaihetta sairastava potilas on otettava sairaalahoitoon ja alkuun 

suonensisäiseen kortikosteroidihoitoon. Mikäli tälle hoidolle ei saada vastetta kolmen 

vuorokauden sisällä, kortikosteroidi on vaihdettava siklosporiiniin, takrolimuusiin tai 

infliksimabiin. Jos tauti ei reagoi lääkehoitoon, on edettävä leikkaukseen. Intensiiviseen 

lääkehoitoon ja leikkaukseen liittyvät päätökset on tehtävä nopeasti mutta myös 

huolellisesti. Jos leikkausta viivytetään liian kauan, leikkauksen aikaisten 

komplikaatioiden mahdollisuus kasvaa. 

 Vaikeaa haavaista paksusuolentulehdusta on hoidettava suonensisäisillä steroideilla. 

Steroidin sijaan voidaan myös käyttää suonensisäistä siklosporiinia. Pienimolekyylistä 

hepariinia pitää antaa suurentuneen veritulppariskin vuoksi. Potilaan hoito vaatii 

gastroenterologin ja vatsaelinkirurgin yhteistyötä. 

 

Parhaimmillaan suonensisäisten steroidien vaste voidaan arvioida laboratoriokokeilla 

hoidon kolmantena päivänä. Jos vaikea aktiivinen tauti ei reagoi suonensisäisiin 

steroideihin, on harkittava muita hoitovaihtoehtoja, mukaan lukien leikkaushoitoa. 

Siklosporiini, infliksimabi tai takrolimuusi voivat tulla kyseeseen toisen vaiheen hoidossa. 

Paksusuolen poistoa suositellaan, jos hoito näillä valmisteilla ei tuota tulosta. 

Päätös siitä, milloin kannattaa suosittaa potilaalle kolektomiaa, on vaikeimpia päätöksiä, 

joiden eteen gastroenterologi voi joutua. Toisaalta gastroenterologin olisi yhteistyössä 

kirurgin kanssa tehtävä leikkauspäätös mahdollisimman nopeasti antamatta potilaan 

vastahakoisuuden viivyttää sitä. Jos leikkauspäätöstä pitkitetään, kasvaa leikkauksen 

aikaisten komplikaatioiden ja jopa kuoleman riski.  

 Objektiivisia mittareita tarvitaan (eli mittareita, joihin potilaan tai lääkärin tunteet eivät 

vaikuta) tehtäessä päätöstä siitä, että kannattaako vaikeaa haavaista 
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paksusuolentulehdusta hoitaa paksusuolenpoistolla vai lääkkeillä kuten siklosporiinilla, 

infliksimabilla tai takrolimuusilla. Päätösprosessin aikana huomioitavia objektiivisia 

mittareita ovat kliiniset (kuten tiheä ulostamisväli), biokemialliset (kuten korkea CRP) ja 

radiologiset tekijät (kuten paksusuolen laajeneminen). Päätöstä tehtäessä on tärkeää 

ottaa huomioon potilaan yksilölliset piirteet. Esimerkiksi suonensisäistä siklosporiinia on 

vältettävä, jos potilaalla on matala kolesteroli tai magnesium, koska näillä potilailla on 

lisääntynyt riski saada neurologisia sivuvaikutuksia. 

Remission ylläpitohoito lääkkeillä 

Ylläpitohoidon valinnassa on huomioitava monta tekijää: 

- kuinka suuri osa paksusuolesta on sairastunut (eli sairauden laajuus) 

- sairauden uusiutumisväli 

- epäonnistunut aikaisempi ylläpitohoito 

- edellisen pahenemisvaiheen vaikeusaste 

- mitä hoitoa viime kerralla käytettiin remission saavuttamiseksi 

- ylläpitohoidon turvallisuus 

- syövän ehkäisy. 

Oikean hoidon valinta potilaan pitämiseksi remissiossa riippuu monista tekijöistä. 

Proktiittipotilaat tarvitsevat todennäköisemmin vain paikallishoitoa, kun taas 

vasemmanpuoleisen tai laaja-alaisen taudin potilaat tarvitsevat lääkitystä suun kautta. 

Jos sairauden pahenemisväli on lyhyt, voi tehokkaampi hoito pidentää remission kestoa. 

Jos lääkitys ei ole tehonnut aikaisemmassa ylläpitohoidossa, sitä ei kannata käyttää 

uudestaan. Jos edellinen paheneminen oli aikaisempaa vaikeampi, on syytä tehostaa 

ylläpitohoitoa. Sen hetkisen pahenemisen vaikeusaste ennustaa tulevaisuuden 

pahenemisten todennäköisyyttä. Jos remissioon pääseminen vaatii steroideja, potilas 

tarvitsee todennäköisemmin tehokkaampaa ylläpitohoitoa. Lääkityksen sivuvaikutukset ja 

hyödyt tulee arvioida sairauden pahenemisvaiheiden ja syövän ehkäisemisen kannalta. 

Aminosalisyylihappo 

5-ASA suun kautta annosteltuna on ensisijainen ylläpitohoito jos potilas reagoi 5-

ASA:aan tai steroideihin (suun tai peräsuolen kautta). Proktiitissa 5-ASA peräsuolen 

kautta on ensisijainen ylläpitohoito ja sitä voidaan myös käyttää vasemmanpuoleisessa 

koliittissa. 5-ASA sekä suun että peräsuolen kautta annosteltuna voidaan käyttää 

toissijaisena ylläpitohoitona. 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että 5-ASA suun kautta annosteltuna on tehokas 

remission ylläpitohoidossa. Lisäksi kahdessa tutkimuksessa 5-ASA peräsuolen kautta 

annosteltuna on ollut tehokas vasemmanpuoleisen koliitin ylläpitohoidossa. Hoito, jossa 

5-ASA annettuna sekä suun kautta että peräruiskeina on osoitettu tehokkaammaksi kuin 

5-ASA pelkästään suun kautta remission ylläpidossa. Isossa-Britanniassa tehdyn 

tutkimuksen mukaan 80 % potilaista otti mieluummin lääkityksensä pelkästään suun 

kautta, eli näyttää siltä, että suun kautta annostelu on mieluisampi kuin paikallisesti 

annostelu. 

5-ASA suun kautta ei toimi, jos vuorokausiannos on pienempi kuin 1,2 g. Peräsuolen 

kautta kokonaisannos 3 g viikossa useaan annokseen jaettuna riittää remission 

ylläpidossa. Annostelua voidaan muuttaa vasteen mukaan. Joissain tapauksissa 

suuremmat 5-ASA -annokset suun kautta joko yhdessä paikallisesti annetulla 5-ASA:lla 

tai ilman sitä ovat hyödyllisiä. Kerran vuorokaudessa otettu 5-ASA ei aiheuta enemmän 

sivuvaikutuksia. Vaikkakin sulfasalatsiini voi olla hieman tehokkaampi, suositellaan 5-ASA 

–valmisteita niiden vähäisempien sivuvaikutusten vuoksi. Kaikki käytettävissä olevat 5-
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ASA -valmisteet ovat tehokkaita. Ei ole vahvaa näyttöä siitä, että jokin 5-ASA olisi 

parempi kuin jokin toinen ylläpitohoidossa. 

Suun kautta annetun 5-ASA:n minimiannos on 1,2 g vuorokaudessa. Ottaen huomioon, 

että suuremmat annokset 5-ASA:a eivät aiheuta enempää sivuvaikutuksia, kannattaa 

niitä käyttää tietyissä tapauksissa. Ei ole myöskään väliä, otetaanko 5-ASA:a kerran 

päivässä vai useita kertoja. Kerran päivässä annostelua suositellaan, koska sitä on 

helpompi noudattaa. Vaikka 5-ASA ja sulfasalatsiini ovat suunnilleen yhtä tehokkaita, 5-

ASA:a suositellaan, koska sillä on vähemmän sivuvaikutuksia. Ei ole olemassa vahvaa 

näyttöä siitä, että jokin tietty 5-ASA valmiste olisi muita valmisteita parempi. 

Pitkäaikaista ylläpitohoitoa 5-ASA:lla suositellaan, koska se voi vähentää 

paksusuolisyövän riskiä. 

Tutkimus on osoittanut, että säännöllinen 5-ASA-hoito vähentää riskiä saada 

paksusuolisyöpä 75 %:lla. Siksi sitä pitää vakavasti harkita ylläpitohoitona. 

Tiopuriinit 

Jos remission ylläpidossa tarvitaan steroideja, potilaalle tulee aloittaa tiopuriini. 

Atsatiopriini on 5-ASA:a tehokkaampi lievittämään oireita ja vähentämään tähystyksessä 

näkyvää tulehdusta potilailla, jotka tarvitsevat steroideja pysyäkseen remissiossa. Lisäksi 

noin puolet steroidiriippuvaisista potilaista, jotka saavat atsatiopriinia, pysyvät 

oireettomina yli kolme vuotta ilman steroideja. Siksi potilaalle, jonka sairaus pahenee 

steroidihoidon vieroituksen yhteydessä, on annettava atsatiopriinia.  

Keskivaikeaa koliittia sairastavia potilaita, jotka eivät reagoi tiopuriineihin, on hoidettava 

anti-TNF:lla tai takrolimuusilla. Hoitojen jäädessä tehottomiksi, ne on lopetettava ja 

leikkausta on harkittava. 

Jos steroidiriippuvainen potilas ei reagoi tiopuriineihin, on tehtävä uusi tähystys 

kudosnäytteenottoineen diagnoosin varmistamiseksi ja muiden komplikaatioiden 

poissulkemiseksi. Hoitostrategia, jonka tavoitteena on steroidihoidon lopettaminen, 

täytyy ottaa puheeksi potilaan kanssa, ja anti-TNF-hoitoa on harkittava. On olemassa 

vahvaa näyttöä siitä, että anti-TNF-hoito tehoaa keskivaikeaan ja vaikeaan 

kortikosteroideille ja immunomodulaatiohoidoille reagoimattomaan tautiin. Takrolimuusia 

voidaan harkita myös, mutta näyttö tämän hoidon tehosta ei ole yhtä vakuuttava 

Jos tauti ei reagoi tai lakkaa reagoimasta kaikkiin näihin hoitoihin, leikkausta on 

harkittava. Paksusuolenpoistoleikkaus ei ole riskitön toimenpide, mutta koska leikkaus 

poistaa tulehtuneen paksusuolen, tauti saadaan tällä ”paranettua”. Jos sairaus ei parane 

immunomodulaattoreilla tai immunosuppressiolääkkeillä, näitä ei kannata jatkaa, koska 

leikkausta odotellessa leikkauksenaikaisten ja –jälkeisten komplikaatioiden riski kasvaa. 

Kaikille potilaille on tarjottava ylläpitohoitoa. Tarpeen mukainen hoito on mahdollista 

vain, jos sairaus rajoittuu peräsuoleen. 

Lääkitystä pitää jatkaa, vaikka oireita ei olisikaan. Ne, jotka jatkavat lääkkeen käyttöä, 

saavat paljon harvemmin pahenemisvaiheita kuin ne, jotka lopettavat lääkityksen. 

Lääkkeen oton noudattaminen näyttää olevan tärkein tekijä määritettäessä, pysyykö 

sairaus remissiossa vai ei. Eräs tutkimus osoitti, että henkilöt, jotka ottivat vähemmän 

kuin 80 % ylläpitolääkkeistään (5-ASA) kokivat viisi kertaa useammin taudin 

pahenemisvaiheen kuin ne, jotka ottivat enemmän kuin 80 % lääkkeistään. 

Tiopuriineja voidaan käyttää jos sairaus on lievä tai keskivaikea, jos sairaus pahenee 

varhaisessa vaiheessa tai toistuvasti optimaalisesta 5-ASA -annostuksesta huolimatta, 
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jos potilas ei siedä 5-ASA:a , jos tarvitaan jatkuvasti steroideja remission säilyttämiseksi, 

tai jos remissioon on päästy siklosporiinin (tai takrolimuusin) avulla. Mikäli tauti on 

reagoinut anti-TNF-hoidolle, on olemassa kaksi vaihtoehtoa remission ylläpitämiseksi. 

Ensimmäinen vaihtoehto on ottaa käyttöön jokin tiopuriini. Toinen vaihtoehto on jatkaa 

anti-TNF-hoitoa tiopuriinin kanssa tai ilman sitä. Tiopuriineja ylläpitohoidossa on 

harkittava vaikeassa steroideihin, siklosproiiniin tai infliksimabiin reagoivassa koliitissa. 

Toisaalta, jos sairaus on reagoinut infliksimabille, on myös täysin asianmukaista jatkaa 

tällä. Jos tiopuriinit eivät ole auttaneet aikaisemmin, kannattaa käyttää anti-TNF-hoitoa 

remission ylläpitämiseksi. Potilaalle, joka ei ole aiemmin käyttänyt tiopuriineja ja jonka 

vaikea koliitti reagoi steroideihin, siklosproiiniin tai takrolimuusiin, voidaan aloittaa 

tiopuriini ylläpitohoidoksi. 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että tiopuriinit ovat tehokkaita ylläpitämään 

remissiota, vaikka näyttö niiden tehosta on heikompi haavaisessa 

paksusuolentulehduksessa kuin Crohnin taudissa. Tuore tutkimus on osoittanut, että 

atsatiopriini oli parempi steroidivapaan remission ylläpitämiseksi kuuden kuukauden 

kuluessa kuin 5-ASA (53 % pysyy remissiossa atsatiopriinilla, 21 % 5-ASA:lla). Lisäksi 

tiopuriineja voidaan käyttää sen jälkeen, kun remissioon on päästy siklosporiinilla (tai 

takrolimuusilla). Tällöin todennäköisyys välttää paksusuolenpoisto paranee sekä lyhyellä 

(1 vuosi) että pitkällä aikavälillä (5 vuotta). 

Myös anti-TNF-hoito on mahdollinen hoitovaihtoehto. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 

infliksimabin avulla tauti saadaan usein remissioon ja pystytään välttämään steroidien 

käyttöä. Adalimumabin on myös osoitettu auttavan keskivaikeaa tai vaikeaa tautia 

sairastavia potilaita pääsemään remissioon ja pysymään siinä, lievittämään oireita ja 

vähentämään tulehdusta paksusuolessa ja pääsemään eroon steroideista. 

 Yksi hoitovaihtoehto on yhdistää tiopuriinit ja anti-TNF-hoito. Tämä voi vähentää riskiä 

huonontuneeseen anti-TNF-vasteeseen tai lääkevasteen täydelliseen menettämiseen 

anti-TNF-vasta-ainemuodostumisen takia. Tutkimus on osoittanut, että infliksimabin ja 

atsatiopriinin yhdistäminen oli tehokkaampi auttamaan potilaita pääsemään eroon 

steroideista kuin kumpikin yksinään. Luultavasti näiden kahden yhdistäminen auttaa 

ehkäisemään paksusuolenpoistoa. On myös mahdollista, että atsatiopriini voidaan 

lopettaa ensimmäisen kuuden kuukauden yhdistelmähoidon jälkeen, koska infliksimabin 

tehoa heikentävät vasta-aineet, joitten muodostumista tiopuriinit estävät, muodostuvat 

yleensä anti-TNF-hoidon ensimmäisten kuukausien aikana.  

Haavaisen paksusuolentulehduksen leikkaushoito 

Komplikaatioita syntyy leikkauksessa todennäköisemmin silloin, kun leikkaushoito 

viivästyy. 

Monivaiheinen menettely (paksusuolenpoisto ensin) on aiheellinen akuuteissa 

lääkehoitoon regoimattomissa tapauksissa , tai jos potilas on joutunut käyttämään 

prednisolonia päivittäin vähintään 20 mg yhtämittaisesti yli kuuden viikon ajan. 

Jos mahdollista, leikkaus olisi suoritettava tähystysleikkauksena (laparoskopialla). 

 Vaikeassa haavaisessa paksusuolentulehduksessa on tärkeää, että kokeneet kirurgit ja 

gastroenterologit tekevät saumatonta yhteistyötä, jotta leikkaus sujuisi mahdollisimman 

turvallisesti. Vaikka onkin tärkeää, että lääkehoitoa yritetään ennen leikkausharkintaa, 

on yhtä tärkeää, ettei leikkauspäätöstä viivytetä tarpeettomasti. Tarpeellisen leikkauksen 

viivyttäminen johtaa usein huonompaan leikkaustulokseen.  

Leikkaus on suoritettava kahdessa tai kolmessa vaiheessa (paksusuolenpoisto ja 

ohutsuoliavanne ensin), kun potilaalla on akuutti vaikea tauti tai hän on käyttänyt 

runsaasti steroideja. Paksusuolenpoiston jälkeen potilas pääsee toipumaan ja voi syödä 

taas kunnolla. Kolektomian jälkeen potilaalla on aikaa miettiä, toivooko hän J-pussia vai 
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pysyvää ohutsuoliavannetta. Kun paksusuolenpoisto on suoritettu ensin, on mahdollista 

vielä kerran poissulkea Crohnin tauti. Jos paksusuolinäytteessä on Crohnin tautiin 

viittaavia löydöksiä, J-pussileikkausta ei tule tehdä. Jos paksusuoli on poistettu 

tähystysleikkauksella, toipuminen on nopeampaa ja leikkauksenjälkeisiä komplikaatioita 

esiintyy vähemmän. 

J-pussileikkaus (IPAA, ileal pouch anal anastomosis), eli leikkaus jossa ohutsuolen 

loppuosasta muodostetaan J:n muotoinen säiliö, joka yhdistetään peräaukkoon, tulee 

suorittaa sairaaloissa, joissa on kokemusta siitä. Silloin komplikaatioita on vähemmän ja 

J-pussin säilyttäminen onnistuu paremmin vaikka tulisikin välittömiä komplikaatioita. 

J-pussileikkaus on hyvin haastava leikkaus ja siksi sitä usein tekevien sairaaloiden ja 

kirurgien tulokset ovat parempia ja komplikaatiot vähäisempiä kuin sitä harvoin tekevien. 

Kokeneet kirurgit ja sairaalat hallitsevat myös komplikaatioiden hoidon paremmin ja 

onnistuvat todennäköisemmin pelastamaan J-pussin vakavien komplikaatioiden 

sattuessa.  

Hedelmällisessä iässä olevien naisten kannattaa keskustella leikkauksesta sekä 

gastroenterologin että gastrokirurgin kanssa, koska J-pussileikkauksen jälkeen lasten 

saaminen voi vaikeutua. Muita leikkausvaihtoehtoja ovat osittainen paksusuolenpoisto 

ohutsuoliavanteella ja osittainen paksusuolenpoisto, jossa ohutsuolen loppuosa liitetään 

peräsuoleen (ileorektaalinen liitos).  

J-pussileikkauksen jälkeen joka toinen nainen tulee lisääntymiskyvyttömäksi, ja J-pussi 

kolminkertaistaa hedelmättömyyden riskin verrattuna lääkehoitoon (hedelmättömyys 48 

% J-pussileikkauksen jälkeen ja 15 % lääkehoidon aikana). Syy siihen on luultavasti se, 

että munanjohtimiin muodostuu kiinnikkeitä leikkauksen jälkeen. Siksi naisten, jotka 

toivovat vielä lapsia, kannattaa harkita vaihtoehtoisia leikkausmenetelmiä kuten pysyvää 

ohutsuoliavannetta tai osittaista paksusuolenpoistoa, jossa ohutsuolen loppuosa liitetään 

peräsuoleen, eli ileorektaalista liitosta. Ileorektaalisen liitoksen etuna on, että se ei näytä 

vähentävän hedelmällisyyttä. Huono puoli on se, ettei kaikkea tulehtunutta paksusuolta 

ole poistettu ja sen seurauksena syövän riski säilyy. 

Ileorektaalista liitosta tulisi harkita erikoistapauksissa. Leikkauksen jälkeen 

gastroenterologin tulisi seurata jäljellä olevan peräsuolen tilaa. 

Ileorektaalinen liitos ei ole yleensä hyvä vaihtoehto, koska se ei poista haavaisen 

paksusuolentulehduksen oireita taudin esiintyessä jäljellä olevassa peräsuolessa. Siitä 

huolimatta joka toisella, jolle on tehty ileorektaalinen liitos, on se vielä tallella 10 vuotta 

leikkauksesta, ja elämänlaatu on verrannollinen J-pussileikkauksen jälkeiseen 

tilanteeseen. Siksi tietyt potilaat, erityisesti hedelmällisessä iässä olevat naiset, voivat 

harkita sitä. Jäljellä oleva peräsuoli vaatii seurantaa mahdollisen syöpävaaran vuoksi. 

Prednisoloni (tai vastaava) 20 mg tai enemmän vuorokaudessa yli kuuden viikon ajan 

kasvattaa leikkauskomplikaatioiden riskiä. Siksi kortikosteroideista pitää 

mahdollisuuksien mukaan pyrkiä eroon ennen leikkausta. 

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että potilailla, jotka ovat käyttäneet vähintään 20 

mg prednisolonia vuorokaudessa yli kuuden viikon ajan, on enemmän 

leikkauskomplikaatioita. Siksi steroideista pitää pyrkiä eroon, jos mahdollista, ennen 

leikkauksen suorittamista. 

Jos steroidit päästään lopettamaan vasta leikkauksen jälkeen, on tärkeää varoa 

aiheuttamasta vieroituskriisiä jonka tunnusmerkit ovat matala verenpaine ja matalat 

natrium- ja sokeriarvot. 
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Tiopuriinit tai siklosporiini ennen leikkausta eivät lisää komplikaatioiden riskiä 

leikkauksen jälkeen. Infliksimabi ennen leikkausta voi lisätä komplikaatioiden riskiä 

leikkauksen jälkeen. 

Tiopuriinit tai siklosporiini ennen leikkausta eivät näytä lisäävän komplikaatioiden riskiä 

paksusuolenpoistoleikkauksen jälkeen. Jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että 

infliksimabi näyttäisi lisäävän riskiä välittömille leikkauksenjälkeisille komplikaaioille, ja 

nämä riskit näyttävät liittyvän immunosuppression aiheuttamaan infektioriskiin. Toisaalta 

on muita tutkimuksia, joissa infliksimabi ei ole lisännyt leikkauksenjälkeisiä 

komplikaatioita, joten tämän asian paikkansapitävyydestä ei ole vielä varmuutta. 

Puuttuvien tutkimusten vuoksi ei ole tiedossa, lisääkö takrolimuusi leikkauksen jälkeisten 

komplikaatioiden riskiä. 

Leikkauskomplikaatiot – J-pussitulehdus (pussiitti) 

J-pussitulehduksen eli pussiitin diagnoosi perustuu oireisiin ja sekä tähystys- että 

histologisiin löydöksiin. Pussiitti on yleisempää, jos yli puolet paksusuolesta oli 

sairastunut ennen leikkausta, jos esiintyy suoliston ulkopuolista sairautta (kuten PSC), 

potilas ei tupakoi, potilas on p-ANCA-positiivinen tai potilas on käyttänyt 

tulehduskipulääkkeitä. 

Pussiitin oireisiin kuuluvat lisäntynyt ulostamisen tarve, nestemäiset ulosteet, vatsan 

kouristelu, tenesmit ja lantionseudun epämukava tunne. Peräaukon verenvuotoa, 

kuumetta ja suoliston ulkopuolista oireilua voi myös esiintyä. Pussiittia ei voida todeta 

pelkkien oireiden perusteella. Esimerkiksi kuffiitti eli peräsuolen sulkijalihaksen tasolla 

sijaitsevan J-pussin alaosan tulehdus voi aiheuttaa samanlaisia oireita. Vastaavasti J-

pussin Crohnin tauti ja ärtyvän säiliön oireyhtymä (käytännössä sama kuin ärtyvän 

suolen oireyhtymä) voivat aiheuttaa samanlaisia oireita. Näin ollen diagnoosin 

varmistamiseksi tulisi suorittaa J-pussin tähystys. Limakalvotulehdus pussiitissa näyttää 

erilaiselta kuin haavaisen paksusuolentulehduksen aiheuttama tulehdus, koska se on eri 

tauti. Tähystyksen yhteydessä on otettava kudosnäytteitä sen varmistamiseksi, että kyse 

on pussiitista eikä Crohnin taudista tai Clostridium difficilestä.  

Pussiittiin riskitekijöitä ovat laaja-alainen haavainen paksusuolentulehdus ennen 

leikkausta, ohutsuolen loppuosan tulehdus, suoliston ulkopuoliset tulehdusmuutokset 

(erityisesti PSC), tupakoimattomuus, ja tulehduskipulääkkeiden säännöllinen käyttö 

lisäävät pussiitin riskiä. Vaikka nämä riskitekijät eivät saisi estää päätymistä J-

pussileikkaukseen, niistä on puhuttava potilaan kanssa. 

Pussiitin yleisimmät oireet ovat ripuliulosteiden määrän lisääntyminen, ulostuspakko, 

vatsan kouristelu ja lantion seudun epämiellyttävä tunne. Kuume ja verenvuoto ovat 

harvinaisia. J-pussitähystystä ei tarvita, jos ei ole oireita. 

Pussiitin oireisiin kuuluvat lisääntyneet ulostamiskerrat, nestemäiset ulosteet, vatsan 

kouristelu, tenesmit ja lantionseudun epämukava tunne. Peräaukon verenvuotoa, 

kuumetta ja suoliston ulkopuolista oireilua voi myös esiintyä. Peräaukon verenvuoto 

liittyy useammin kuffiittiin kuin pussiittiin. Vaikka pidätyskyvyttömyyttä voi esiintyä ilman 

pussiittia J-pussileikkauksen jälkeen, se on yleisempää pussiittipotilailla. 

Vaikka metronidatsoli tai siprofloksasiini toimivatkin suurimmalla osalla potilaista, joilla 

on pussiitti, parhaasta hoitomenetelmästä ei ole selvyyttä. Siprofloksasiini aiheuttaa 

vähemmän sivuvaikutuksia. Ripulilääkkeet kuten loperamidi voivat vähentää ripulia 

riippumatta siitä onko pussiitia vai ei. 

Antibiootit ovat tehokkain tapa hoitaa pussiitti. Metronidatsoli ja siprofloksasiini ovat 

yleisimpiä käytössä olevia antibiootteja. Näyttää siltä, että siprofloksasiini on 
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tehokkaampi lieventämään oireita ja vähentämään tähystyslöydöksiä ja siprofloksasiinin 

aiheuttamat sivuvaikutukset ovat myös vähäisempiä. Ripulilääkkeitä, kuten loperamidia, 

tulisi myös harkita J-pussipotilailla, koska ne voivat merkittävästi vähentää ripulia, 

riippumatta siitä, onko pussiittia vai ei. 

Kun pussiitti on rauhoittunut antibioottihoidolla, Vivomixx voi auttaa pysymään 

remissiossa. Vivomixx voi myös estää pussiitin uusiutumisen, kun sen käyttö aloitetaan 

heti J-pussileikkauksen jälkeen. 

Kun krooninen pussiitti on saatu rauhoittumaan, remissiota voidaan ylläpitää käyttämällä 

Vivomixx-probioottiseosta. On osoitettu, että ennaltaehkäisevä Vivomixxin käyttö voi 

estää akuutin pussiitin kehittymisen ensimmäisen vuoden aikana leikkauksen jälkeen. 

Tutkimuksessa vain 10 % potilaista, jotka käyttivät Vivomixxia sai pussiitin, kun taas 

lumelääkettä käyttävistä 40 % sai pussiitin. Ei tiedetä tarkkaan, miten Vivomixx toimii, 

mutta oletetaan, että vaikutus perustuu bakteerikannan monimuotoisuuden lisäämiseen 

ja sienikasvun vähenemiseen J-pussissa. 

Komplikaatiot - kolorektaalisyöpä 

Paksusuolisyövän riski on suurempi potilailla, joilla on pitkään kestänyt ja laaja-alainen 

haavainen paksusuolentulehdus. 

Haavaista paksusuolentulehdusta sairastavan potilaan riski sairastua paksusuolisyöpään 

on 2 % 10 vuotta, 8 % 20 vuotta ja 18 % 30 vuotta taudin puhkeamisesta. Laaja-alaista 

paksusuolentulehdusta sairastavien potilaiden riski on suurin, vasemmanpuoleisessa 

taudissa riski on pienempi ja peräsuoleen rajoittuvassa taudissa eli proktiitissa potilailla 

ei ole lisääntynyttä paksusuolisyöpäriskiä. Eli mitä kauemmin tauti on kestänyt ja mitä 

suurempi osa paksusuolesta on sairastunut, sitä suurempi riski on saada 

paksusuolisyöpä. 

Joillakin potilailla on muita suurempi todennäköisyys saada paksusuolisyöpä: 

Potilailla, joilla on:  

- PSC 

- tulehduksen jälkeisiä polyyppejä 

- lähisukulaisilla paksusuolisyöpää 

- vaikeampi tai jatkuva tulehdus. 

Tutkimuksissa johdonmukaisimmin raportoidut paksusuolisyövän riskitekijät ovat 

primaari sklerosoiva kolangiitti (PSC) ja histologinen ja kliininen sairausaktiivisuus. PSC-

potilailla on 31 % riski sairastua paksusuolisyöpään elinaikanaan. Tulehduksen jälkeisten 

polyyppien on myös todettu olevan vahva syövän riskitekijä, mutta on mahdollista, että 

lisääntynyt riski johtuu siitä, että dysplastisia vaurioita on virheellisesti pidetty 

tulehduksen aiheuttamina polyyppeinä. Suvussa esiintyneeseen paksusuolisyöpään liittyy 

lisääntynyt riski, mutta tutkimustulokset eivät ole yhteneväisiä. 

Lääkärin tulee selvittää paksusuolisyövän riski seulontakolonoskopian tai ensimmäisen 

seurantakolonoskopian yhteydessä 6-8 vuotta haavaiseen paksusuolentulehdukseen 

sairastumisesta. Riskin suuruus riippuu siitä, kuinka suuri osa paksusuolesta on 

tulehtunut ja kuinka vaikea-asteinen tulehdus on.  

Potilaan riskitaso voidaan määrittää ensimmäisen seulontakolonoskopian tai ensimmäisen 

seurantakolonoskopian yhteydessä kahdeksan vuotta sairastumisesta. Riskitekijät ovat 

(a) laaja-alainen paksusuolentulehdus, (b) endoskooppisesti ja/tai histologisesti 

todettavissa oleva tulehdus, (c) pseudopolyypit ja (d) suvussa esiintynyt 
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paksusuolisyöpä; jos henkilöllä on kolme tai useampia näistä riskitekijöistä on olemassa 

suuri syövän riski, kun taas kahdella tai yhdellä riskitekijällä syöpäriski on vähäinen.  

Jos henkilöllä on suurentunut syöpäriski ja laaja-alainen tai vasemmanpuoleinen 

paksusuolentulehdus, hänelle pitäisi tehdä kolonoskopia 1-2 vuoden välein kun 

kahdeksan vuotta on kulunut sairastumisesta. Toisaalta, jos riski on matala, 

kolonoskopia 3-4 vuoden välein riittää. Jos syövästä tai endoskooppisesta ja/tai 

histologisesta tulehduksesta ei ole mikroskoopissa havaittavia merkkejä kahdessa 

peräkkäisessä seurantakolonoskopiassa, seurantaa voidaan harventaa (eli 1-2 vuoden 

väli voidaan pidentää 3-4 vuoteen). 

5-ASA voi vähentää paksusuolisyövän riskiä. PSC:ssä on käytettävä 

ursodeoksikoolihappoa paksusuolisyövän riskin pienentämiseksi. Ei ole tietoa siitä, 

vähentäkö tiopuriini paksusuolisyöpäriskiä. 

Kemopreventiivisiä (syöpää ehkäiseviä) aineita käytetään estämään tai myöhentämään 

syövän syntyä tai sen etenemistä. 5-ASA on esimerkki kemopreventiivisestä valmisteesta 

haavaisessa paksusuolentulehduksessa. Monet tutkimukset ovat osoittaneet 5-ASA:n 

vähentävän haavaista paksusuolentulehdusta sairastavien potilaiden paksusuolisyövän 

riskiä jopa puoleen. Sen sijaan foolihappolisäravinteet, kalsium, monivitamiinituotteet tai 

statiinit eivät vähennä suolistosyövän riskiä, kun taas tiopuriinin kemopreventiivisestä 

tehosta ei ole varmuutta. 

Niillä haavaista paksusuolentulehdusta sairastavilla potilailla jotka sairastavat myös 

PSC:tä on paljon suurempi riski sairastua suolistosyöpään, näiden potilaiden elinikäinen 

riski saattaa olla jopa 31 %. Näillä potilailla ursodeoksikoolihappo on osoittautunut 

vähentävän suolistosyövän esiintymistä ja siksi heidän pitäisi käyttää sitä 

järjestelmällisesti.  

Muut komplikaatiot 

Psykologiset tekijät voivat vaikuttaa haavaisen paksusuolentulehduksen kulkuun. Jos 

potilaalla on stressiä tai masennus, sairauden uusiutuminen on todennäköisempää. 

Masennusta sairastavan elämänlaatu on alentunut ja ahdistunut potilas jättää helposti 

lääkityksen kesken. 

Useat tutkimukset haavaista paksusuolentulehdusta sairastavilla potilailla ovat 

osoittaneet, että psyykkinen stressi ja sairauden aktiivisuus ovat yhteydessä toisiinsa. 

Tutkimuksissa on ilmennyt, että vahvasti koettu stressi, ahdistus ja masennus voivat 

aikaansaada sairauden pahenemisen. Toisaalta yhdessä tutkimuksessa masennus ei 

vaikuttanut pahenemisen todennäköisyyteen. Eli tieteellinen näyttö tästä asiasta ei ole 

täysin selvä. Kuitenkin masennus ja neuroottisuus (persoonallisuuden piirre johon kuuluu 

emotionaalinen epävakaus, ahdistus, pelko ja huoli) on osoitettu olevan yhteydessä 

alentuneeseen elämänlaatuun. Ahdistus ja alakuloisuus näyttävät liittyvän haavaisen 

paksusuolentulehduksen lääkkeiden ottamatta jättämiseen. 

Lääkärin olisi keskusteltava potilaan kanssa sairauden psyykkisistä vaikutuksista ja 

elämänlaatuun liittyvistä kysymyksistä. Haavaisesta paksusuolentulehduksesta on 

tarjottava tietoa ja selitettävä asiat potilaan ymmärtämässä muodossa. Yhdistelemällä 

itsehoitoa ja järjestämällä potilaskeskeisiä vastaanottokäyntejä sairauden hallintaa 

voidaan mahdollisesti parantaa. 

Koettu terveydentila vaikuttaa potilaan sairauskokemukseen. Psyykkisesti ahdistuneilla 

potilailla voi olla vaikeuksia käsitellä sairauteen liittyviä tietoja. Tietoisuuden lisääminen 

tästä asiasta voi parantaa potilaan ja hoitohenkilökunnan välistä viestintää. On tärkeää, 

että potilaalle annetaan sairauteen liittyviä tietoja yksilöllisesti ja että hänelle järjestyy 
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henkistä tukea. Potilas, joka ei ymmärrä sairauttaan on yleensä siitä enemmän 

huolissaan.  

Terveydenhoitopalvelujen hyödyntäminen liittyy vahvasti psykososiaalisiin tekijöihin. On 

käynyt ilmi, että yli 40 % potilaista ei noudata lääkärin ohjeita, eli lääkärin tai hoitajan ja 

potilaan välinen suhde on avainasemassa. Sairauden hallinta paranee, jos potilaalle 

annetaan itsehoito-oppaita ja järjestetään tapaamisia lääkärin kanssa. Pelkästään 

kirjalliset oppaat eivät ole hyödyllisiä ja voivat jopa huonontaa hoitotuloksia. Lisäksi 

potilaskoulutukset eivät juurikaan näytä vaikuttavan sairauden kulkuun tai potilaan 

psyykkiseen hyvinvointiin. 

Suoliston ulkopuoliset oireet - luut ja nivelet 

Haavaista paksusuolentulehdusta sairastavan potilaan raajojen tai alaselän nivelissä voi 

joskus esiintyä niveltulehdusta eli artriittia. Raajojen oireet ovat perifeerisiä, selkärangan 

aksiaalisia. Artriitin esiintyessä käsivarsien ja jalkojen suurissa nivelissä, 

paksusuolentulehduksen hoito yleensä lieventää oireita. Jos oireet jatkuvat, kun 

varsinainen paksusuolentulehdus on rauhoittunut, tulehduskipulääkkeitä voidaan käyttää 

lyhytaikaisesti. Paikallisista nivelensisäisistä steroidipistoksista ja fysioterapiasta voi 

myös olla hyötyä perifeerisessä artriitissa. Jos perifeerisen artriitin oireet edelleen jatkuu, 

voidaan käyttää sulfasalatsiinia. Alaselän niveltulehduksen hoidosta paras tutkimusnäyttö 

on intensiivisestä fysioterapiasta yhdessä tulehduskipulääkkeiden kanssa. Mikäli 

mahdollista, tulehduskipulääkkeitä kannattaa kuitenkin välttää, koska ne eivät ole täysin 

turvallisia. Aksiaalisessa artriitissa sulfasalatsiini, metotreksaatti ja atsatiopriini eivät 

yleensä tehoa. Selkärankareumassa anti-TNF on hyvä hoito silloinkin, kun potilas ei siedä 

tulehduskipulääkkeitä tai tauti ei reagoi niihin. 

Haavaiseen paksusuolentulehdukseen liittyvän niveltaudin eli artropatian hoitosuositukset 

perustuvat spondyloartropatian ja ennen kaikkea selkärankareuman tutkimuksiin. Koska 

kroonisten tulehduksellisten suolistosairauksien osalta ei ole tehty hyvin suunniteltuja 

tutkimuksia, suositukset perustuvat muiden niveltulehdusten hoidostasaatuihin 

kokemuksiin. 

Perifeerisen artriitin osalta haavaisen paksusuolentulehduksen hoidon kortikosteroideilla, 

immunomodulaattoreilla ja ant-TNF:lla pitäisi poistaa myös niveloireet. Jos 

paksusuolentulehduksen hoito ei vaikuta nivelkipuihin, kannattaa harkita lyhytaikaista 

tulehduskipulääkitystä. Vaikka tulehduskipulääkitys periaatteessa voi voimistaa 

suolitulehdusta, näyttää tämä riski olevan käytännössä pieni. Fysioterapia voi lieventää 

oireita. COX-2 -salpaajien kuten etorikoksibin ja selekoksibin käyttö näyttää olevan 

turvallisempi ja taudin pahenemisen riski näiden käytön aikana on pienempi kuin 

tavallisten tulehduskipulääkkeiden käytön aikana. Sulfasalatsiinista voi olla hyötyä 

suurten nivelten tulehduksissa. Myös infliksimabilla voi olla hyödyllinen vaikutus 

perifeeriseen artriittiin. 

Aksiaalisen artriitin hoito haavaisessa paksusuolentulehduksessa perustuu pitkälti 

selkärankareuman tutkimustuloksiin. Tehokasta fysioterapiaa ja tulehduskipulääkkeitä 

suositellaan, mutta lääkkeiden pitkäaikaista käyttöä kannattaa välttää. Paikallisia 

nivelensisäisiä kortikosteroidiruiskeita voidaan harkita. Sulfasalatsiini, metotreksaatti ja 

atsatiopriini eivät tehoa selkärankaoireisiin. Jos selkärankareumapotilas ei reagoi 

tulehduskipulääkkeisiin tai ei siedä niitä, suositellaan anti-TNF-hoitoa. Adalimumabi ja 

infliksimabi on todettu riittävän turvallisiksi ja tehokkaiksi selkärankareuman hoitoon. 

Osteopenia, jossa luun tiheys on lievästi vähentynyt saattaa auttaa ennustamaan tulevaa 

osteoporoosia, eli luukatoa mutta ei kovin hyvin kerro luuston ennusteesta. Tiettyjen 

ehtojen täyttyessä (eli luuntiheysarvo on pienempi kuin -1,5) kalsiumia ja D-vitamiinia 
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on kuitenkin syytä käyttää. Osteoporoosia on hoidettava, mikäli aikaisemmin on ollut 

murtumia, vaikka luutiheys olisikin normaali. 

Hoito kalsiumilla 500–1000 mg/vrk ja D-vitamiinilla (800–1000 IU/vrk) lisää luun tiheyttä 

kroonisia tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavilla potilailla, mutta ei ole tutkittu, 

pystyykö se ehkäisemään luunmurtumia. Siksi ei vähentyneen luuntiheyden perusteella 

voida antaa yleistä suositusta bisfosfonaattihoidosta. Tästä huolimatta vaihdevuosi-

ikäiset naiset tai he, joilla on diagnosoitu steroidihoidon aiheuttama osteoporoosi, voivat 

hyötyä siitä. Yleisesti hoitoa olisi harkittava, jos potilaalla on vähentynyt luuntiheys ja 

muita luunmurtumien riskitekijöitä. 

Riippumatta luuston tiheydestä vahvin ennustetekijä murtumille on aikaisempi 

nikamamurtuma. Siksi kaikkia potilaita, joilla on ollut murtumia, pitää hoitaa sen 

mukaisesti. 

Iho 

Anti-TNF voi aiheuttaa ihotulehdusta. Tulehdus yleensä häviää sen jälkeen, kun lääkitys 

on lopetettu. Jos ihotulehduksen syy on epäselvää, potilaan kannattaa käydä 

ihotautilääkärin arviossa. Iho-oireisiin liittyen käytettävä hoito perustuu lähinnä 

kokemuksiin muista kroonisista ihosairauksista. Hoitoihin voi sisältyä paikalliset steroidit, 

paikalliset keratolyyttiset (ihon marraskettä pehmentävät) aineet, D-vitamiini, 

metotreksaatti tai anti-TNF-hoidon lopetus tai vaihto. 

Anti-TNF-hoito haavaisessa paksusuolentulehduksessa voi joskus aiheuttaa ihon 

poikkeavuuksia kuten psoriasista ja ihottumaa. Noin 22 % potilaista, jotka käyttävät 

anti-TNF:aa, saa näitä iho-oireita. Ihovauriot eivät esiinny suolioireiden yhteydessä ja 

ovat naisilla yleisempiä. Paikallinen hoito kortikosteroideilla, keratolyyteillä kuten 

salisyylihappolla ja urealla, perusvoiteilla, D-vitamiinianalogeilla ja UV-hoidolla (UVA tai 

kapeakaistainen UVB) poistavat iho-oireet tai lieventävät niitä lähes puolella potilaista. 

Yhteensä 34 % potilaista, joilla oli iho-ongelmia, joutuivat lopettamaan anti-TNF-hoidon, 

koska heidän iho-oireitaan ei saatu hallintaan. Iho-ongelmat yleensä häviävät, kun anti-

TNF lopetetaan. 

Silmät 

Silmäongelmista kärsivä potilas on lähetettävä silmälääkäriin. Episkleriitti eli silmän 

kovakalvoa ympäröivän sidekudoksen tulehdus ei vaadi systeemistä hoitoa ja reagoi 

yleensä paikallisesti käytettyihin steroideihin tai tulehduskipulääkkeisiin. Uveiittia eli 

suonikalvotulehdusta hoidetaan steroideilla, joko paikallisesti tai systeemisesti. 

Immunomodulaattorit, mukaan lukien anti-TNF, voivat auttaa sitkeämmissä tapauksissa. 

Uveiitti ja episkleriitti ovat yleisimmät tulehduksellisten suolistosairauksien aiheuttamat 

silmäoireet. Episkleriitti voi olla kivuton ja näkyä vain silmän punoituksena, mutta myös 

kutinaa ja polttavaa tunnetta voi esiintyä. Tulehdus voi parantua ilman hoitoakin, mutta 

se reagoi yleensä paikallisesti käytettyihin steroideihin, tulehduskipulääkkeisiin tai 

pelkkiin kipulääkkeisiin paksusuolentulehduksen hoidon ohella. 

Uveiitti eli silmän sisäosien suonikalvon tulehdus on harvinaisempi mutta sen seuraukset 

ovat vakavampia. Kun se liittyy haavaiseen paksusuolentulehdukseen, se usein esiintyy 

molemmissa silmissä, sen puhkeaminen on salakavala ja se on pitkäkestoinen. Potilailla 

on silmäkipuja, näön hämärtymistä, valonarkuutta ja päänsärkyä. Uveiitista kärsivän 

potilaan on välittömästi käytävä silmälääkärissä, koska tauti on vakava ja voi johtaa 

näön menetykseen. Hoidossa käytetään yleensä sekä paikallisia että systeemisiä 

steroideja. Atsatiopriinin, metotreksaatin, infliksimabin ja adalimumabin on kaikkien 

raportoitu olevan tehokkaita vaikeissa tapauksissa. 
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Maksa ja sappirakko 

Haavaisen paksusuolentulehuksen yhteydessä esiintyy joskus häiriöitä maksassa, 

sappirakossa, sappiteissä tai sappinesteessä. Näitä häiriöitä kutsutaan hepatobiliaarisiksi 

sairauksiksi. Jos maksa-arvoissa on poikkeavuutta, lääkärin tulisi etsiä näitä sairauksia. 

Autoimmuunisairauksien ja infektioiden etsinnässä käytetään ultraäänitutkimusta ja 

verikokeita. Yksi mahdollinen maksasairaus on primaari sklerosoiva kolangiitti eli PSC ja 

paras diagnostinen tutkimus tälle on MRCP eli maksan ja sappiteiden magneettikuvaus. 

PSC lisää syövän riskiä.  

Kroonisiin tulehduksellisiin suolistosairauksiin liittyy usein maksa-arvojen poikkeavuutta. 

PSC on yleisin maksan poikkeavuuksia aiheuttava sairaus IBD:n yhteydessä, mutta myös 

muita sairauksia, kuten maksakirroosia, sappikiviä ja kroonista hepatiittiä esiintyy. Myös 

jotkut suolistosairauksien hoidossa käytetyt lääkkeet kuten atsatiopriini voivat aiheuttaa 

maksa-arvojen poikkeavuutta. Yleensä maksan poikkeavuudet näkyvät rutiinikokeissa 

ennen oireiden ilmenemistä.  

Mikäli maksan ultraäänitutkimuslöydös on normaali, lääkesivuvaikutukset tuntuvat 

epätodennäköisiltä ja muiden primääristen maksasairauksien serologiset kokeet ovat 

negatiivisia, on todennäköistä, että maksa-arvojen poikkeavuuden syynä on PSC. PSC 

diagnosoidaan yleensä maksan ja sappiteiden magneettikuvauksessa 

(magneettikolangiografia, MRCP), ja kuvassa näkyy epäsäännöllisiä sekä ahtautuneita 

että laajentuneita sappiteitä. Jos MRCP:ssä näy mitään poikkeavaa, maksabiopsia on 

aiheen. On tärkeää selvittää, onko potilalla PSC:tä, koska se lisää paksusuolentulehdusta 

sairastavan potilaan suolistosyöpäriskiä. Sen vuoksi PSC-potilaat tarvitsevat tiiviimpää 

seurantaa. 

Veri ja hyytyminen 

Haavaista paksusuolentulehdusta sairastavilla potilailla on kaksinkertainen riski saada 

veritulppa verrattuna henkilöihin ilman paksusuolentulehdusta. Veritulppariskiä voidaan 

pienentää mekaanisesti esimerkiksi käyttämällä tukisukkia ja lääkkeillä kuten hepariinilla. 

Veritulppahoidon tulee noudattaa yleisiä verenohennushoitokäytäntöjä ja ottaa huomioon 

mahdollisesti lisääntynyt verenvuotoriski. 

Haavaista paksusuolentulehdusta sairastavilla potilailla on tuntemattomista syistä 

kohonnut riski saada laskimoveritulppia. Niiden hoitaminen on tärkeää, koska ne voivat 

aiheuttaa jopa hengenvaarallisia komplikaatioita. Veritulppien diagnoosissa käytetään 

sopivia menetelmiä kuten ultraääni- ja venografiatutkimuksia.  

Hoidossa käytetään verta ohentavia lääkkeitä (antikoagulantteja). Jos veritulppa toistuu, 

hoito pitää antaa pitkäkestoisena. On epäselvää, onko IBD-potilailla taustaväestöä 

enemmän verenvuotokomplikaatioita verenohennuslääkkeistä. Haavaista 

paksusuolentulehdusta sairastavien potilaiden tulisi noudattaa varovaisuutta pitkillä 

lentomatkoilla sekä käyttää varoen tablettiehkäisyä niiden veritulppariskiä lisäävän 

vaikutuksen vuoksi. 

Rautaa sisältäviä lisäravinteita tarvitaan raudanpuuteanemiassa. Niitä pitäisi harkita 

myös, vaikka raudanpuute ei aiheuttaisi anemiaa. Suonensisäisesti annettuna rauta 

tehoaa paremmin ja on paremmin siedetty kuin rautatabletit. Suonensisäistä rautaa on 

annettava vaikeassa anemiassa tai jos suun kautta annettu rauta ei tehoa tai potilas ei 

sitä siedetä. Suonensisäisesti annettu rauta tulee yhdistää punasolujen tuotantoa 

stimuloivan erytropoieetiinin kanssa mikäli raudanpuute täytyy korjata nopeasti. 

Rautahoito tulee aloittaa, mikäli todetaan anemia tai raudanpuute. Yksilöllistä 

lähestymistapaa voidaan käyttää, jos raudanpuute ei aiheuta anemiaa. 
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Raudanpuuteanemian hoidon tavoitteena on tarjota riittävästi rautaa hemoglobiinitason 

nostamiseksi. Ihannetapauksessa hemoglobiiniarvot nousevat 20 g/l tai normaalistuvat 

neljässä viikossa, rautavarastot täyttyvät (transferriinisaturaatio yli 30 %), anemiaan 

liittyvät oireet lievittyvät ja elämänlaatu paranee. Transferriinisaturaatiotasoa yli 50 % ja 

ferritiinitasoa yli 800 g/l pidetään myrkyllisinä ja niitä pitäisi välttää. 

Rautakorvaus voidaan antaa suun kautta, lihakseen tai suonensisäisesti. Valittava 

antoreitti riippuu oireista, syistä, vakavuudesta ja siitä, onko potilaalla muita sairauksia. 

Gastroenterologien perinteisesti suosima suun kautta toteutuva hoito aiheuttaa usein 

maha-suolisto-oireita kuten pahoinvointia, ilmavaivoja ja ripulia. Lisäksi 90 % suun 

kautta otetusta raudasta ei imeydy, mikä voi pahentaa suolitulehdusta. Siksi yhtä 

tehokkaan kuin suun kautta annettavan, mutta sitä nopeammin vaikuttavan ja 

turvallisemman suonensisäisen rautainfuusiohoidon suosio on kasvussa. Näin ollen 

suonensisäistä rautaa on syytä antaa potilaalle, joka ei siedä suun kautta annettua 

rautaa tai ei vastaa siihen, jolla on vaikea anemia, vaikea tulehdus ja joka saa 

punasolutuotantoa stimuloivaa lääkitystä. 
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Sanasto 

Ruoansulatuskanavan anatomia 
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Käsite Mihin 

käsite 

liittyy 

Määritelmä 

5-ASA tai 5-

aminosalisyylihap

po tai mesalatsiini 

Lääke  lääke krooniseen tulehdukselliseen suolisto- eli 

IBD-sairauteen, ensisijaisesti CU:aan, mutta 

tietyissä olosuhteissa myös Crohnin tautiin. 

Käytetään suun tai peräsuolen kautta 

peräruiskeena, vaahtona tai puikkona.  

6-TGN Lääke Atsatioriinin tai merkaptopuriinin aktiivinen 

metaboliitti. 

Absessi Crohnin 

taudinkomp

likaatio  

Absessi on umpinainen märkäpaise jossain 

elimistön kohdassa. Se on seurausta elimistön 

puolustusreaktiosta vieraisiin aineisiin.  

Adalimumabi Lääke Anti-TNF-lääke, jota käytetään yleisesti IBD-

tautien hoidossa ja joka kuuluu biologisiin, 

bioteknisesti tuotettuihin lääkkeisiin. Pistetään ihon 

alle potilaan tai hoitajan toimesta. 

Adheesio Leikkaukse

n 

komplikaati

o 

Suoliston osat ovat liimaantuneet tulehdusreaktion 

tuloksena. Voi aiheuttaa tukoksia ja kipua. 

Aksiaalinen 

artriitti 

IBD:hen 

liittyvä 

sairaus. 

Niveltauti, joka esiintyy selkärangassa ja lonkissa. 

Aliravitsemus Crohnin 

taudinkomp

likaatio 

Eri syistä johtuva ravinnon puute, esim. 

kyvyttömyydestä syödä riittävästi tai 

imeytymishäiriöstä (ks. imeytymishäiriö).  

Ruokatorvi 
 
Maksa 
 
Vatsalaukku 
 
 
 
Ohutsuoli 
 
 
Paksusuoli 
 
 
 
Peräsuoli 
Sulkijalihas 

Pohjukaissuoli 
 
 
 
 
 
 
 

Paksusuolen 
alkupää 

 
Umpilisäke 

Ohutsuolen 
loppupää 
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Aminosalisylaatti Lääke Käytetään IBD-tautien hoidossa, toiselta nimeltään 

5-ASA. 

Anemia Sairaus   Punasolujen tai hemoglobiinin puute. Anemia 

aiheuttaa väsymystä ja heikkouden tunnetta. 

Anemia on 

krooninen 

sairaus. ??????? 

Sairaus 

liittyy 

IBD:hen tai 

tulehdustilo

ihin. 

 Anemia, joka johtuu kroonisesta taudista kuten 

IBD:stä tai muista tulehdustiloista. 

Antibiootit Lääke Bakteeritartuntaan käytettyjä lääkkeitä. Eivät 

tehoa viruksiin. 

Artriitti IBD:hen 

liittyvä 

sairaus. 

Nivelten tulehdus, joka aiheuttaa nivelkipua ja 

turvotusta. 

Artropatia ??????? Mikä tahansa niveltä koskeva sairaus tai 

epänormaali tila. 

Atsatiopriini Lääke Ks. tiopuriinit 

Autoimmuuni Sairauskuv

aus 

Autoimmuunisairaus on tila, jossa 

immuunijärjestelmä hyökkää elimistön omia soluja 

vastaan.  

Barium 

(kontrastiaine) 

Diagnostine

n tutkimus 

Ainetta käytetään tietyissä radiologisissa 

tutkimuksissa anatomisten rakenteiden 

selventämiseksi. 

Biologiset 

lääkkeet 

Lääke Yleensä immunoglobuliiniproteiineja, joita 

tuottavat geneettisesti muutetut solut. Näitä ovat 

esim. anti-TNF tai vedolitsumabi. 

Biopsia Diagnostine

n tutkimus 

Kudosnäyte tarkempia tutkimuksia varten. 

Biopsioita otetaan suolen limakalvolta 

kolonoskopian yhteydessä. 

Bisfosfonaatit Lääke Aineita, jotka hidastavat luukatoa ja lisäävät luun 

tiheyttä. 

Budesonidi Lääke Kortikosteroideihin kuuluva lääke. Budesonidilla on 

tulehdusta hillitsevä vaikutus. Sitä käytetään 

ohutsuolen ja paksusuolen alkuosan Crohnin taudin 

ja ulseratiivisen koliitin hoidossa suun kautta 

otettuna ja myös peräruiskeina. Kortikosteroideja 

syntyy myös luonnollisesti lisämunuaisissa.  

Clostridium 

difficile 

Sairaus  IBD-kaltaisia tulehdusoireita aiheuttava bakteeri. 

COX-2-salpaajat Lääke Spesifisempi tulehduskipulääke, jolla on 

vähemmän sivuvaikutuksia ja jota siedetään 

paremmin IBD:n hoidossa. 

CRP (C-

reaktiivinen 

proteiini)  

Tutkimus Verikoe elimistön tulehdustilan mittaamiseen. Koe 

on hyödyllinen elimistön tulehdustilan 

mittaamiseen, mutta korkea CRP-taso ei tarkoita, 

että tulehdus on välttämättä suolistossa. Siksi 

tarvitaan muita kokeita sen selvittämiseksi, onko 

tulehduksen alkuperä suolistossa. 

 Crohnin tauti Sairauskuv

aus 

Krooninen tulehduksellinen suolistosairaus (IBD). 

Crohnin tauti voi esiintyä missä tahansa 
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ruoansulatuskanavan osassa, mukaan lukien 

ohutsuoli, toisin kuin CU. 

Elektrolyytit Tutkimus Verikokeen avulla voidaan mitata veren natrium-, 

kalium- ja kloriditasoja. IBD voi aiheuttaa 

elektrolyyttihäiriöitä.  

   

   

Endoskopia eli 

tähystys 

Tutkimus Sisäelimien kuvantaminen pitkän letkun päähän 

asetetun kameran avulla IBD-potilailla yleisin 

endoskopia on (ileo-)kolonoskopia. 

Fisteli Crohnin 

taudinkomp

likaatio 

Suoliston seinämän haavauma, joka muodostaa 

epänormaalin yhteyden suoliston ja ihon tai 

suoliston tai jonkin muun elimen väliin. 

Yksinkertaisessa fistelissä on yksi kanava, 

monimutkaisissa on monia kanavia. Fistelöivä 

Crohnin tauti on Crohnin taudin yksi muoto. 

Fistulografia Tutkimus Fistelin röntgenkuvaus. 

Fistulotomia Leikkaus Fistelin avaus leikkauksella. 

Gastroenterologi Muu  Vatsaelinsairauksien erikoislääkäri. 

   

   

Histologinen Tutkimus Kudosnäytteen tutkiminen mikroskoopin avulla. 

IBD 

(tulehduksellinen 

suolistosairaus) 

Sairaus   Inflammatory Bowel Disease, yleiskäsite Crohnin 

taudille ja haavaiselle paksusuolentulehdukselle 

(CU). 

IBDU = 

luokittelematon 

IBD 

Sairauskuv

aus 

IBD, jossa on piirteitä sekä Crohnin taudista että 

CU:sta 

Ileokolonoskopia Tutkimus Paksusuolen ja ohutsuolen tähystys. 

Ileoskopia Tutkimus Ohutsuolen tähystys. 

Imeytymishäiriö Crohnin 

taudinkomp

likaatio 

Ruoansulatuskanavan kyvyttömyys hajottaa 

ravintoaineita ja imeyttää niitä.  

Immunomodulaat

tori 

Lääke Immunomodulaattori heikentää tai vahvistaa 

yksilön immuunijärjestelmän aktiviteettia. 

Immunosuppressantit ovat 

immunomodulaattoreita, joita käytetään IBD-

tautien hoidossa immuunijärjestelmän 

rauhoittamiseksi. 

Immunosuppress

antti 

Lääke Lääkeryhmä, jota käytetään immuunijärjestelmän 

rauhoittamiseen. Siihen kuuluvat steroidit, 

tiopuriinit, metotreksaatit, anti-TNF ja 

vendolitsumabi. Koska IBD:n syynä voi olla 

yliaktiivinen immuunijärjestelmä, 

immunosuppressantit voivat olla hyödyllisiä taudin 

hoidossa. 

Infliksimabi Lääke Tuumorinekroositekijän vasta-aine, jota käytetään 

IBD-hoidossa. Lääke tiputetaan suoraan 

verisuoneen. 

IPAA (  Leikkaus  CU-potilailla tehtävä leikkaus, jossa paksusuoli 

poistetaan ja ohutsuolen loppupäästä 
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(Ileal pouch anal 

anastomosis) 

muodostetaan J:n muotoinen säiliö. Sulkijalihaksen 

ja peräaukon säästävä leikkaus. 

Kaksoiskontrastib

ariumperäruisku 

Tutkimus  Tutkimuksessa ruiskutetaan ensin bariumia 

sisältävää nestettä peräsuoleen ja paksusuoleen, 

minkä jälkeen ne kuvataan röntgenillä. Barium 

auttaa erottamaan kuvassa suoliston seinämät ja 

tunnistamaan epänormaalit kohdat.  

Kalsineuriinisalpa

aja 

Lääke Immunosuppressantti, jotka käytetään IBD-tautien 

hoidossa ja elinsiirtopotilaiden hylkimisreaktion 

ehkäisemiseksi. 

Keratolyyttinen 

aine 

Lääke Esim. syylien tai kuolleen ihosolukon poistoon 

käytetty lääke. 

Kohdunkaulan 

dysplasia 

Sairaus Kohdunkaulan syövän esiaste. 

Kokoveren lasko Tutkimus Tutkimus mittaa elimistön tulehdustilaa.  

Kolonografia Tutkimus Paksusuolen varjoainetutkimus 

tietokonetomografialla tai 

magneettitutkimuslaitteella. 

Kolonoskopia Tutkimus Paksusuolen tähystystutkimus taudin aktiivisuuden 

määrittämiseksi ja kudospalojen 

ottamiseksi.Endoskooppi ja kamera asetetaan 

peräsuoleen ja paksusuoleen taudin aktiivisuuden 

tutkimiseen ja kudosnäytteiden ottamiseen. 

Kortikosteroidit 

(tai steroidit) 

Lääke  Lisämunuaiskuoren erittämä steroidi. 

Hydrokortisonia ja prednisolonia käytetään yleisesti 

IBD:n hoidossa. 

Kreatiniini Tutkimus  Verikoe, joka määrittää munuaisten toimivuuden. 

Krooninen sairaus Sairauskuv

aus 

Pitkäaikainen, yleensä elinikäinen sairaus.  

Kuvantaminen Tutkimus Elimistön kuvantaminen eri menetelmillä, kuten 

röntgen, ultraääni, tietokonetomografia tai 

magneettikuvaus. Kuvantamisteknikoilla voidaan 

määrittää, missä päin elimistössä IBD sijaitsee. 

Kyhmyruusu IBD:hen 

liittyvä 

sairaus.  

Ihon tulehdustila.  

Laaja 

paksusuolen 

tulehdus 

Sairauskuv

aus 

Koko paksusuolen tulehdus  

Laajuus (taudin 

laajuus) 

Sairauskuv

aus 

Kertoo, kuinka suuri osa suolistosta on tulehtunut. 

Laktoferriini Tutkimus Tulehduksen seurauksena suolistoon vapautuva 

proteiini. Tutkitaan ulosteesta 

Laparoskopia Leikkaus Vatsaontelon tähystys pienestä viillosta. Potilas 

toipuu yleensä nopeammin kuin perinteisen 

kirurgian jälkeen. 

Suonensisäinen Lääke Lääkettä annostellaan verenkiertoon laskimon 

kautta. 

 Relapsi Sairauskuv

aus 

 Relapsissa oleva potilas kokee oireita ja hänellä on 

tulehdus. 

Loperamidi Lääke  Ripulilääke, ks. ripulilääke. 



 

26 

Luuntiheysmittau

s 

Tutkimus Tutkimus, jolla määritetään luuntiheyttä luukadon 

astetta.  

Lymfosytoosi Sairaus   Valkosolujen lisääntynyt määrä. Voidaan todeta 

esimerkiksi leukemian tai lymfooman yhteydessä.  

Magneettikuvaus Tutkimus Kuvantamismenetelmä, mikä perustuu kehossa 

olevat vetyatomit reagointiin laitteen 

magneettikentässä. 

Ei tuota säteilyä. 

Magneetti 

kolangiografia 

Tutkimus Sappiteiden kuvantaminen magneettilaitteen 

avulla. 

 Pieni 

molekulaarinen 

hepariini 

Lääke  Verta ohentava lääke veritulppien ehkäisemiseksi. 

Mesalatsiini Lääke IBD-hoidossa käytetty lääke, joka voidaan 

annostella suun tai peräsuolen kautta. 

Metotreksaatti Lääke Immunosuppressantteihin kuuluva lääke, jota 

käytetään yleisesti Crohnin taudin hoidossa. Ei 

yhtä tehokas ulseratiivisessa koliitissa. 

Metronidatsooli Lääke Yleisesti käytetty antibiootti ileumsäiliön 

tulehdusten ja fistelöivän Crohnin taudin hoidossa. 

Murtuma Muu Luunmurtuma, joko yhden tapahtuman tai 

jatkuvan rasituksen aiheuttama. 

 

Määrittämätön 

koliitti (IC) 

Sairauskuv

aus 

Tulehduksellinen suolistosairaus, jossa on piirteitä 

sekä Crohnin taudista että haavaisesta 

paksuolitulehduksesta.  

 

Ohutsuolen ja 

peräsuolen 

yhdyshaara 

Leikkaus Leikkaus, jossa ohutsuoli yhdistetään peräsuoleen.  

Ohutsuolen 

kapselikuvaus 

Tutkimus Tutkimus, jonka avulla kuvataan ohutsuoli. Kamera 

kuvaa ruoansulatuskanavaa. 

Ohutsuolen 

magneettikuvaus  

Tutkimus Magneettikuvaus ohutsuolen kuvantamiseksi suun 

kautta annetun varjoaineen avulla. Ei tuota 

säteilyä. 

Osittainen 

paksusuolen 

poisto 

Leikkaus Leikkaus, jossa poistetaan vain osa paksusuolesta. 

Osteopenia Sairaus  Luuntiheyden alenema vähemmän kuin 

osteoporoosissa. 

Osteoporoosi Sairaus  Luukato eli luuntiheyden alenema, jolloin 

murtumien riski kasvaa. 

Paikallinen Lääke  

Paikallinen 

sairaus 

Sairauskuv

aus 

Sairaus, joka koskettaa vain yhtä elinjärjestelmää 

tai suoliston tiettyä aluetta. 

Paksunsuolen 

poisto 

Leikkaus Kirurgin suorittama paksusuolen poisto. Edeltää 

ileumsäiliön tekoa CU-potilailla. 

Paksusuolen 

syöpä. 

  Aktiivisiin IBD-tauteihin liittyy lisääntynyt 

paksusuolen syöpäriski. Oireita ovat mm. verta 

ulosteissa, suolen toiminnan muutokset, 

alavatsakivut, muhkurat alavatsassa ja painon 

menetys. 
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Paksusuoli (ks. 

kuva) 

Elimistön 

osa 

 colon.  

p-ANCA Tutkimus  Perinukleaarinen anti-neutrofiilinen sytoplasminen 

vasta-aine. 

Mitattavissa verestä. 

Pelastushoito 

Rescue 

Hoito  Viimeinen hoitoyritys saada tauti hallintaan, kun 

kaikki tavalliset hoitomenetelmät ovat 

osoittautuneet tuleksittomiksi. 

Perifeerinen 

artriitti 

Sairaus  Raajojen suurten nivelten tulehdus 

Peräpuikko Lääke Peräsuoleen asetettava lääkevalmiste. 

Lääke vaikuttaa paikallisesti peräsuolessa tai 

imeytyy sen kautta.  

Peräruiske Lääke Toimenpide, jossa ruiskutetaan nestettä 

paksusuoleen peräaukon kautta.  

 

Peräsuoli Elimistön 

osa 

Paksusuolen loppupää. 

Potilaskeskeinen Muu  Potilaskeskeisellä hoidolla pyritään huomioimaan 

potilaan yksilöllisiä tarpeita ja arvoja.  

Proktologi Muu Perä - ja paksusuolen kirurgiaan erikoistunut 

lääkäri.  

Punasolujen 

stimulantti 

Lääke Punasolujen tuotantoa tehostava lääke. 

Pussiitti (säiliön 

tulehdus) 

Komplikaati

o 

Ileumsäiliön tulehdus (ks. IPAA) 

Pyoderma 

gangrenosum 

Sairaus  Kivuliaita haavaumia aiheuttava ihon tulehdus, 

jonka syy on immuunijärjestelmän reaktio. Sitä 

havaitaan joskus IBD-potilailla. 

Raudanpuute Sairaus  Potilaan veressä on liian vähän rautaa. 

Raudanpuute 

ilman anemiaa 

Sairaus  Potilaan veressä on liian vähän rautaa, mutta ei 

niin vähän että se aiheuttaisi anemiaa. 

Raudanpuuteane

mia 

Sairaus  Potilaan veressä on liian vähän punasoluja 

raudanpuutteen seurauksena. 

Rektaalinen Elimistön 

osa 

Peräsuoleen eli paksusuolen loppupäähän liittyvä 

ilmiö.  

Relapsi Sairauskuv

aus 

Sairauden uusiutuminen. 

Remissio Sairauskuv

aus 

 Sairauden oireeton vaihe, relapsin vastakohta. 

Resektio Leikkaus Resektiossa poistetaan elimen tai elimistön jokin 

osa. 

Ripulilääke Lääke Ripulin oireita lieventävä lääke. Yleisin on 

loperamidi. 

Rokotus Muu Toimenpide, jossa henkilö saa immuniteetin tiettyä 

taudinaiheuttajaa vastaan. Tavallisimpia rokotuksia 

ovat tuhkarokko-, sikotauti- ja jäykkäkouristus -

rokotteet, mutta niitä on paljon muitakin. 

Sairauden laajuus Sairauskuv

aus 

Sairauden laajuus ketoo kuinka suuri osa 

mahasuolikanavasta on sairastunut.  
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 CU jaetaan proktiittiin, vasemmanpuoleiseen 

koliittiin ja totaali koliittiin, Crohnin tauti jaetaan 

ohutsuolen, paksusuolen ja ruoansulatuskanava 

yläosan tautiin. 

Sairauden 

aktiviteetti-

indeksi 

Tutkimus Indeksi ilmaisee sairauden vaikeusaseteen potilaan 

oireiden ja tutkimusten perusteella (esim. miltä 

suoli näyttää tähystyksessä). Yleensä mitä 

vaikeampi sairaus sitä suurempi luku. 

Sakroiliitti Sairaus Ristiselän ja lonkkaluun nivelen tulehdus. 

Seerumin 

ferriitinitaso 

Tutkimus Verikoe, joka mittaa elimistöön varastoituneen 

raudan määrää. 

Selkärankareuma IBD:hen 

liittyvä 

sairaus.  

Selkärangan krooninen tulehdus, joka aiheuttaa 

selän jäykkyyttä ja kipua selkärankaan, aiheuttaen 

jäykkyyttä ja selkäkipuja, joka etenee rinnan ja 

niskan seudulle. 

Serologia Tutkimus Seerumioppi 

 

Serologinen Tutkimus  Testi, jolla voidaan todeta seerumin vasta-aineet. 

Seton Leikkaus Lanka, jonka avulla fistelin kanava pidetään auki 

märkäeritteen kerääntymisen ja absessin 

muodostumisen ehkäisemiseksi. 

Seuranta Tutkimus Seurannassa lääkäri tarkastaa potilasta 

säännöllisesti, usein tähystyksen avulla. Seuranta 

on hyvin tärkeää, koska IBD-potilailla on 

lisääntynyt riski saada suolisyöpä. 

Sigmoidoskopia Tutkimus Vasemmanpuoleisen paksusuolen 

tähystystutkimus.  

Siklosporiini CU:hen 

liittyvä 

lääke 

Kalsineuriinin salpaajia käytetään 

immunijärjestelmän rauhoittamiseen.  

Siprofloksasiini Lääke IBD:n ja ileumsäiliön tulehduksen hoidossa 

käytetty antibiootti. 

Sivuvaikutukset Lääke Lääkkeen tai toimenpiteen ei-toivottu vaikutus. 

Stenoosi Sairaus  Suoliston ahtauma 

Steroidit Lääke Immunosupressiivinen lääkitys, jota käytetään IBD 

-potilaiden hoidossa. Niitä voidaan käyttää 

paikallisesti tai systeemisesti. Monenlaisten 

sivuvaikutusten vuoksi niitä pitäisi käyttää 

mahdollisimman vähän. 

Striktuuri Crohnin 

tautiin 

liittyvä 

sairaus 

Suoliston ahtauma 

Sulfasalatsiini Lääke IBD-hoidossa käytetty lääke. Sulfasalatsiini 

koostuu kahdesta osasta, 5-ASA:sta (aktiivinen 

osa) ja sulfapurdiinista (antibiootti). 

Suun kautta Lääke Suun kautta annetut lääkkeet. 

Sykkyräsuoliavant

een teko 

Leikkaus Ohutsuolen loppupää katkaistaan ja viedään 

vatsan ulkopuolelle avanteen muodostamiseksi. 

Potilaan vatsaan kiinnitetään pussi, johon ulosteet 

valuvat. 
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Systeeminen Lääke Systeeminen lääke vaikuttaa koko elimistössä.  

Takrolimuusi Lääke Syklosporiininkaltainen immunosupressantti jota 

voidaan käyttää CU:n hoidossa. 

Tenesmi Sairauskuv

aus 

Kivulias kouristuksenomainen tunne peräsuolessa, 

ulostamispakko. 

Tietokonetomogra

fia  

Tutkimus  Röntgensäteiden avulla tehty kuvantamistutkimus. 

 

Tiopuriinit Lääke  IBD:n hoidossa yleisimmät ovat atsatiopriini ja 

merkaptopuriini. 

TNF-vasta-

ainelääkitys 

Lääke Biologinen eli bioteknisesti tuotettu lääke, jota 

käytetään IBD:n hoidossa . Yleisimmät ovat 

infliksimabi, adalimumabi, sertolitsumabi ja 

golimumabi. 

Transferriinikylläis

yys 

Tutkimus Mittaa elimistön kyvyn sitoa rautaa. Alle 16 % 

tarkoittaa raudan puutosta. 

Trombosytoosi Tutkimus Verihiutaleiden (trombosyyttien)lisääntynyt määrä 

Tuberkuloosi Sairaus  Mycobacterium tuberculosis aiheuttama 

tartuntatauti.  

Tukos Komplikaati

o 

Suolitukos. Crohnin taudin komplikaatio.  

 

Tulehduskipulääk

keet 

Lääke Nämä lääkkeet voivat lievittää kipua ja kuumetta 

sekä tulehduksia muualla kuin suolistossa. 

Yleisimmät ovat ibuprofeeni ja aspiriini. Niitä tulisi 

välttää IBD-potilaiden kohdalla, koska ne voivat 

lisätä sairauden puhkeamisen riskiä.  

 CU, colitis 

ulcerosa tai 

ulseratiivinen 

koliitti, haavainen 

paksusuolentuleh

dus  

Sairauskuv

aus 

Tulehduksellinen suolistosairaus 

Uloste Muu Peräaukosta poistuva ruoansulatuksen 

seurauksena syntynyt jäte. 

 

Ulosteen 

kalprotektiini 

Tutkimus Ulosteesta mitattava tulehduksen merkkiaine.  Ei 

IBD-spesifinen 

Ultraääni Tutkimus Kuvantamismenetelmä, jossa käytetään ultraääntä 

elinten tutkimiseksi.  

Umpilisäketulehd

us 

Sairaus  Umpilisäkkeen tulehdus. 

Umpilisäkkeen 

poisto 

Leikkaus Kirurgin suorittama umpilisäkkeen poisto. Yleisin 

syy on umpilisäkkeen tulehdus. 

Ursodeoksyylikolii

nihappo 

Hoito Suun kautta annettu lääke sappitiehyitten 

krooniseen tulehdukseen hoitoon.  

Uveiitti Sairaus  Silmän keskikalvotulehdus. 

Validoitu Tutkimus .  

Validoitu tarkoittaa sitä, että menetelmän tulos on 

todettu luotettavaksi. Jos esimerkiksi jonkin taudin 

vaikeusasteindeksi on validoitu, on todistettu, että 

vaikeusasteen mittaus on tarkka ja toistettavissa. 
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Vasemmanpuolein

en koliitti 

Sairauskuv

aus 

CU sijaitsee vain paksusuolen vasemmalla puolella. 

Vedolitsumabi Lääke IBD-hoidossa käytetty (bioteknisesti tuotettu) 

lääke. Annetaan tiputuksena suoneen. 

Vieroitus Lääke Vieroituksessa lääkitys lopetetaan vähitellen, ei 

kerrallaan. Näin on meneteltävä steroidien 

tapauksessa, koska steroidilääkityksen äkkilopetus 

voi aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia. 

Vivomixx Lääke Probiootti (elävä mikrobi, jonka on osoitettu 

vaikuttavan myönteisesti terveyteen), joka on 

osoitettu olevan tehokas ileumsäiliön tulehduksen 

hoidossa. 

Ylläpitohoito Lääke Tällä hoidolla yritetään pitää potilasta 

remissiovaiheessa. 

Ärtyvän suolen 

oireyhtymä (IBS) 

Sairaus  Yleinen oireyhtymä, jossa on IBD-kaltaisia oireita 

ilman tulehdusta. 

 

 

 


