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Kiitos 

ECCO ja EFCCA haluavat kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet ECCO-EFCCA 

Potilasohjeiden luontiin. ECCO ja EFCCA haluavat kiittää kirjoittajia Sanna Lönnfors ja 

Andrew McCombie, jotka osallistuivat keskeisesti ECCO-EFCCA Potilasohjeiden tekoon. 

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 noudattanut 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 

Crohnin tauti ja haavainen paksusuolentulehdus (colitis ulcerosa = CU) kuuluvat 

kroonisiin tulehduksellisiin suolistosairauksiin, englanniksi inflammatory bowel disease 

(IBD). Ne ovat immuunijärjestelmän sairauksia, jotka kehittyvät geneettisesti alttiille 

henkilöille heidän altistuessaan toistaiseksi tuntemattomille ympäristötekijöille.  

 

Tämä ohje koskee Crohnin taudin taudinmääritystä ja hoitoa. Ohje on koottu Crohnin 

taudin kansainvälisestä yleisohjeesta, jonka laatimiseen ovat osallistuneet johtavat 

eurooppalaiset terveydenhuollon ammattilaiset. Ohje perustuu olemassa olevaan 

tutkimustietoon potilaiden hoidosta. Tavoitteena on ymmärtää, miten Crohnin tautia voisi 

parhaiten diagnosoida ja hoitaa. Monia avainkäsitteitä on alleviivattu. Alleviivatut 

käsitteet löytyvät hakemistosta ja niiden avulla voit paremmin ymmärtää tätä ohjetta. 

CU:n osalta on olemassa toinen potilasohje, joka on luotu samanaikaisesti. 

 

Crohnin tauti on sairaus, joka esiintyy ohut- ja paksusuolessa ja harvemmin 

ruoansulatuskanavan muissa osissa. Crohnin tauti voi vaikuttaa myös muihin, suoliston 

ulkopuolisiin elimiin ja kudoksiin, etenkin ihoon, niveliin ja silmiin.  

Crohnin tauti esiintyy yleisimmin ohutsuolen loppuosassa ja paksusuolen alkuosassa. 

Crohnin tauti voi esiintyä missä tahansa ruoansulatuskanavan osassa, suusta 

peräaukkoon. Suoliston tulehdusmuutokset ovat yleensä jaksottaisia, eli tulehtuneet 

alueet vuorottelevat terveen suoliston kanssa. Tulehduksen vaikeusasteesta riippuen 

suolen limakalvo voi näyttää punaiselta, turvonneelta tai mukulakivimäiseltä. Haavat 

voivat olla erikokoisia ja erimuotoisia, aftamaisia, pinnallisia, syviä tai pitkittäisiä. 

Tulehdusmuutokset vaikuttavat suolen seinämään koko paksuudeltaan ja voivat 

aiheuttaa ahtaumia ja/tai puhkeamia, jotka johtavat absesseihin eli märkäpaiseisiin, tai 

fisteleitä, joiden läpi suolen sisältö valuu iholle tai viereisiin elimiin kuten virtsarakkoon 

tai suolen muihin osiin. Lisäksi Crohnin tauti voi vaikuttaa ruoansulatuskanavan 

ulkopuolisiin elimiin, useimmiten ihoon, niveliin ja silmiin. Näitä suoliston ulkopuolisia 
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ilmentymiä voi esiintyä ennen tyypillisten Crohnin taudin suolisto-oireiden ilmestymistä, 

ja ne ovat joskus hankalampia ja vaikeampia hoitaa kuin suolisto-oireet.  

  

Koska Crohnin tauti on monimuotoinen sairaus, suoliston tulehdusmuutokset on 

kartoitettava sopivin diagnostisin testein ja luokiteltava vaikeusasteen mukaan 

diagnoosin yhteydessä. Koska Crohnin tauti on elinikäinen sairaus, johon ei ole vielä 

olemassa parantavaa hoitoa, pyritään hoidolla lieventämään suolistossa ja mahdollisesti 

sen ulkopuolella olevaa tulehdusta, ylläpitämään suoliston normaalia toimintaa, 

ehkäisemään komplikaatioita, ja ylläpitämään työ-ja toimintakykyä. Hoitoon kuuluvat 

tupakoinnin lopettaminen, dieettirajoitukset ja lääkkeet, joita käytetään yksin tai 

yhdistelmänä taudin sijainnin ja vaikeusasteen mukaan.  

Crohnin taudin määritys 

 Crohnin taudin oireet 

 Crohnin tautiin liittyy monenlaisia oireita. Niihin kuuluvat alavatsakivut, painon lasku ja 

ripuli, joka kestää yli neljä viikkoa. Yleisiä oireita ovat huonovointisuus, väsymys, 

ruokahalun menetys ja kuume. Erityisesti jos näitä oireita esiintyy nuorilla potilailla, tulee 

lääkärin varmistaa, onko kyseessä Crohnin tauti.  

Oireet voivat alkaa äkillisesti, ja joskus Crohnin tauti muistuttaa umpilisäkkeen 

tulehdusta. Oireet voivat olla samankaltaisia kuin ärtyvän suolen oireyhtymässä (IBS). 

Useimmilla potilailla on alavatsakipua ja painon laskua ennen diagnoosia. Verta ja limaa 

ulosteissa esiintyy harvemmin kuin potilailla, joilla on colitis ulcerosa (CU). Crohnin 

tautiin liittyvät suoliston ulkopuoliset oireet, useimmiten nivelissä, voidaan havaita ennen 

suolisto-oireita.  

Diagnostiset tutkimukset 

Crohnin taudin oireet vaihtelevat eri potilailla riippuen potilaan iästä taudin ilmestyessä, 

taudin sijainnista suolistossa ja taudin käyttäytymisestä.  

Crohnin taudin diagnosointiin ei ole olemassa yhtä ainoaa tutkimusta. Diagnoosi 

varmistetaan kliinisten oireiden, verikokeiden, kuvantamisen, endoskopian ja 

näytepalojen histologisten tutkimusten  perusteella.  Geenitutkimuksia ei tällä hetkellä 

suositella Crohnin taudin rutiinidiagnoosin yhteydessä. 

Potilashistoria 

Lääkärisi tulisi kysyä sinulta monia yksityiskohtaisia kysymyksiä. Milloin oireet alkoivat, 

oletko viime aikoina matkustellut, onko sinulla ruokarajoitteita,  käytätkö parhaillaan tai 

oletko viime aikoina  käyttänyt antibiootteja tai tulehdusta ja kipua lievittäviä lääkkeitä 

kuten aspiriinia, ibuprofeenia tai diklofenaakkia tai onko umpilisäkkeesi poistettu. 

Lääkärin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota tunnettuihin riskitekijöihin, kuten 

tupakointiin, sukutaustaan ja aikaisempiin ruoansulatuskanavan tartuntatauteihin. 

Tupakointi, tulehduksellisten suolistosairauksien sukuhistoria ja umpilisäkkeen poisto 

nuorena ovat kaikki Crohnin taudin riskitekijöitä. Vatsan tai suoliston bakteeri- tai 

virustartunnat lisäävät Crohnin tautiin sairastumisen riskiä. Tulehduskipulääkkeiden 

käytön ei ole osoitettu olevan yhtä merkittävä riskitekijä. 
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 Crohnin taudin suoliston ulkopuoliset ilmentymät  

 Crohnin taudin yhteydessä voi esiintyä monenlaisia oireita. Kaikki oireet eivät ilmene 

suolistossa. Kuten aikaisemmin on mainittu, Crohnin tauti voi vaikuttaa eri elimiin ja 

kudoksiin suoliston ulkopuolella. 

Lääkärisi pitäisi kysyä sinulta  suoliston ja sen ulkopuolella esiintyvistä oireista , 

(esimerkiksi suussa, ihossa, silmissä tai nivelissä), peräaukon seudulla esiintyvistä 

paiseista tai ihon halkeamista.  Tutkimuksen yhteydessä pitäisi arvioida seuraavat seikat:  

- yleinen vointi 

- syke 

- verenpaine 

- ruumiinlämpö 

- alavatsan arkuus ja/tai turvotus 

- tunnistettavissa olevat kyhmyt 

- suun limakalvon tila 

- peräaukon seudun tila 

- kehon painoindeksi 

Lääkärintarkastus ja laboratoriokokeet 

Lääkärisi pitäisi tutkia, onko sinulla merkkejä akuutista ja/tai kroonisesta tulehduksesta, 

anemiasta, nestehukasta, aliravitsemuksesta tai imeytymishäiriöstä. Varhaisiin 

laboratoriokokeisiin pitäisi kuulua CRP ja verenkuva. Muitakin tulehdusta osoittavia 

kokeita voidaan käyttää, kuten ulosteen kalprotektiini tai kokoveren lasko. Joissain 

tilanteissa lääkärin tulisi ottaa huomioon tulehdusripuli, mukaan lukien Clostridium 

difficile. Muita ulostenäytteitä voidaan tarvita, erityisesti jos olet matkustanut ulkomailla.  

Yleisimmät löydökset Crohnin taudille verikokeissa ovat anemia ja trombosytoosi 

(verihiutaleiden määrän lisääntyminen). CRP ja kokoveren lasko osoittavat tulehduksen 

olemassaolon. CRP korreloi paremmin taudin aktiivisuuden kanssa kuin kokoveren lasko. 

Ulosteen kalprotektiini korreloi hyvin taudin aktiivisuuteen. 

 Mikään näistä kokeista ei ole riittävän tarkka Crohnin tauti -diagnoosin tekemiseen tai 

sen erottamiseen CU:stä. 

Endoskopia 

Jos lääkäri epäilee Crohnin tautia, on sen todentamiseksi tarpeen suorittaa 

ileokolonoskopia ja ottaa biopsiat ohutsuolen loppupäästä ja paksusuolen eri osista 

mikroskooppisia tutkimuksia varten. Tuloksista riippumatta suositellaan tehtäväksi 

lisäkokeita Crohnin taudin sijainnin ja laajuuden selvittämiseksi ohutsuolessa. On 

epävarmaa, kannattaako vatsalaukun tähystys suorittaa rutiininomaisesti oireettomilla 

potilailla. 

Kolonoskopia ja tutkimuksen yhteydessä otetut biopsiat ovat paksusuolen tulehduksen 

määrittämisen ensimmäinen vaihe. Ileokolonoskopiassa voidaan ottaa näytteitä myös 

ohutsuolesta. Tähystyksessä havaittavissa olevia merkkejä Crohnin taudista ovat 

paikoitellen esiintyvät, läiskittäiset tulehdusmuutokset, anaalihaavaumat ja suolen 

seinämän mukulakivimäinen ulkonäkö. Kolonoskopia riittää hyvin Crohnin taudin 

vaikeusasteen määrittämiseen paksusuolessa, mutta jos Crohnin tauti sijaitsee 

ohutsuolen loppupäässä, on ileokolonoskopia tarkempi menetelmä. Yksinomaan 

kuvantamismenetelmillä kuten ultraäänitutkimuksella, tietokonetomografialla tai 

magneettikuvauksella Crohnin tautia ei voida todeta. 
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Kuvantamistutkimukset 

Suoliston kuvantamistutkimukset (magneettikuvaus ja tietokonetomografia) ja alavatsan 

ultraäänitutkimus tukevat tähystyslöydöksiä. Ne auttavat selvittämään ja määrittämään 

Crohnin taudin laajuuden, tukokset ja  fistelit. Radiologisia tutkimuksia pitäisi harkita, 

erityisesti valittaessa menetelmiä taudin seurantaan. Koska tavallisissa radiologisissa 

tutkimuksissa kontrastiaineena käytettävä barium antaa huonompia tuloksia ja aiheuttaa 

merkittävää säderasitusta, pitäisi muita menetelmiä suosia, jos mahdollista. 

Tietokonetomografia ja magneettikuvaus ovat nykyisin ohutsuolentutkimusmenetelmiä  . 

Molemmat voivat osoittaa Crohnin taudin laajuuden ja aktiivisuuden ohutsuolen 

seinämän paksuuden, turvotuksen ja haavaumien perusteella. Kumpikin on yhtä tarkka, 

mutta tietokonetomografia on helpommin saatavilla ja vie vähemmän aikaa kuin 

magneettikuvaus. Tietokonetomografiatutkimukseen liittyvän merkittävän säderasituksen 

vuoksi magneettikuvausta pitäisi suosia mahdollisuuksien mukaan. 

Alavatsan ultraäänitutkimus voi antaa tietoja taudin aktiivisuudesta ja sijainnista, 

erityisesti ohutsuolessa. Lisäksi se on helpompi tehdä ja edullinen eikä altista potilasta 

säteilylle. Suolen syviä osia on kuitenkin vaikea nähdä, ja eri tutkijat voivat olla eri mieltä 

siitä, mitä kuvissa näkyy.  

Ohutsuolen endoskopia 

Ohutsuolen kapselikuvausta pitäisi harkita vain, jos ileokolonoskopia ja 

kuvantamistutkimukset ovat olleet tuloksettomia, mutta lääkäri edelleen epäilee vahvasti 

Crohnin tautia. Sellaisissa tapauksissa ohutsuolen kapselikuvaus voi auttaa 

vahvistamaan, että potilaalla ei ole Crohnin tautia. Tähystys kaksoispallo- tai 

yksipallotekniikalla vaatii erityisosaamista ja näitä tutkimuksia käytetään, kun halutaan 

ottaa kudosnäytteitä. Nämä tutkimukset soveltuvat ohutsuolen tähystämiseen lähinnä 

silloin, kun on tarve tehdä toimenpiteitä (esim. ahtauman laajennus, jumiin jääneen 

kapselin talteenotto tai verenvuodon hoito). 

Ohutsuolen kapselikuvaus on uusi menetelmä, jonka avulla on mahdollista etsiä 

ohutsuolen tulehdusalueita, jotka eivät näy ileokolonoskopiassa tai muissa 

kuvantamistutkimuksissa. Se on tehokas diagnostinen työkalu ohutsuolen Crohnin 

taudissa, mutta sitä ei voi käyttää, jos potilaalla on suolen tukoksia, ahtaumia tai 

fisteleitä, jos hänellä on sydämentahdistin tai nielemiseen liittyviä häiriöitä. 

Tähystys ja biopsia 

 Crohnin taudin luotettavaa diagnosointia varten on otettava kudosnäytteitä. Näytteitä 

pitäisi ottaa vähintään  kaksi paksusuolen jokaisesta viidestä eri osasta (mukaan lukien 

peräaukko) ja ohutsuolen loppupäästä. 

Luotettavimman Crohnin tauti-diagnoosi  saadaan tutkimalla kudosnäytteet koko 

paksusuolen alueelta. Kudosnäytteitä kannattaa ottaa sekä sairaalta että terveiltä 

alueilta. Jatkotutkimuksissa diagnoosin vahvistamiseksi riittää pienempi määrä 

kudosnäytteitä. Leikkausten jälkeisissä seurantatutkimuksissa kudosnäytteitä pitäisi 

ottaa, jos taudin uusiutumista epäillään. Mikäli ileumsäiliöpotilaalla epäillään Crohnin 

tautia, pitäisi kudosnäytteitä ottaa siitä ohutsuolen päästä, joka päättyy säiliöön.  Mikäli 

todetaan solumuutoksia, kudosnäytteitä on otettava runsaasti. 
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Taudin kulun ennustaminen 

Kliiniset tekijät diagnoosin yhteydessä ja/tai endoskooppiset löydökset voivat ennustaa 

Crohnin taudin kulun. Nämä on otettava huomioon hoidosta päätettäessä.  

Tutkimusten mukaan seuraavat tekijät ennustavat taudin pahenemista viiden vuoden 

sisällä diagnoosista:  

- peräaukon seudun haavaumat,  

- taudin esiintyminen ohutsuolen loppupäässä ja paksusuolen alkupäässä,  

- potilaan nuori ikä, ja/tai  

- tarve hoitaa taudin puhkeaminensteroideilla.   

On olemassa yhä enemmän todisteita siitä, että varhaiset intensiiviset 

immunomoduloivat hoidot ja/tai biologiset hoidot voivat saada aikaan limakalvon 

paranemisen ja varhaisen jatkuvan remission ilman steroideja. Varhaista 

immunosuppressiivista hoitoa pitäisi harkita vain vaikeissa tapauksissa hoitoon liittyvien 

riskien vuoksi. 

Taudin aktivisuuden seuranta ja hoidon onnistuminen 

CRP:ta ja ulosteesta mitattavia tulehduksen merkkiaineita kuten ulosteen kalprotektiinia 

tai laktoferriinia voidaan käyttää hoidon ohjauksessa. Niitä voidaan käyttää myös 

lyhytaikaisessa seurannassa ja taudin uusiutumisen ennustamisessa. Ulosteen 

kalprotektiinin avulla voidaan määrittää, onko kyseessä Crohnin tauti vai ärtyvän suolen 

oireyhtymä (IBS).  

Endoskopiaa pidetään yhä vakiomenetelmänä suoliston paranemisen arvioimiseksi, mutta 

se on kallis ja invasiivinen. Ulosteen kalprotektiini ja laktoferriini voidaan määrittää 

helpommin. Ulosteesta mitattavat tulehduksen merkkiaineet osoittavat mistä tahansa 

syystä johtuvan suoliston tulehduksen ja voivat merkitä myös aktiivista Crohnin tautia. 

Nämä merkkiaineet mittaavat suolistotulehdusta paremmin kuin CRP. 

Aktiivisen Crohnin taudin lääkehoito mukaan lukien vaihtoehtoiset hoidot 

Yleiset näkökohdat 

 Aktiivinen Crohnin tauti täytyy varmistaa ennen lääkehoidon aloittamista tai 

muuttamista. 

 Crohnin taudin hoitosuunnitelmassa on otettava huomioon taudin aktiivisuus, sijainti ja 

käyttäytyminen, ja suunnitelmasta on aina keskusteltava potilaan kanssa. Joskus, 

etenkin vaikeassa taudissa, hoitopäätökset on tehtävä ilman, että taudin koko laajuus on 

tiedossa. Taudin aktiivisuuden arviointi on toisinaan vaikeaa. Ennen hoidon aloittamista 

tai muuttamista on hankittava objektiivisia merkkejä taudin aktiivisuudesta eri 

tutkimusmenetelmillä (esim. kudosnäyte, ulosteen kalprotektiini). 

 Hoidosta päätettäessä on arvioitava lääkehoidon hyödyt ja mahdolliset haitat. 

Aikaisemmat hoitovasteet ja mahdolliset komplikaatiot  ja suoliston ulkopuoliset oireet on 

otettava huomioon. 
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 Keskivaikea aktiivinen Crohnin tauti  

 Ohutsuolen ja paksusuolen alkupään keskivaikeaa aktiivista Crohnin tautia pitäisi hoitaa 

budesonidilla tai systeemisillä kortikosteroideilla kuten prednisolonilla tai 

metyyliprednisolonilla. Anti-TNF- hoitoa tulee käyttää potilailla, jotka eivät ole hyötyneet 

steroideista tai eivät ole niitä sietäneet. Potilailla, joiden tauti uusiutuu harvoin, hoito 

steroideilla ja immunosuppresantilla voi olla sopiva. Vedolitsumabi voi olla sopiva 

vaihtoehto potilaille, jotka eivät reagoi steroideihin ja/tai anti-TNF-hoitoon. 

Budesonidi ja prednisoloni ovat sopivia aloitushoitoja keskivaikeassa Crohnin taudissa. 

Prednisoloni on hyvin tehokas ja halvempi, mutta aiheuttaa yleensä enemmän 

sivuvaikutuksia kuin budesonidi. Kortikosteroidihoidon kesto pitäisi minimoida Crohnin 

taudin hoidossa, koska se ei ylläpidä taudin remissiota. 

Steroidihoito voidaan hyvin minimoida aloittamalla anti-TNF-hoito varhain. Tietyt 

potilasryhmät, kuten ne, jotka ovat riippuvaisia steroideista tai jotka eivät reagoi niihin, 

voivat hyötyä enemmän anti-TNF-hoidosta. 

 Crohnin taudin varhaisessa vaiheessa infliksimabin ja atsatiopriinin yhdistelmän on 

havaittu olevan tehokkaampi kuin infliksimabi yksin remission saavuttamiseksi ja 

ylläpitämiseksi. 

 Vaikea aktiivinen Crohnin tauti  

Vaikeaa aktiivista ohutsuolen ja paksusuolen alkupään Crohnin tautia pitäisi hoitaa 

systeemisillä kortikosteroideilla. Anti-TNF-hoito sopii potilaille, joiden tauti aktivoituu 

toistuvasti. Vedolitsumabi voi olla sopiva vaihtoehto potilaille, jotka eivät reagoi 

steroideihin ja/tai anti-TNF-hoitoon. Potilailla, joiden tauti aktivoituu harvoin, uusi hoito 

steroideilla yhdessä immunosuppressantin kanssa voi olla sopiva. Leikkaushoito 

kannattaa ottaa puheeksi potilaiden kanssa, jotka eivät reagoi lääkehoitoon. 

Vaikka prednisolonia tai suonensisäistä hydrokortisonia käytetään yhä vaikean 

ohutsuolen loppupään Crohnin taudin hoidossa, on viime vuosina käytetty anti-TNF-

hoitoa yhä enemmän huonon ennusteen omaavilla potilailla. Tutkimusten mukaan TNF-

hoito infliksimabilla tai adalimumabilla vähentää leikkausten ja sairaalahoidon tarvetta 

Crohnin tautia sairastavilla potilailla. 

Anti-TNF-hoitoa käytetään potilailla, jotka eivät reagoi konservatiiviseen hoitoon ja jotka 

eivät vaadi leikkausta. Leikkaushoidon kynnys on matalampi ohutsuolen loppupään ja 

paksusuolen alkupään Crohnin taudissa kuin taudin esiintyessä muualla. Ohutsuolen 

laaja-alainen tai toistuva osapoisto voi aiheuttaa aliravitsemusta. Osa asiantuntijoista 

suosii leikkaushoitoa anti-TNF-hoidon sijaan, kun taas toiset suosivat leikkausta, jos 

lääkehoito ei toimi riittävän nopeasti tai se aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia. 

Paksusuolen Crohnin tauti 

Paksusuolen aktiivista Crohnin tautia pitää hoitaa systeemisellä kortikosteroidilla. Taudin 

uusiutuessa tiopuriinit, anti-TNF tai vedolitsumabi ovat sopivia vaihtoehtoja. Jos potilas ei 

reagoi anti-TNF-hoitoon, vedolitsumabi voi olla sopiva hoitovaihtoehto. 

Paksusuolen aktiivinen vaikea Crohnin tauti voidaan todentaa helpommin ja 

varhaisemmin kuin ohutsuolen Crohnin tauti. Tämä voi olla syy sille, miksi paksusuolen 

Crohnin tauti  vaikuttaa reagoivan paremmin anti-TNF-hoitoon kuin ohutsuolen Crohnin 

tauti. Systeemiset kortikosteroidit, kuten prednisoloni, ovat tehokkaita, mutta budesonidi 

ei tehoa paksusuolen Crohnin tautiin.  
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Jos potilas ei reagoi anti-TNF-hoitoon tai vedolitsumabiin tai menettää saavutetun 

hoitovasteen, leikkausta yleensä harkitaan. Leikkausta kannattaa harkita aina, kun 

immunosuppressiivinen hoito aloitetaan tai sitä muutetaan. 

Laaja-alainen Crohnin tauti 

Ohutsuolen laaja-alaista Crohnin tautia pitää hoitaa systeemisillä kortikosteroideilla. 

Varhaista anti-TNF-hoitoa pitää myös harkita. Potilaille, joiden vaikea tauti uusiutuu, 

suositellaan harkittavaksi anti-TNF-hoitoa.  

Verrattuna paikalliseen ohutsuolen Crohnin tautiin, aktiivin laaja-alaisen Crohnin taudin 

komplikaatiot, kuten aliravitsemus, suoliston striktuurit ja tukokset ovat vaikeampia kuin 

paikallisen ohutsuolen Crohnin tautin komplikaatiot. Siksi näillä potilailla steroidihoitoa 

yhdessä varhaisen immunomoduloivan hoidon kanssa pidetään sopivana. 

Immunosuppressiivinen hoito 

Varhainen hoito immunosuppressanteilla eli solunsalpaajilla soveltuu parhaiten huonon 

ennusteen potilaille. Varhainen anti-TNF-hoito pitää aloittaa potilailla, joiden tauti on 

hyvin aktiivinen ja joiden oireet ennustavat huonoa lopputulosta. 

Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että varhain aloitettu anti-TNF-hoito on tehokkaampi 

erityisesti potilailla, joilla on huonon ennusteen riskitekijöitä. Näihin riskitekijöihin 

kuuluvat laaja-alainen tauti, nuori ikä diagnoosihetkellä, steroidihoidon tarve taudin 

alkuvaiheessa ja perianaalitauti. 

Kaikki tällä hetkellä saatavissa olevat anti-TNF-lääkkeet näyttävät yhtä tehokkailta 

Crohnin taudin hoidossa. Myös sivuvaikutukset ovat samanlaiset. Hoidon valinta riippuu 

saatavuudesta, lääkkeen antotavasta  potilaan mieltymyksistä ja hoidon hinnasta. 

 

TNF-hoidon vaste pitää määrittää 12 viikon sisällä.  

Kun 12 viikkoa on kulunut ilman, että lääke tehoaa, on hoitovasteen saavuttaminen 

epätodennäköistä ja lääke on vaihdettava toiseen lääkehoitoon, jolla voidaan 

mahdollisesti saada aikaan remissio. 

Immunosuppressiiviset hoidot mukaan lukien anti-TNF aiheuttavat potilaalle merkittävän 

infektioriskin. Tämä riski on otettava huomioon. 

Kaikki immunosuppressantit mukaan lukien steroidit, tiopuriinit, metotraksaatit ja anti-

TNF vähentävät immuunijärjestelmän aktiviteettiä ja toimintakykyä. Siten eri tartuntojen 

riski kasvaa ja tämän seurauksena voi olla vakavia, jopa hengenvaarallisia tauteja. Hoito, 

jossa käytetään enemmän kuin yhtä immunosuppressanttia, lisää tartuntariskiä 

huomattavasti. Siksi pitkäaikaista immunosuppressiivista hoitoa kahdella tai useammalla 

lääkkeellä tulee välttää. Toisaalta on osoitettu, että useamman kuin yhden 

solunsalpaajan käyttö on tehokkaampaa ja voi olla tarpeen vaikeissa tapauksissa.  

 Vaihtoehtoiset hoitomuodot ja luontaistuotteet 

Lääkärisi pitää kysyä, käytätkö vaihtoehtoisia hoitomuotoja tai luontaistuotteita. Näiden 

tuotteiden teholle ei ole olemassa tieteellistä näyttöä, niiden valikoima on valtava ja ne 

voivat olla kalliita. Jos haluat kokeilla niitä, kannattaa ensin keskustella siitä lääkärisi 

kanssa. 
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 Vaihtoehtolääkkeiden käyttö on yleistä potilailla, joilla on krooninen tulehduksellinen 

suolistotauti. Vaihtoehtohoitojen tehosta ja turvallisuudesta on olemassa riittämättömästi 

tai rajoitetusti tieteellisiä todisteita, ja gastroenterologilla voi olla vaikeuksia informoida 

potilastaan riittävästi. Lisäksi tuotteiden valikoima on valtava ja ne voivat olla hyvin 

kalliita. Mikäli olet kiinnostunut näistä tuotteista ja haluat kokeilla niitä tai siirtyä 

tavallisista lääkkeistä vaihtoehtoisiin tuotteisiin, sinun kannattaa ensin keskustella siitä 

lääkärisi kanssa. Koska potilaat, joilla on krooninen tulehduksellinen suolistotauti, 

kärsivät usein aliravitsemuksesta,  ravintolisät voidaan katsoa välttämättömäksi 

täydennyshoidoksi. 

Remission ylläpito 

Yleiset näkökohdat 

Jos olet tullut oireettomaksi (remissio) systeemisillä kortikosteroideilla , pitää harkita 

hoitoa tiopuriinilla tai metotreksaatilla. Jotkut potilaat voivat pysyä remissiossa ilman 

hoitoa. 

Koska jotkut potilaat voivat pysyä remissiossa ilman lääkehoitoa,  on lääkkeetön 

seuranta vaihtoehto joillekin potilaille.  

 

Steroideja ei tule käyttää pitkäaikaisesti, koska on osoitettu, että ne aiheuttavat 

lukuisia sivuvaikutuksia eivätkä toimi remission ylläpidossa. 

On olemassa vain rajallisesti todisteita siitä, että mesalatsiini on hyödyllinen 

lääkehoidolla aikaansaadun remission ylläpidossa. On esitetty, että ensimmäisen 

pahenemisvaiheen jälkeen  ylläpitohoitoa ei välttämättä tarvita. Ottaen huomioon 

relapsin ja steroidiriippuvuuden suuren riskin sekä varhaisessa vaiheessa aloitetun 

hoidon paremman tehon, suositaan atsatiopriinia  mikäli remissio on saatu aikaan 

steroideilla. Merkaptopuriinia voidaan kokeilla potilailla, jotka eivät siedä atsatiopriinia, 

paitsi jos heillä on todettu lääkehoitoon liittyvä pankreatiitti tai sytopenia (verisolujen 

määrän väheneminen). Metotreksaattia voidaan käyttää, erityisesti jos potilas ei siedä 

tiopuriineja. 

Relapsissa kannattaa harkita ylläpitohoidon tehostamista taudin pahenemisen 

estämiseksi. Leikkaushoitoa pitäisi aina harkita, jos potilaan tauti on paikallinen. 

 Atsatiopriinia pitää harkita, mikäli todetaan relapsi. Kortikosteroidit (mukaan lukien 

budesonidi) eivät ole tehokkaita tai sopivia remission ylläpitohoitona. Kortikosteroidien 

pitkäaikainen käyttö aiheuttaa usein ei-toivottuja sivuvaikutuksia, erityisesti 

osteoporoosia (luukato) ja sen seurauksena luunmurtumia, mutta myös harmaakaihia ja 

glaukoomaa.  

 Laaja-alaisen taudin seurantahoito 

 Laaja-alaisessa Crohnin taudissa tiopuriinia suositellaan estämään taudin pahenemista. 

Jos tauti on aggressiivinen tai vaikea tai jos ennuste on huono, pitää harkita anti-TNF-

hoitoa.  

 Laaja-alaisessa Crohnin taudissa suositellaan atsatiopriinia huomioiden relapsiriski ja 

taudin varhaisessa vaiheessa aloitetun hoidon parempi teho. 
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Steroidiriippuvainen Crohnin tauti 

Jos potilasta ei ole vielä hoidettu solunsalpaajilla ja hän tarvitsee kortikosteroideja 

oireettomana pysyäkseen (remissiossa), häntä pitää hoitaa tiopuriinilla, metotreksaatilla 

tai anti-TNF:lla. Myös leikkausta kannattaa harkita. 

 Immunosupressiivinen hoito (atsatiopriini/merkaptopuriini, metotreksaatti) tehoavaa 

steroidiriippuvaiseen Crohnin tautiin. Ohutsuolen osapoisto on vaihtoehto, jos tauti on 

hyvin paikallinen. Varhainen anti-TNF-hoito on tehokas keino ehkäistä steroidien käytön 

tarvetta. Steroidiriippuvaiset potilaat saattavat myös hyötyä enemmän, jos anti-TNF-

hoito aloitetaan varhain. On todettu, että infliksimabin ja atsatiopriinin yhdistelmähoito 

on tehokkaampi kuin infliksimabi yksin, kun ylläpidetään steroidivapaata remissiota 

taudin varhaisessa vaiheessa. Näillä potilailla voidaan käyttää myös vedolitsumabia. 

 

Riittämätön ylläpitohoito tiopuriineilla 

Jos sinua hoidetaan tiopuriineilla ja tautisi aktivoituu, lääkärin pitäisi arvioida, noudatatko 

sovittua hoitosuunnitelmaa ja etsiä tulehdusten merkkejä. Hoidon optimointi voi parantaa 

hoitovastetta. Hoito pitää vaihtaa metotreksaattiin tai anti-TNF:ään, jos ne sopivat. 

Leikkaushoitoa pitäisi harkita aina paikallista Crohnin tautia sairastavilla potilailla. 

Potilaille, joita hoidetaan atsatiopriinilla tai merkaptopuriinilla ja jotka saavat relapsin 

vakioannostelun aikana, voidaan lääkeannosta lisätä, kunnes verikokeet osoittavat, että 

veren valkosolut ovat vähentyneet tai 6-TGN:n (tiopuriinin metaboliitti, joka on 

mitattavissa veressä) taso on noussut sopivalle tasolle. Muita hoitovaihtoehtoja ovat 

metotreksaatti, anti-TNF ja vedolitsumabi. 

Ylläpitohoidon kesto 

Jos aikaisemmin ilman hoitoa ollut potilas tulee oireettomaksi (remissio) anti-TNF- ja 

tiopuriini-yhdistelmähoidolla, voidaan tätä lääkitystä jatkaa pitkäaikaisesti. Osalle 

potilaista hoito yksin tiopuriineilla voi olla vaihtoehto. Jos remissio on saavutettu anti-

TNF-hoidolla, sitä voidaan jatkaa pitkäaikaisesti. Jos remissio on saavutettu 

vedolitsumabi-hoidolla, sitä voidaan jatkaa pitkäaikaisesti  

Ylläpitohoidon kesto 

Pitkään remissiossa olleilla potilailla, joiden ylläpitohoitona on tiopuriini, voidaan hoito 

lopettaa. Metotreksaattihoidon osalta ei voida antaa suositusta hoidon kestosta. Anti-

TNF-hoidon jatkoa voidaan harkita tarvittaessa. 

Crohnin tauti on elinikäinen sairaus, jonka aikana remissiot ja eriasteiset aktiivivaiheet 

vaihtelevat. Hoidon  tavoitteena on pitkäaikaisen remission saavuttaminen ja 

ylläpitäminen. Pitkäaikaiselle remissiolle ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä 

määritelmää. Olemassa oleva tieto ylläpitohoidon lopettamisesta tai vaihtamisesta on 

rajallista, koska useimmissa tutkimuksissa potilaita on seurattu vain 1-3 vuoden ajan. 

 Atsatiopriinihoidon lopettamista käsittelevä tutkimus osoitti, että potilailla, joita oli 

hoidettu yli kolme ja puoli vuotta, lääkityksen lopettaminen johti taudin uusiutumisen 

merkittävästi useammin kuin niillä potilailla, joilla hoitoa jatkettiin (relapsi 21 % 

verrattuna 8 %). Samassa tutkimuksessa todettiin atsatiopriinihoidon lopettamisen 

johtavan 53 %:lla taudin uusiutumiseen 3 vuoden kuluessa ja 63 %:lla 5 vuoden 

kuluessa. Vain yhdellä potilaalla 23:sta potilaasta atsatiopriinihoidon uudelleen aloitus ei 

ollut tehokas, eli 97 % potilaista saavutti remission atsatiopriinilla. 



 
 

12 

Vasteen menetys anti-TNF-hoidossa 

Jos hoitovaste anti-TNF-hoidolle menetetään, ensin kannattaa optimoida lääkitys. 

Annostelun lisääminen tai hoitovälien lyhentäminen ovat yhtä hyviä strategioita. Jos 

annostelun optimointi ei auta, suositellaan vaihtamaan toiseen anti-TNF-lääkkeeseen. 

Hoidon optimoimisessa kannattaa mitata veren TNF-vasta-ainetaso ja jos mahdollista 

lääkkeen vasta-aineiden taso ennen seuraavaa annosta.  

Syöpäriski ja immunosuppresiiviset hoidot 

Tiopuriineilla hoidetuilla potilailla voi olla lisääntynyt riski sairastua lymfoomaan, 

ihosyöpään ja kohdunkaulan dysplasiaan. Anti-TNF:llä hoidetuilla potilailla on suurempi 

riski sairastua ihosyöpään. Tällä hetkellä ei tiedetä, onko yksinomaan anti-TNF:llä 

hoidetuilla potilailla suurempi riski saada lymfoproliferatiivisia  sairauksia tai kiinteitä 

kasvaimia, mutta anti-TNF ja tiopuriinit yhdessä lisäävät lymfoproliferatiivisia  sairauksia. 

Lisääntynyt syöpäriski on  hyvin pieni. Siksi hoidon riskit ja hyödyt pitää aina huolellisesti 

arvioida, ja niistä kannattaa keskustella lääkärin kanssa. 

Vaikka atsatiopriini on toistuvasti todettu tehokkaaksi hoidoksi, se lisää hieman potilaan 

riskiä sairastua non-Hodgkinin lymfoomaan, joka on vakavan imusolmukesyövän muoto. 

Siksi hoidon hyötyjä ja riskejä pitää vertailla huolellisesti. Tutkimus, jossa arvioitiin 

atsatiopriinin riskejä (mukaan lukien syöpää) ja hyötyjä (mukaan lukien oireiden 

lieventyminen) osoitti, että hyödyt ovat paljon suuremmat kuin riskit jopa varovasti 

yliarvioitaessa non-Hodgkinin lymfooman riskiä. Tämä pätee erityisesti nuorilla potilailla, 

joiden lymfoomatodennäköisyys on matala. Anti-TNF:llä hoidetuilla potilailla on havaittu 

myös muiden syövänkaltaisten tilojen, kuten ihosyövän ja kohdunkaulan dysplasian 

lisääntynyt riski. Näitä lääkkeitä saavia potilaita on seurattava säännöllisesti. 

Crohnin taudin leikkaushoito 

Ohutsuolen ahtauma 

Leikkaus on suositeltu vaihtoehto, jos Crohnin tauti sijaitsee ohutsuolen loppupäässä ja 

paksusuolen alkupäässä ja oireet ovat ahtaumankaltaisia ilman merkkejä tulehduksesta.  

Jos potilaan Crohnin tauti on (a) rajoittunut ohutsuolen loppupäähän ja paksusuolen 

alkupäähän, (b) ei reagoi steroideihin  tai (c) osoittaa jatkuvia/kroonisia ahtauman 

oireita, leikkausta suositellaan. Samoin potilaat, joilla on ahtauma ilman tulehdusta 

voidaan hoitaa leikkauksilla. Jos potilaalla  on tehty aikaisemmin ohutsuolen resektio ja 

leikkauskohdan liitos on ahtautunut, kannattaa ensin yrittää laajentaa ahtaumaa 

endoskooppisesti.  

Abdominaalinen absessi 

Aktiiviseen ohutsuolen Crohnin tautiin voi liittyä abdominaalinen absessi. Ensihoidoksi 

suositellaan antibiootteja, tyhjennystä tai punktiota. Absessin paranemisen jälkeen 

voidaan tarvittaessa suorittaa resektio (tai osapoisto). 

Mielipiteet vaihtelevat siitä, pitäisikö resektio (tai osapoisto) tehdä aina tyhjentämisen 

jälkeen. 

 
Ensimmäisen tai uusintaleikkauksen prognostiset tekijät Crohnin taudissa. 
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Tietyt tekijät lisäävät leikkauksen riskiä Crohnin taudissa. Niihin kuuluvat: 

-  tupakointi 

- fisteli- ja striktuurimuodostus 

- varhainen steroidien käyttö (steroidihoidontarve sairauden puhkeamisen 

yhteydessä). 

- taudin esiintyminen sykkyräsuolessa (ileum) 

- taudin esiintyminen tyhjäsuolessa (jejunum) ja  

- nuori ikä diagnoosihetkellä. 

Useat tutkimukset ovat selvittäneet mahdollisia riskitekijöitä Crohnin taudin 

uusiutumiselle leikkauksen jälkeen. Tupakoinnin, aikaisemman suolistoleikkauksen (ml. 

umpilisäkkeen poisto), taudin penetroivan käyttäytymisen, perianaalisen sijainnin ja 

laaja-alaisen ohutsuolen poiston on todettu ennustavan leikkauksen jälkeistä 

uusiutumista useimmissa tutkimuksissa. Ylläpitolääkitys on todettu tehokkaaksi monissa 

tutkimuksissa. Ei tiedetä, onko potilaan iällä  diagnoosihetkellä, sukupuolella, taudin 

kestolla, osapoiston laajuudella tai leikkaustyypillä vaikutusta sairauden uusiutumiseen. 

Toistaiseksi ei ole olemassa kriteereitä, joiden perusteella potilaat voitaisiin jakaa 

matalan ja korkean riskin potilaisiin, vaikka sellaisesta olisi paljon hyötyä. 

Leikkausriskin pieneneminen lääkehoidolla 

Tiopuriinilla hoidetuilla potilailla saattaa olla pienempi leikkausriski. Anti-TNF-hoito 

pienentää leikkausriskiä. 

Leikkaushoidon seuranta 

Ileokolonoskopia on paras menetelmä taudin uusiutumisen diagnosoimiseen leikkauksen 

jälkeen. Sen avulla selvitetään taudin aktiivisuus ja vaikeusaste ja miten se tulee 

kehittymään. Hoitopäätöksiä tehtäessä tähystys pitää suorittaa vuoden kuluessa 

leikkauksesta.  

Tähystystä suositellaan leikkauksen jälkeisen vuoden kuluessa, mikäli se koskee 

hoitopäätöksiä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ileokolonoskopia on herkin 

menetelmä taudin uusiutumisen toteamiseksi. Relapsi voidaan havaita ileokolonoskopian 

ja biopsian avulla joitakin viikkoja tai kuukausia leikkauksen jälkeen ja tutkimus pitää 

suorittaa vuoden kuluessa leikkauksesta. Relapsi todetaan yleensä ileokolonoskopiassa 

ennen kuin potilas saa oireita. Jos ileokolonoskopianssa tulehduslöydökset ovat vaikeita, 

hoitoa pitää tehostaa varhaisten leikkauksen jälkeisten komplikaatioiden kuten absessien 

tai tukosten ehkäisemiseksi. On olemassa vähemmän invasiivisia diagnoosimenetelmiä 

taudin uusiutumisen havaitsemiseksi leikkauksen jälkeen. Näihin menetelmiin kuuluvat 

ulosteen kalprotektiini, alavatsan ultraäänitutkimus, MR-enterografia ja ohutsuolen 

kapselikuvaus. 

 Kuvantamistekniikat (ultraääni, MR- ja CT-kuvaus) on arvioitu erillisinä diagnostisina 

menetelminä leikkauksen jälkeisessä seurannassa. Ohutsuolen kapselikuvaus 6 tai 12 

kuukautta leikkauksen jälkeen näyttää olevan yhtä tarkka kuin ileokolonoskopia 

leikkauksen jälkeisen uusiutumisen diagnosoimisessa. Sitä, voidaanko MRI:lla, CT-

enterografialla tai ohutsuolen kapselikuvauksella diagnosoda taudin uusiutuminen 

ileumissa tai jejunumissa ei ole tutkittu. 



 
 

14 

Uusintaleikkauksen ehkäisy ileokolonisen resektion jälkeen 

Jos potilaalla on vähintään yksi taudin uusiutumisen riskitekijä, ehkäisevää hoitoa 

suositellaan ileokoolisen resektion (eli ohutsuolen loppupään ja paksusuolen alkupään 

poiston) jälkeen. Paras teho on osoitettu olevan tiopuriineilla tai anti-TNF:llä. Mesalatsiini 

suurina annoksina on vaihtoehto potilaille, joilta on poistettu vain ohutsuolen loppupää. 

Antibiootit ovat tehokkaita ileokoolisen resektion jälkeen, mutta niillä on huono 

siedettävyys. 

 

Kaikkia Crohnin tauti -potilaita on informoitava tupakointiin liittyvistä riskeistä. 

Tupakoinnin lopettamiseen tulee rohkaista ja sitä tulee tukea. 

Tupakointi on yksi suurimpia riskejä Crohnin taudin  uusiutumiselle ja leikkausten 

tarpeelle. Siksi jokaisen Crohnin tauti -potilaan tulisi pyrkiä lopettamaan tupakointi.  

Crohnin tautiin liittyvien fisteleiden hoito 

Diagnostiset strategiat 

Lantioseudun magneettikuvaus on ensisijainen arviointimenetelmä Crohnin tautiin 

liittyvien perianaalifisteleiden suhteen. Jos rektaalinen striktuura (ahtauma) on 

poissuljettu, on rektumin ultraäänikuvaus hyvä vaihtoehto. Molemmat menetelmät ovat 

tarkempia, jos ne suoritetaan narkoosissa. Fistulografiaa ei suositella. Paras 

tutkimusmenetelmä anaalialueen fisteleiden arvioimiseksi on kokeneen kirurgin 

suorittama tutkimus nukutuksessa. 

Magneettikuvausta on käytettävä jos mahdollista, koska sen tarkkuus on 76 - 100 %. 

Ellei magneettikuvausta ole nopeasti saatavilla, nukutuksessa tehty tutkimus absessin tai 

fistelin tyhjentämiseksi pitäisi suorittaa mahdollisimman nopeasti infektioriskin 

välttämiseksi. Nukutuksessa suoritetun tutkimuksen tarkkuus  on 90 %  ja  tutkimuksen 

yhteydessä absessin tyhjentäminen on mahdollista. 

Yksinkertaisen fistelin leikkaushoito 

Fistulatomiaa voidaan harkita yksinkertaisen matalan anaalisen fistelin hoitomuotona. 

Mahdollinen absessi anaalialueella pitää poissulkea. Jos sellainen todetaan, se pitää 

tyhjentää.  

Jos henkilöllä on yksinkertainen matala anaalinen fisteli, fistulotomiaa (fistelin kanavan 

avaus) voidaan harkita.  Fistulotomian seurauksena mahdollisesti syntyvän 

pidätyskyvyttömyyden vuoksi , toimenpide pitää suorittaa harkiten  Anaaliseudun absessi 

(märkäpäise) on tärkeää tyhjentää ja hoitaa kunnolla, koska hoitamattoman absessin 

seurauksena voi muodostua perianaalisia kiinnikkeitä ympäröiviin kudoksiin kuten suolen 

liikkeitä kontrolloiviin lihaksiin. 

Yksinkertaisten fisteleiden lääkehoito 

Yksinkertaiset (yhden kanavan) fistelit anaaliseudulla voivat aiheuttaa hoitoa vaativia 

oireita. Seton-lanka (silkki- tai lateksilanka) yhdessä antibioottien kanssa (metronidatsoli 

ja/tai siprofloksasiini) on ensisijainen hoito. Toissijaisena hoitona voidaan harkita 

tiopuriini- tai anti-TNF-lääkitystä, jos yksikertainen fisteli uusiutuu eikä reagoi 

antibiootteihin. 
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Jos yksinkertainen eli yksikanavainen fisteli ei aiheuta oireita, ei ole tarvetta tehdä 

mitään. Jos se kuitenkin aiheuttaa oireita,  suositellaan lääke- ja leikkaushoidon 

yhdistelmää. Antibiootit, absessin tyhjennys ja seton-langan käyttö on ensisijainen 

hoitosuunnitelma. 

Toissijaisena hoitona voidaan harkita tiopuriini- tai anti-TNF-lääkitystä, jos yksikertainen 

fisteli uusiutuu eikä reagoi antibiootteihin. Viiden tutkimuksen yhdistetyt tulokset 

osoittavat tiopuriinien  olevan tehokkaita fistelin sulkemisessa ja kiinni pitämisessä. . Sen 

jälkeen tutkimukset ovat osoittaneet, että infliksimabi on tehokas aikaansaamaan fistelin 

sulkeutumisen,  pitämään sen kiinni, ja vähentämään  sairaala- ja leikkaushoidon 

tarvetta.  

Monimutkaisten perianaalisten fisteleiden hoito 

Jos Crohnin tauti aiheuttaa anaaliseudulla monimutkaisia fisteleitä (joissa on monia 

kanavia), voidaan käyttää infliksimabia tai adalimumabia ensisijaisina hoitoina sen 

jälkeen kun fistelit on tarvittaessa tyhjennetty leikkauksen avulla. Lääkehoito 

siprofloksasiinilla ja anti-TNF:llä parantaa lyhytaikaista ennustetta. 

 

Anti-TNF-hoidon tehoa voidaan parantaa yhdistämällä hoitoon tiopuriini.  

 Fistelöivän Crohnin taudin ylläpitohoito 

Tiopuriineja, infliksimabia tai adalimumabia, seton-lankaa (silkki- tai lateksilanka) tai 

niiden yhdistelmää tulee käyttää ylläpitohoitona. 

Tiopuriinin tehosta fistelöivän Crohnin taudin ylläpitohoitona infliksimabin aloittamisen 

jälkeen tai infliksimabi -ylläpitohoidon aikana ei ole tietoa. Vain ylläpitohoidon yhdessä 

infliksimabin kanssa on osoitettu vähentävän sairaala- ja leikkaushoidon tarvetta. 

Adalimumabi näyttää pitävän fistelit kiinni, mutta sen vaikutusta sairaala- ja 

leikkaushoidon tarpeeseen ei tiedetä. 

Kaiken kaikkiaan yli 90 % gastroenterologeista on sitä mieltä, että ylläpitohoito on 

välttämätöntä fistelin tyhjentämishoidon jälkeen. Suositeltavia lääkkeitä ovat tiopuriinit 

tai anti-TNF, ja niitä on käytettävä vähintään vuoden ajan. 

Suoliston ulkopuoliset ilmentymät (Crohnin tautiin liittyvät suoliston 

ulkopuoliset oireet) 

Niveloireet 

Krooniseen tulehdukselliseen suolistotautiin liittyvien suoliston ulkopuolisten oireiden 

diagnoosi perustuu tyypillisiin oireisiin ja muiden nivelsairauksien poissulkuun.  

Krooniseen tulehdukselliseen suolistotautiin liittyviä nivelsairauksia on kahta tyyppiä, 

perifeerinen ja aksiaalinen artropatia. Perifeerinen artriitti jaetaan tyyppeihin 1 ja 2. 

Tyyppi 1 vaikuttaa suuriin niveliin (kuten polviin, kyynärpäihin ja olkapäihin), korreloi 

suolistotulehdukseen ja sitä esiintyy 4 - 17 prosentilla Crohnin tauti -potilaista. Tyyppi 2 

vaikuttaa pieniin niveliin (esimerkiksi kädessä) ja sitä esiintyy 2,5 prosentilla Crohnin 

tauti potilaista.  

Artriitin diagnoosi tehdään arvioimalla turvonneita niveliä. Poissuljettavat taudit ovat 

osteoartriitti, nivelreuma ja ympäröivään kudokseen liittyvä artriitti (esim. lupus). Lisäksi 

on poissuljettava lääkitykseen liittyvä steroidihoidon lopettamiesn aiheuttama artralgia 
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(nivelkivut), steroidien aiheuttama osteonekroosi (nivelten vähentynyt verenkierto) tai 

infliksimabin aiheuttama lupus. 

 Aksiaaliseen artropatiaan kuuluvat sakroiliitti (jota esiintyy 24 - 50 prosentilla Crohnin 

tauti -potilaista) ja spondyliitti (esiintyvyys 4 - 10 %). Selkärankareumalle tyypilliset 

oireet ovat krooninen selkäkipu, aamujäykkyys, selkärangan huonontunut taivutettavuus 

ja myöhemmässä vaiheessa rintakehän supistuminen. Magneettikuvaus on paras 

menetelmä selkärankareuman diagnostiikassa, koska se voi havaita tulehduksen jo 

ennen luuvammojen ilmestymistä. 

Perifeerinen artriitti esiintyy yleensä raajojen suurissa nivelissä. Sitä voidaan hoitaa 

fysioterapialla, lyhytaikaisesti tulehduskipulääkkeillä ja paikallisilla steroidiruiskeilla. 

Ensisijaista on Crohnin taudin hoito. Sulfasalatsiini voi auttaa pitkäaikaisen perifeerisen 

artriitin hoidossa.  

Suositukset Crohnin tautiin liittyvän artropatian (niveltaudin) hoidolle perustuvat 

spondyloartropatian, ennen kaikkea selkärankareuman tutkimuksiin. Tulehduksellista 

suolistosairautta sairastavilla potilailla ei ole tehty hyvin suunniteltuja tutkimuksia, ja 

siksi suositukset perustuvat muiden nivelsairauksien hoidosta saatuihin kokemuksiin. 

 Crohnin taudin hoidon kortikosteroideilla, immunomodulaattoreilla ja anti-TNF:llä pitäisi 

lieventää myös perifeerisen artriitin oireita. Jos Crohnin taudin hoidolla ei ole vaikutusta 

nivelkipuihin, kannattaa harkita lyhytaikaista tulehduskipulääkitystä. Vaikka 

tulehduskipulääkkeet voivat aktivoida Crohnin taudin,  tämä riski näyttää olevan pieni. 

Fysioterapia ja lepo voivat lieventää oireita. COX-2 -salpaajien käyttö (esim. etorikoksibi 

ja selekoksibi) näyttää olevan turvallisempaa ja taudin aktivoitumisen riski pienempi kuin 

tavallisten tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä. Sulfasalatsiinilla voi olla tehoa 

suurten nivelten tulehduksissa. Infliksimabi voi olla hyvin tehokas perifeeriseen artriitin 

hoidossa. 

Aksiaalinen artriitti aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä alaselän nivelissä. Tehokasta 

fysioterapiaa ja tulehduskipulääkkeitä suositellaan, mutta tulehduskipulääkkeiden 

pitkäaikaista käyttöä kannattaa välttää turvallisuussyistä. Anti-TNF-hoitoa suositellaan 

selkärankareumaan, jos potilas ei siedä tulehduskipulääkkeitä tai niillä ei ole tehoa. 

Sulfasalatsiini, metotreksaatti ja tiopuriinit eivät tehoa.  

Suositukset Crohnin tautiin liittyvän aksiaalisen artriitin hoidolle perustuvat 

spondyloartropatian, ennen kaikkea selkärankareuman tutkimuksiin. Tehokasta 

fysioterapiaa ja tulehduskipulääkkeitä suositellaan, mutta lääkkeiden pitkäaikaista 

käyttöä kannattaa välttää. Paikallisia kortikosteroidiruiskeita voidaan harkita. 

Sulfasalatsiini, metotreksaatti ja atsatiopriini eivät tehoa selkärankaoireisiin. Jos 

selkärankareumapotilas ei hyödy tulehduskipulääkkeistä tai ei siedä niitä, anti-TNF:ää 

suositellaan. Sekä adalimumabi että infliksimabi on todettu riittävän turvallisiksi ja 

tehokkaiksi selkärankareuman hoitoon. 

Luusairaudet 

Jos potilas saa kortikosteroideja tai jos hänellä on alentunut luuntiheys, hänen pitäisi 

käyttää kalsium- ja D-vitamiinilisää. Lihasvoimaharjoittelua ja tupakoinnin lopettamista 

suositellaan. Luunmurtumapotilaita tulee hoitaa bisfosfonaateilla, mutta niiden tehosta 

murtumien ehkäisyssä ei ole näyttöä. Sivuvaikutusriskin vuoksi vaihdevuosi-ikäisten 

naisten rutiininomaista hormonitäydennyshoitoa ei suositella. Miehet, joilla on matala 

testosteronitaso, voivat hyötyä lääkityksestä.  
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Hoito kalsiumilla 500–1000 mg/vrk ja D-vitamiinilla (800–1000 IU/vrk) lisää luuntiheyttä 

IBD-potilailla, mutta tehosta luumurtumien ehkäisyyn ei ole näyttöä. Yleistä suositusta 

bisfosfonaattihoidolle matalan luuntiheyden perusteella ei voida antaa. Silti vaihdevuosi-

ikäiset naiset tai he, joilla on steroidin aiheuttama osteoporoosi, voivat hyötyä siitä. 

Yleisesti hoitoa pitää harkita, jos potilaalla on alentunut luuntiheys ja muita riskitekijöitä.  

Potilaita, joilla on krooninen aktiivinen tauti, tulee hoitaa immunosuppressantteilla, kuten 

atsatiopriinilla ja anti-TNF:llä, ja välttää steroideja, joilla on huono vaikutus 

luuntiheyteen. On todettu, että Crohnin tauti -potilaan luuntiheys voi normalisoitua 

kolmen vuoden remission jälkeen. 

Iho-oireet 

Kyhmyruusun (erythema nodosumin) hoito perustuu Crohnin taudin hoitoon. Yleensä 

tarvitaan systeemisiä steroideja. Pyoderma gangrenosumia hoidetaan ensisijaisesti 

systeemisillä steroideilla, anti-TNF:llä tai kalsineuriinisalpaajilla.  

Kyhmyruusu aiheuttaa punaisia läiskiä säärien, reisien ja käsivarsien iholla. 

Ihomuutokset ovat helposti havaittavissa ja niitä esiintyy noin 5 - 10 prosentilla Crohnin 

tauti -potilaista. Oireet esiintyvät yleensä Crohnin taudin aktiivivaiheessa. Diagnoosin  

varmistus ei yleensä vaadi biopsiaa. Crohnin taudin hoito suun kautta otettavilla 

steroideilla on yleensä tarpeen. Jos steroidit eivät tehoa tai jos tauti uusiutuu , voidaan 

aloittaa hoito atsatiopriinilla ja/tai infliksimabilla, mutta tämä on harvinaista. 

Pyoderma gangrenosumia (ihon suuria, kivuliaita haavaumia) voi esiintyä missä 

kehonosassa tahansa, mukaan lukien genitaalialue. Yleisimmin sitä esiintyy säärissä ja 

avanteiden läheisyydessä. Tavallisesti ihomuutokset alkavat pinnallisina, mutta 

syvenevät ajan kuluessa. 0,6 - 2,1 prosentilla Crohnin tauti -potilaista todetaan näitä 

jossakin vaiheessa, ja niitä voi esiintyä samanaikaisesti tai eriaikaisesti Crohnin taudin 

aktiviteetin kanssa. Pyoderma gangrenosum -diagnoosi edellyttää haavaumien muiden 

mahdollisten syiden poissulkua. Biopsia voi auttaa poissulkemaan muita ihosairauksia. 

Hoidon tavoitteena on nopea haavaumien parantaminen, koska sairaus voi vammauttaa. 

Kalsineuriinin salpaajia pitää kokeilla vasta kortikosteroidin jälkeen. Infliksimabia on 

alettu käyttää useammin ja sen teho on osoitettu yhdessä isossa ja kahdessa 

pienemmässä tutkimuksessa. Toistaiseksi systeemisiä steroideja, anti-TNF-hoitoa tai 

kalsineuriinin salpaajia ei ole vertailtu keskenään. Kuten muissakin ihon haavaumissa, 

kirurgisia toimenpiteitä pitää välttää. 

 Veritulppa komplikaationa 

Veritulpan estohoitoa on harkittava vaikeaa tautia sairastavilla ja kaikilla sairaalapotilailla 

Jos IBD -potilaalla on todettu laskimoveritulppa, hoidossa tulee noudattaa yleisiä 

hoitoperiaatteita. 

Crohnin tauti -potilailla on tuntemattomista syistä kohonnut riski saada 

laskimoverentulppia. Niiden ehkäiseminen ja hoitaminen on tärkeää, koska ne voivat 

aiheuttaa jopa hengenvaarallisia komplikaatioita. Veritulppien diagnoosissa käytetään 

ultraääni- ja venografiatutkimuksia. 

Hoidossa käytetään verta ohentavaa lääkitystä (antikoagulantteja), joilla veritulppia 

voidaan ehkäistä ja hoitaa. Jos henkilön veritulppa uusiutuu, hoitoa pitää jatkaa 

pitkäaikaisesti. Veren ohennuslääkkeillä ei näytä olevan enempää sivuvaikutuksia IBD-

potilailla kuin muillakaan potilailla. Pitkät matkat ja suun kautta otettavat 

ehkäisyvalmisteet voivat lisätä veritulppariskiä , mikä tulee huomioida erityisesti Crohnin 

tauti -potilailla. Tietyissä olosuhteissa ennaltaehkäisevää verta ohentavaa hoitoa pitää 

harkita. 



 
 

18 

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. 
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IPAA (  

(Ileal pouch anal 

anastomosis) 

Leikkaus  CU-potilailla tehtävä leikkaus, jossa paksusuoli 

poistetaan ja ohutsuolen loppupäästä 

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. 
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 Relapsi Sairauskuv

aus 

 Relapsissa oleva potilas kokee oireita ja hänellä on 

tulehdus. 

Loperamidi Lääke  Ripulilääke, ks. ripulilääke. 

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. 
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Paksusuolen 

syöpä. 

  Aktiivisiin IBD-tauteihin liittyy lisääntynyt 

paksusuolen syöpäriski. Oireita ovat mm. verta 

ulosteissa, suolen toiminnan muutokset, 

alavatsakivut, muhkurat alavatsassa ja painon 

menetys. 

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. 
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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.  

 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 
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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. 

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. 



 
 

26 

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. 

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. 

 


