
Kliininen kuva ja kulku
Haavainen paksusuolentulehdus (coli-
tis ulcerosa CU) ja Crohnin tauti ovat 
tärkeimmät krooniset tulehdukselliset 
suolistosairaudet (IBD). Tyypillises-
ti tauti alkaa murrosiässä tai nuorella 
aikuisiällä, mutta saattaa puhjeta ime-
väisiästä aina myöhäiseen vanhuuteen. 
IBD on krooninen autoimmuunisaira-
us, jolle on tyypillistä vaikeasti ennus-
tettavien relapsien ja remissiovaihei-
den vuorottelu. Crohnin taudille on 
tunnusomaista transmuraalinen suolen 
seinämän tulehdus, abskessien ja fiste-
leiden muodostus. Yleisimmin Crohnin 
taudin muutoksia todetaan ileokekaali-
alueella ja perianaalisesti, mutta tauti 
voi esiintyä missä hyvänsä ruuansula-
tuskanavassa. Histologisesti tyypillistä 
on granuloomien muodostuminen. 

Haavainen koliitti rajoittuu perä-
ja paksusuolen limakalvoon, jossa on 
neutrofiilivoittoinen tulehdus ja kryp-
ta-abskesseja. Molempiin sairauksiin 
liittyy ekstaintestinaalisia manifestaa-
tioita ja vaikeimmissa muodoissa ylei-
soireita ja ravitsemushäiriöitä.  Eks-
taintestinaalisia oireita ovat artriitti, 
pyoderma gangrenosum, erythema 
nodosum ja primaari sklerosoiva kolan-
giitti (PSC). Pitkäaikaiseen haavaiseen 
ja Crohnin koliittiin liittyy lisääntynyt 

kolorektaalisyövän riski, PSC:iin taas 
huomattavasti lisääntynyt sappitiesyö-
vän riski. Immonomoduloivan ja biolo-
gisen lääkehoidon kehittymisen myötä 
Crohnin taudin leikkaushoidon tarve 
on vähentynyt (1, 2). Colitis ulcerosan 
leikkaushoidon tarve on useimpien tut-
kimusten mukaan myös vähentynyt te-
hostuneen konservatiivisen hoidon an-
siosta, mutta päivystyskirurgian tarve 
ei ole muuttunut (3). Colitis ulcerosas-
sa kuolleisuus ei eroa muusta väestöstä, 
mutta Crohn-potilaiden kuolleisuus on 
lievästi lisääntynyt, taustalla aliravitse-
mus, leikkauskomplikaatiot, suolisto-
syövät ja tupakkasairaudet (2).

Kliinisten oireiden lisäksi väsymys 
on yleinen ilmiö IBD-potilailla, mikä 
heikentää merkittävästi elämänlaatua 
ja työn tuottavuutta. Aktiivia IBD:a 
sairastavista yli 80 %:lla ja remissios-
sa olevistakin puolella on väsymystä. 
Väsymyksen syitä ovat mm. anemia ja 
raudanpuute, ravitsemushäiriöt, in-
flammaatio, unihäiriöt ja masennus 
sekä sairauden aiheuttama fyysinen 
inaktiviteetti (4, 5). Todennäköisesti vä-
symyksen patofysiologiassa myös suoli-
aivoakselin toimintahäiriöillä on mer-
kitystä. Väestötutkimusten perusteella 
väsymyksestä kärsivien henkilöiden 
terveydenhuollon kustannukset olivat 
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NÄKÖKULMA

Colitis ulcerosa ja Crohnin tauti 
ovat kroonisia tulehduksellisia suo-
listosairauksia (IBD), jotka yleensä 
puhkeavat nuorilla aikuisilla. IBD on 
krooninen sairaus, jolle on tyypillis-
tä remissioiden ja relapsien vuorot-
telu, komplikaatioiden ja ekstrain-
testinaalisten manifestaatioiden 
ilmaantuminen, mutta IBD ei lyhen-
nä elinikää. IBD:n puhkeamiseen vai-
kuttavat perintötekijät, paksusuolen 
mikrobiomi ja ympäristötekijät. 
Nopeiden epidemiologisten muu-
tosten syynä ovat suuressa määrin 
länsimaiset elämäntavat (ruokavalio, 
ylipaino, lääkkeet, ”stressi”, liikun-
nan ja unen puute). Biologisilla 
lääkkeillä voidaan vaikuttaa vaikeim-
pien tautitapausten kulkuun, mutta 
kirurgiaa tarvitaan komplikaatioiden 
ja konservatiiviselle hoidolle rea-
goimattomien tapausten hoidossa. 
Suomessa n. 50 000 henkilöä sai-
rastaa IBD:a, ja esiintyvyys lisääntyy 
eksponentiaalisesti. Terveydenhuol-
lossa tulisi reagoida jo käynnissä 
olevaan IBD-potilaiden hoidon 
tarpeen lisäykseen. 
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lähes nelinkertaiset (4). Väsymys on 
jopa IBD:n aktiviteettia merkittävämpi 
syy työstä poissaoloon ja sairauslomiin 
(4).  IBD:n lääketieteellisen hoidon li-
säksi väsymyksen hoidossa saattavat 
tulla kyseeseen psykologiset interven-
tiot, fyysisen aktiviteetin lisääminen ja 
mikrobiomiin kohdistuvat hoidot (4). 

IBD:n voimakas yleistyminen ensin 
länsimaissa ja nyttemmin kehittyvissä 
maissa on osunut ajallisesti yhteen glo-
baalin lihavuusepidemian kansaa. IBD-
potilaista 20–40 % on ylipainoisia (≥ 25 
kg/m2 ) ja 15–40 % lihavia (BMI ≥ 30 kg/
m2), ja sama ilmiö on havaittu IBD:a sai-
rastavilla lapsilla (6). Alipainoisia (≤ 18,5 
kg/m2 ) oli Skotlannissa tehdyssä tut-
kimuksessa 3 % Crohn-potilaista ja 0,5 
% CU-potilaista. IBD:lle on tyypillistä 
suoliston mikrobiomin dysbioosi ja suo-
listometabolian poikkeava signalointi, 
jotka saattavat altistaa painonnousulle. 
IBD:ssa suolen limakalvon läpäisyeste 
(barrier) murtuu, mistä seuraa baktee-
rien translokaatio ja  immunologisen 
homeostaasin häiriöitä. Runsaasti ras-
vaa sisältävä ruokavalio lisää Crohnin 
taudin riskiä aiheuttamalla suolistobak-
teerien epätasapainon eli dysbioosin ja 
lisäämällä suolen seinämän läpäise-
vyyttä. Epidemiologisten tutkimusten 
mukaan omega-rasvahapot ja tyydyt-
tyneet, monotyydyttyneet ja monityy-
dyttymättömät rasvat lisäävät riskiä 
sairastua IBD:en (6). Myös IBD:n hoi-
dossa käytettävät steroidikuurit lisää-
vät lihomisriskiä (6). IBD:ssa tavataan 
paikallista mesenteriaalirasvan hyperp-
lasiaa liittyneenä tulehtuneisiin suolen 
segmentteihin Crohnin taudissa. Tämä 
ns. hiipivä rasva on immunologisesti ak-
tiivista ja näyttää lisäävän IBD-kompli-
kaatioiden riskiä (6). Patofysiologisesti 
viskeraalirasva näyttää edistävän suolis-
ton inflammaatiota, joskin epidemiolo-
ginen näyttö on rajallista.

Obesiteetti vaikuttaa myös IBD:n 
hoitotuloksiin. Ylipainoisilla biologis-
ten lääkkeiden eliminaatio on nopeam-
paa, lääkkeiden puoliintumisaika lyhy-
empi ja jäännöspitoisuudet matalampia 
(6). Myös tiopuriinihoidossa saavutetut 
lääkepitoisuudet jäävät lihavilla muita 
matalammiksi huolimatta painon mu-
kaisesta annostelusta. Kirurgiset toi-
menpiteet ovat ylipainoisilla teknisesti 
hankalampia ja peri- sekä postopera-
tiivisia komplikaatioita on enemmän. 
Tutkimuksia ylipainon ja lihavuuden 
hoidon vaikutuksesta IBD:n taudinkul-
kuun on niukasti. Tapausselostusten 
mukaan sairaalloisen lihavuuden leikka-
ushoidon jälkeen IBD:n aktiviteetti on 
vähentynyt. Lähinnä prekliinisten tut-
kimusten perusteella on arvioitu, että 
fentermiini-topiramaatti ja naltreksoni-
bupropioni –hoito saattaisivat vaikut-
taa positiivisesti sekä ylipainoon että 
IBD-aktiivisuuteen. Tarvitaan kuitenkin 
interventiotutkimuksia laihdutuksen ja 
elämäntapamuutosten vaikutuksesta 
IBD:n kulkuun (6). 

Crohnin taudissa tärkeimmät kirur-
gisen hoidon indikaatiot ovat suolen 
obstruktio, abskessit ja fistelit (7). Lää-
kehoidon kehittymisestä huolimatta 
useimmat Crohnin tautia sairastavista 
potilaista tarvitsevat leikkaushoitoa ja 
residivointitaipumuksen takia kolmas-
osalle joudutaan tekemään uusintaope-
raatioita.  CU:ssa leikkausindikaatioita 
ovat toksinen megakoolon, perforaa-
tio, verenvuoto, koliittikarsinooma tai 
dysplasia ja lääkehoidolle resistentti 
koliitti. 

Nykyisin n. 10 % CU-potilaista tar-
vitsee leikkaushoitoa viiden vuoden 
kuluessa diagnoosin asettamisesta 
(8). Yleisin kirurginen toimenpide on 
kolektomia ja ileumista konstruoitu 
pussi, johon tehdään anaalinen liitos 
(IPAA, J-pussileikkaus). Leikkaushoito 

voi tuottaa hyvän toiminnallisen tulok-
sen ja parantaa elämänlaatua, mutta 
toimenpiteeseen liittyy välittömiä tai 
myöhäiskomplikaatioita noin kolmas-
osalla leikatuista. Yleisimmät välit-
tömät komplikaatiot ovat infektiot ja 
ileus, myöhäiskomplikaatioita J-pussin 
limakalvon krooninen  tulehdus (pus-
siitti), ulosteinkontinenssi ja ohutsuo-
len obstruktio. Leikkauskuolleisuus on 
n. 1 % (8). 

IBD:n hoitokustannukset ovat huo-
mattavia. Sveitsissä  vuotuiset hoitoku-
lut olivat Crohnin taudissa 9 504 € ja 
CU:ssa 5 704 €  ajanjaksolla 2006 -2016, 
ja kustannukset lisääntyivät 7–10 % 
vuosittain (9). Suomessa infliksimabi/
biosimilaarihoidossa olevien Crohn-
potilaiden vuosikustannukset olivat 10 
243 € (lääkkeiden osuus 71 %) ja CU-
potilaiden 10 770 € (lääkkeet 62 %) vuo-
sina 2014–16 (10).

Epidemiologiaa
Haavainen koliitti kuvattiin vuonna 
1875 ja Crohnin tauti 1932. Länsimais-
sa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa 
IBD yleistyi voimakkaasti 1900-luvun 
lopulla, mutta viime aikoina nousu 
on tasaantunut tai alkanut laskea (11). 
Lapsilla IBD-insidenssi on kuitenkin 
jatkanut nousuaan. Länsimaissa IBD:n 
esiintyvyys on nykyisin 0,5 % luokkaa. 
Kehittyvissä maissa  Aasiassa ja Etelä-
Amerikassa IBD-insidenssi on viime 
aikoina alkanut nousta teollistumisen 
ja länsimaisten elämäntapojen yleisty-
misen myötä, joskin ilmaantuvuus on 
vielä huomattavasti länsimaita pienem-
pi (11, 12). 

Koska suurin osa tautiin sairastu-
vista henkilöistä on nuoria ja IBD on 
parantumaton sairaus eikä siihen liity 
merkittävää eliniän lyhenemistä, li-
sääntyy taudin esiintyvyys eksponen-
tiaalisesti (compounding prevalence).  
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Epidemiologisesti länsimaissa on nyt 
menossa ns. kolmas vaihe. CU ja Croh-
nin tauti tunnistettiin satakunta vuotta 
sitten, 1900-luvun lopulla ilmaantuvuus 
kohosi voimakkaasti ja nyt ollaan voi-
makkaasti lisääntyvän vallitsevuuden 
vaiheessa (13).

Vuonna 2008 IBD:n esiintyvyys oli 
Suomessa 595:100 000, esiintyvyys 
lisääntyi etelä-pohjoisakselilla ja oli 
Pohjois-Suomessa 702  (14). Seuraavien 
kymmenen vuoden aikana 2009–2018 
Suomessa IBD:n esiintyvyys lisääntyi 
48 % ja yhteensä 16 155 uutta henkilöä 
sai lääkehoidon erityiskorvausoikeuden 
(kuva). Vuoden 2018 lopussa 49 600:lla 
suomalaisella (0,9 % väestöstä) oli tämä 
oikeus (http://raportit.kela.fi/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=NIT084AL). Län-
si-Euroopassa IBD:n ilmaantuvuus on 
ollut kaksinkertainen Itä-Eurooppaan 
verrattuna. Korkein IBD-ilmaantuvuus 
on todettu Fårön saarella 84,2:100 000 
(15). Korkein CU:n esiintyvyysluku 

on todettu Norjassa (505: 100 000), 
Crohnin tauti taas on yleisin Saksassa 
(322:100 000) (12). 

Miksi IBD yleistyy?
Perintötekijät vaikuttavat  IBD-riskiin, 
geenivariantteja tunnetaan nykyisin n. 
200 (16).  Tunnetut geenitekjät selittä-
vät kuitenkin IBD-riskistä vain 20–25 % 
(17).  IBD-potilailla paksusuolen mik-
robiomin poikkeavuudet (dysbioosi) 
on yleinen ilmiö, mutta yksiselitteistä 
kausaalista yhteyttä dysbioosin ja IBD:n 
puhkeamisen välillä ei ole voitu osoit-
taa. Tähän ovat syynä todennäköisesti 
monimutkaiset vaihtelevat ympäristö-
tekijät, erilaiset ruokavaliot, lääkkeet 
ja elintavat. Dysbioosilla saattaa olla 
merkitystä aivan IBD:n puhkeamisvai-
heessa, todennäköisesti taudinkulun 
aikana dysbioosin ja IBD-aktiviteetin 
interaktiot ovat dynaamisia ja ajan myö-
tä muuttuvia. (18). 

Nopeiden epidemiologisten muu-

tosten perusteella ympäristötekijöillä 
on keskeinen merkitys.  Tutkimusten 
mukaan IBD:n yleistyminen liittyy te-
ollistumiseen ja länsimaisiin elämän-
tapoihin (19). IBD-riskiä muokkaavat 
varhaislapsuudessa rintaruokinta ja 
antibioottikuurit ja myöhemmin ruo-
kavalio (ravinnon kuidut, hivenaineet 
ja vitamiinit, emulgoivat aineet, tyydyt-
tyneet rasvat (korkea omega-6: omega-3 
tyydyttyneiden rasvahappojen suhde), 
tupakointi, lääkkeet (NSAID, aspiriini, 
ehkäisypillerit ja hormonikorvaushoi-
to), psykososiaaliset tekijät (”stressi”, 
ahdistuneisuus, masennus), vähäinen 
fyysinen aktiviteetti ja unen puute 
(11,19).

Tulevaisuuden näkymiä
IBD-komplikaatiot ja vaikeat aktivoi-
tumisvaiheet vaativat sairaalahoitoa, 
leikkauksia ja kalliita biologisia lääk-
keitä. Uusia biologisia lääkkeitä otetaan 
todennäköisesti käyttöön lähivuosina. 
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Ikääntyneiden IBD-potilaiden määrä 
lisääntyy, koska myös iäkkäät sairastu-
vat IBD:en ja nuoremmat IBD-potilaat 
vanhenevat.  Ajan myötä IBD-potilaat 
sairastuvat useammin ekstraintesti-
naalisiiin sairauksiin, kuten PSC:iin, 
artriitteihin, kolorektaalisyöpään, se-
pelvaltimotautiin, osteoporoosiin ja 
laskimotrombooseihin. Immunosup-
pressiiviseen ja biologiseen lääkehoi-
toon liittyy mm. lisääntynyt infek-
tioriski eikä pitkäaikaisen biologisen 
lääkehoidon kaikkia mahdollisia hait-
tavaikutuksia vielä tunneta (20). 

Kanadassa IBD:n esiintyvyys on sa-
maa luokkaa kuin Suomessa. Vuonna 
2018 0,7 % kanadalaisista sairasti IBD:a 
(esiintyvyys 725:100 000, Suomessa n. 
898:100 000). Juuri julkaistussa tutki-
muksessa ennustettiin esiintyvyydeksi 
Kanadassa 981:100 000 vuonna 2030. 
Esiintyvyyden arvioidaan kasaantuvan 
voimakkaasti ikääntyneisiin. Tutki-
muksen mukaan esiintyvyys on vuon-
na 2030 lapsilla 159, aikuisilla 1 118 ja 
vanhuksilla 1 370 (:100 000) (20). Arvi-
oidaan, että Kanadassa IBD-potilaiden 
määrä lisääntyy 70 % vuodesta 2015 
vuoteen 2025 mennessä, ja lapsuusiäl-
lä ilmaantuvan IBD:n ilmaantuvuuden 
nousun takia esiintyvyys saattaa lisään-
tyä vielä voimakkaammin (11). Suomes-
sa IBD:n epidemiologinen kehitys on 
ollut samankaltainen kuin Kanadassa 
ja muissa länsimaissa, joten luultavasti 
tulevaisuuden muutokset ovat meillä 
samankaltaisia kuin Kanadaan ennus-
tetut. Esiintyvyys pysyy vakiona vasta, 
jos nykyinen ilmaantuvuus pienenee 
alle kolmasosaan (13).

Johtopäätöksiä
Edellä olevan perusteella vastaus otsi-
kon kysymykseen on myöntävä. IBD:n 
yleistyminen tulisi ottaa huomioon 
terveydenhuollon resurssien suunnit-

telussa. Gastroenterologian erikoislää-
käreitä ja IBD-hoitajia tarvitaan tulevi-
na vuosina nykyistä enemmän. Myös 
muun terveydenhuollon henkilöstön 
valmiuksia IBD-hoitoon tulee kehit-
tää. IT-pohjaisia terveydenhuollon 
palveluja on kehitettävä kustannusten 
hillitsemiseksi. Biologinen hoito tulee 
räätälöidä nykyistä  tehokkaammin, 
siihen tarvitaan lisää ja tehokkaampia 
biomarkkereita. Lääkehoidon kustan-
nusten nousua voidaan hillitä lisää-
mällä biosimilaarien käyttöä ja kehit-
tämällä lääkekilpailutusta. Kalliiden 
biologisten lääkkeiden käyttöaiheista 
tarvitaan valtakunnallinen ohjeistus.

Resursseja tarvitaan perustutkimuk-
seen geneettisten tekijöiden, mikrobio-
min ja ympäristötekijöiden osuuden 
ymmärtämiseksi IBD:n patogenee-
sissa. Terveyspoliittisin toimenpitein 
voidaan todennäköisesti vähentää ym-
päristötekijöistä johtuvaa IBD-riskiä 
(antibioottien käyttö, rintaruokinta, 
tupakointi, ruokavalio, ylipaino). Kun 
tietämys IBD:n patofysiologiasta li-
sääntyy, voidaan kohdistaa ennalta 
ehkäiseviä toimenpiteitä myös henki-
löihin, joilla on tavanomaista suurempi 
IBD-riski (esim. Crohn-potilaiden 1. as-
teen sukulaiset). Ennalta ehkäisyn kei-
noin voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa 
IBD:n ilmaantuvuuteen.
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