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Tämä opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä ja sen toimeksiantajana toimi Savonia ammattikorkeakoulu. Työn 

tarkoituksena oli lisätä omaa ja muiden tietoutta tulehduksellisista suolistosairauksista ja niiden suuvaikutuksista. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda digitaalista itseopiskelumateriaalia tulehduksellisiin suolistosairauksiin ja nii-
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olisi suuhygienistiopiskelijoiden lisäksi helposti myös esimerkiksi sairaanhoitajaopiskelijoiden, hammaslääketieteen 

opiskelijoiden, IBD-potilaiden sekä kaikkien aiheesta kiinnostuneiden saatavilla ja materiaalia saataisiin hyödyn-
nettyä laajemmin. Opinnäytetyössä haettiin vastauksia siihen, mitä tulehdukselliset suolistosairaudet ovat ja 

kuinka ne oireilevat, mitä suuoireita IBD-sairauksiin liittyy ja kuinka IBD-sairaus tulisi ottaa huomioon suun ter-
veyden edistämisessä. Työn teoreettinen viitekehys muodostui IBD-sairauksien ja niiden suuoireiden avaami-

sesta, sekä oppimisen sekä opetusmenetelmien kuvaamisesta. 

 
Blogissa esitellään lyhyesti Crohnin tauti ja colitis ulcerosa, sekä niiden lääke- ja leikkaushoito. Tulehduksellisten 

suolistosairauksien yhteydessä esiintyvät suuoireet on jaoteltu erikseen Crohnin taudille ominaisiin suuoireisiin, 
muihin IBD-sairauksissa esiintyviin puutostilojen ja autoimmuunimekanismin aiheuttamiin suuoireisiin sekä kol-

mantena sairauden hoidossa käytettävien lääkkeiden aiheuttamiin suun haittavaikutuksiin. IBD-potilaan suun ter-
veydenhoito osiossa kerrotaan lyhyesti IBD:tä sairastavan potilaan arjesta, suun terveydenhuollon vastaanotolla 

huomioon otettavia asioita sekä IBD-potilaan suun omahoidosta lyhyesti. Itseopiskelun tukena blogissa toimivat 

suuoireita havainnollistavat kuvat, asiat pähkinänkuoressa esittävä Infographic-juliste, potilastapaukset sekä yh-
teenvetona toimiva Testaa tietosi! -testi.  

 
Blogi luotiin Savonia ammattikorkeakoulun käyttämälle WordPress alustalle. Blogin testaus tapahtui toisen ja kol-
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lista, minkä vuoksi laadukkaille tutkimuksille ja opinnäytetöille olisi tarvetta. Jatkotutkimuksina olisivat mahdollisia 
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1 JOHDANTO 

 

Tulehduksellisista suolistosairauksista on vähitellen tulossa uusi kansantautimme, jonka perimmäistä 

syntymekanismia ei tiedetä, vaikkakin geneettisellä alttiudella, ympäristö- ja ravintotekijöillä sekä 

suoliston mikrobiomin muutoksella uskotaan olevan merkitystä sairauden kehittymisessä (Färkkilä & 

Kolho 2017). Kansantaudilla tarkoitetaan sairautta, jonka katsotaan olevan yleinen väestön keskuu-

dessa, vaikuttavan merkittävästi kansalaisten terveydentilaan ja työkykyyn sekä vaativan tereyden-

huollon resursseja (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015). IBD eli Inflammatory Bowel Disease -

sairauksia sairastaa Suomessa jo yli 50 000 henkeä ja määrä lisääntyy noin 2 000:lla vuosittain 

(Crohn ja colitis ry 2018a). 

 

Tulehduksellisiin suolistosairauksiin kuuluvat Crohnin tauti, colitis ulcerosa eli haavainen paksusuolen 

tulehdus sekä välimuotoinen koliitti, jossa tarkkaa diagnoosia Crohnin taudin ja colitis ulcerosan vä-

lillä ei olla kyetty tekemään (Aine, Alapulli, Kolho & Saarnisto 2017). Mukaan sisällytetään usein 

myös mikroskooppiset koliitit, joissa suolen tulehdusmuutos on havaittavissa nimensä mukaisesti 

vain mikroskoopin avulla (Färkkilä, Heikkinen, Isoniemi & Puolakkainen 2018, 503). Sairauksien oi-

reisiin kuuluvat tyypillisesti vatsakivut, veriuloste, ripuli ja väsymys, minkä vuoksi diagnoosi tehdään 

aina tähystyksen ja koepalojen avulla. Siinä missä Crohnin tauti voi ilmetä kaikkialla ruoansulatuska-

navassa, yleisimmin kuitenkin ohutsuolessa, ilmenee haavainen koliitti vain paksusuolen ja pe-

räsuolen alueella. (Crohn ja colitis ry 2018b; Crohn ja colitis ry 2018c) IBD-sairauksille on tyypillistä 

oireellisten ja oireettomien jaksojen vaihtelu, minkä lisäksi sairauksiin voivat kuulua erilaiset kompli-

kaatiot ja liitännäissairaudet, joista osan ilmeneminen liittyy tulehduksen aktiivisuuteen, mutta osa 

ilmenee suolitulehduksen oireettomuudesta huolimatta. (Crohn ja colitis ry 2018d; Crohn ja colitis ry 

2018e) 

 

Suussa ilmenevät limakalvomuutokset ovat mahdollisia kaikissa tulehduksellisissa suolistosairauk-

sissa, vaikkakin eniten suumuutoksia ilmenee Crohnin taudissa. Crohnin taudille ominaisia suumuu-

toksia ovat hetulamaiset muutokset, epätavanomainen gingiviitti eli ientulehdus, mukulakivimäiset 

muutoset limakalvolla, pitkä ja kivulias haavauma posken kääntöpoimussa sekä huulten turvotus. 

Kaikissa IBD-sairauksissa mahdollisia yleisiä suumuutoksia ovat muun muassa aftat eli suun haa-

vaumat, angulaarinen keiliitti eli suupielten haavaumat ja harvinaisempia muutoksia orofakiaalinen 

granulomatoosi, jolla tarkoitetaan Crohnin taudin suuoireiden ilmenemistä ilman suolisto-oireita, 

sekä pyostomatitis vegetans, joka on pääasiassa haavaisen koliitin yhteydessä esiintyvä hyvänlaatui-

nen suun limakalvomuutos. (Aine ym. 2017.) Tulehduksellisten suolistosairauksien aiheuttamat mah-

dolliset suun limakalvomuutokset voivat ilmaantua jo ennen suolisto-oireita, tai suoliston oireilu voi 

olla lievää. Tämän vuoksi suuhygienistit hammaslääkärien ohella voivat olla ensimmäisiä henkilöitä 

epäilemään potilaalla maha-suolikanavan sairautta, ja koska tulehduksellisten suolistosairauksien 

ilmaantuneisuus on lisääntynyt räjähdysmäisesti jatkaen edelleen kasvuaan, on tärkeää, että suuhy-

gienistit tunnistavat potilaan suusta kyseisiä limakalvomuutoksia ja osaavat lähettää potilaan eteen-

päin jatkotutkimuksiin. (Mattsson & Saalman 2012) 
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Opinnäytetyön tarkoituksena lisätä ensisijaisesti suuhygienistiopiskelijoiden tietoutta IBD-sairauksista 

ja niiden suuvaikutuksista, mutta työtä voivat hyödyntää myös sairaanhoitajaopiskelijat, hammaslää-

ketieteen opiskelijat, alan ammattilaiset sekä IBD-potilaat ja heidän läheisensä. Opinnäytetyön ta-

voitteena on luoda digitaalista itseopiskelumateriaalia julkisen blogin muodossa tulehduksellisiin suo-

listosairauksiin ja niiden suuvaikutuksiin liittyen ensisijaisesti Savonia ammattikorkeakoulun suuhy-

gienistiopiskelijoille General diseases and oral health -opintojaksolle, mutta blogia voivat käyttää 

hyödykseen myös muut aiemmin mainitut tahot. Työn toimeksiantajan toimii Savonia ammattikor-

keakoulu.  
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2 TULEHDUKSELLISET SUOLISTOSAIRAUDET 

 

Tulehduksellisista suolistosairauksista puhutaan Suomessakin yleisesti käyttäen lyhennettä IBD, joka 

tulee englannin kielisistä sanoista Inflammatory Bowel Disease. Kroonisiin tulehduksellisiin suolisto-

sairauksiin kuuluvat Crohnin tauti (englanniksi CD = Crohn’s Disease), colitis ulcerosa eli haavainen 

paksusuolentulehdus (englanniksi UC = Ulcerative Colitis) sekä luokittelematon koliitti (englanniksi 

IBDU = Inflammatory Bowel Disease Unclassified), jossa erotusdiagnoosia Crohnin taudin ja haavai-

sen koliitin välillä ei olla kyetty tekemään. Crohnin tauti voi etenkin taudin alkuvaiheessa oireilla pel-

kästään paksusolessa ja muistuttaa hyvinkin paljon colitis ulcerosaa, minkä vuoksi luokittelematto-

man koliitin diagnoosi voidaan myöhemmin muuttaa Crohnin taudiksi. Gastroenterologian erikoislää-

käri Martti Färkkilä sisällyttäisi tulehduksellisiin suolistosairauksiin myös mikroskooppiset koliitit eli 

lymfosytaarisen koliitin ja kollageenikoliitin (Färkkilä, Heikkinen, Isoniemi & Puolakkainen 2018, 

503.) Tämä todennäköisesti siksi, että mikroskooppiset koliitit aiheuttavat suolessa nimensä mukai-

sesti vain mikroskoopilla havaittavan tulehduksen, ja vaikka eroja tulehduksellisiin suolistosairauksiin 

onkin, voidaan mikroskooppista koliittia hoitaa osittain samoilla lääkkeillä kuin tulehduksellisia suolis-

tosairauksiakin (Crohn ja Colitis Ry 2018f.)  

 

Tulehduksellisia suolistosairauksia sairastaa Suomessa jo noin 50 000 henkeä ja uusia tapauksia 

diagnosoidaan noin 2 000 vuosittain. (Crohn ja colitis Ry 2018a; Crohn ja colitis Ry 2018c). IBD-sai-

rauksien ilmaantuvuus, eli uusien tautitapauksien määrä tietyllä aikavälillä, ja esiintyvyys eli tautita-

pausten osuus väestön lukumäärästä, on suurempi kehittyneissä, korkean elintason maissa kuin ke-

hittyvissä, matalan elintason maissa. Tulehduksellisia suolistosairauksia esiintyy sitä enemmän, mitä 

pohjoisempaan liikutaan, ja eniten kroonisia tulehduksellisia suolistosairauksia esiintyykin Pohjois-

Euroopassa ja Kanadassa. IBD-tautien suurempi ilmaantuvuus pohjoisemmassa on nähtävissä myös 

esimerkiksi Suomen sisällä. (Färkkilä ym. 2018) 

 

Kroonisten tulehduksellisten suolistosairauksien tarkkaa syntymekanismia ei tiedetä. Niiden ilmaan-

tuvuus on lisääntynyt länsimaissa viime vuosina liian nopeasti selittyäkseen pelkästään geneettisillä 

tekijöillä, minkä vuoksi ympäristö- ja ravintotekijöillä, sekä suolistobakteereilla uskotaan olevan 

osansa sairauksien synnyssä. IBD-sairauksien uskotaan kehittyvän geneettisesti alttiille henkilöille, 

joilla suoliston limakalvon immuunijärjestelmän poikkeavuus ja suoliston lisääntynyt läpäisevyys joh-

tavat voimakkaaseen, jatkuvaan immuunivasteeseen suolen omaa mikrobiflooraa kohtaan. Suolen 

lisääntyneellä läpäisevyydellä ja muuttuneella immuunivasteella uskotaan olevan merkitystä myös 

tulehduksellisiin suolistosairauksiin usein liittyvien liittännäissairauksien synnyssä, joista kerrotaan 

tarkemmin luvussa 2.3. (Färkkilä & Kolho 2017) 

 

IBD:n syntyyn altistavia geenivariantteja on tunnistettu tähän mennessä noin pari sataa, mutta ky-

seiset geenit selittävät edelleen vain alle 20% osuuden sairauksien synnystä. Mitään yksittäistä riski-

tekijää ei olla kyetty tunnistamaan, mikä auttaisi ehkäisemään sairauksien syntyä. Kyseisten sairauk-

sien syntyyn johtava patogeneesi on monitekijäinen, minkä lisäksi potilaita analysoidaan yhden sai-

rauden näkökulmasta siitä huolimatta, että potilaiden taudinkuvat ovat usein hyvin erilaisia. Nykyään 
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ajatellaankin, että IBD on kokonaisuutena ryhmä erilaisia sairauksia, ei vain pelkästään tulehdukselli-

nen suolistosairaus. Sekä haavaiseen koliittiin että Crohnin tautiin liittyy usein erilaisia ekstraintesti-

naalisia manifestaatioita eli kyseisten sairauksien ilmenemistä suoliston ulkopuolella. Myös erilaiset 

liitännäissairaudet sekä IBD:hen liittyvät komplikaatiot ovat mahdollisia, ja usein eroa näiden kolmen 

välillä on hankala tehdä. (Färkkilä & Kolho 2017) 

 

Yli 99% suolistomikrobiomistamme koostuu neljästä eri bakteeriryhmästä, jotka ovat bakteroidit, 

proteobakteerit, akinetobakteerit sekä firmikuutit. IBD-potilailla näiden bakteeriryhmien lajikohtai-

sessa määrässä on tapahtunut muutoksia terveisiin verrokkeihin nähden siinä määrin, että voidaan 

puhua dysbioosista eli mikrobiomin muutoksesta. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä, voidaanko IBD:n 

tautitasapainoa parantaa muuntamalla suolen mikrobiomia, ja samaa mieltä ollaan myös ruokavalio-

hoidoista IBD-sairauksissa. Omega-6 ja omega-3 rasvahappojen tasapainolla on ajateltu olevan osit-

tain merkitystä, sillä eräässä tutkimuksessa havaittiin omega-6-rasvahapporyhmään kuuluvan li-

nolihapon runsaan määrän ravinnossa lisäävän riskiä erityisesti haavaisen koliitin lisääntymiseen. D-

vitamiinin riittävää saantia pidetään tärkeänä, mutta siitä huolimatta minkään yksittäisen ravintoteki-

jän ei olla todettu vaikuttavan potilaiden taudin aktiivisuuteen. Monet IBD-potilaat ovat kuitenkin 

huomanneet tiettyjen ruoka-aineiden kuten sokerin tai maitotuotteiden aiheuttavan oireiden pahene-

mistä, mutta tämän on ajateltu selittyvän sillä, että IBD-potilailla esiintyy muuta väestöä herkemmin 

ärtyvän suolen oireita. (Färkkilä & Kolho 2017)  

 

Seuraavissa luvuissa käydään tarkemmin läpi Crohnin taudin ja haavaisen koliitin suolisto-oireita. 

Tarkkaa syytä sille, miksi taudit oireilevat tietyillä alueilla ei tiedetä, mutta geneettisillä tekijöillä us-

kotaan olevan merkitystä sairauksien ilmiasussa. (Färkkilä & Kolho 2017)  

 

2.1 Crohnin tauti 

 

Crohnin tautia voidaan luonnehtia nuorten aikuisten sairaudeksi, sillä potilaiden tyypillinen sairastu-

misikä on 15-35 vuotta, vaikka sairaus voikin puhjeta missä iässä tahansa. Sairaus on hieman ylei-

sempi naisilla ja tupakoitsijoilla. (Crohn ja Colitis Ry 2018c.) Crohnin tauti voi ilmetä missä tahansa 

ruoansulatuskanavan alueella suusta peräaukkoon, mutta yleisimmin se oireilee ohutsuolen loppu-

osassa ja paksusuolen alkupäässä. Kuvasta yksi nähdään Crohnin taudille tyypillisiä alueellisia tuleh-

duksia suolessa, jolloin terve ja tulehtunut suoli vuorottelevat. Crohnin taudissa suolen tulehdus-

muutokset ulottuvat läpi suolen seinämän, kun taas haavaisessa koliitissa tulehdusmuutokset rajoit-

tuvat suolen limakalvolle (Färkkilä ym. 2018.) Suoliston ulkopuolella Crohnin tauti vaikuttaa yleisim-

min silmiin, ihoon tai niveliin ja toisinaan ne voivat olla vaikeammin hoidettavissa kuin itse suolisto-

oireet. Crohnin tauti on krooninen sairaus, johon ei ole parantavaa hoitoa. Hoidossa pyritään tarjoa-

maan potilaalle paras mahdollinen elämänlaatu sekä työ- ja toimintakyky lievittämällä sairauden ai-

heuttamaa tulehdusta, ehkäisemällä komplikaatioita ja ylläpitämällä suoliston normaalia toimintaa. 

(European crohn’s and colitis organization 2017a, 3-4)  
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Crohnin taudin oireet voivat kehittyä joko vähitellen, jolloin ne muistuttavat paljon ärtyvän suolen 

oireryhtymän (englanniksi IBS = Irritable Bowel Syndrome) oireita, tai äkillisesti, jolloin ne muistut-

tavat enemmän umpilisäkkeen tulehdusta. Oireisiin kuuluvat tyypillisesti painon lasku, alavatsakivut, 

ripuli, huonovointisuus, kuume, väsymys, ruokahalun vähentyminen ja vatsan turvotus. Suoliston 

ulkopuolisia manifestaatioita eli sairauden ilmentymiä voidaan huomata jo ennen varsinaista Crohnin 

taudin diagnoosia. Näitä ovat esimerkiksi suun limakalvojen haavaumat, peräaukon seudun haa-

vaumat ja paiseet, iho- ja silmäoireet sekä niveloireet. Pitkään jatkunut tai äkillisesti alkanut tuleh-

dustila voi näkyä kehossa myös nestehukkana, imeytymishäiriöinä, anemiana ja aliravitsemuksena. 

(European crohn’s and colitis organization 2017a, 4-5)  

 

Taudin määrityksessä tulee aluksi kartoittaa potilaan potilashistoria ja poissulkea muut mahdolliset 

syyt oireilulle. Näitä ovat esimerkiksi clostridium difficile eli antibiooteista johtuva antibioottiripuli, 

infektiokoliitti eli virus- tai bakteeritartunnasta johtuva ripuli, toiminnallinen ripuli, sädehoidon jälkei-

nen koliitti sekä haavainen paksusuolentulehdus (Sipponen 2012). Myös tunnetut Crohnin taudin 

riskitekijät, kuten umpilisäkkeen poisto nuorena, tupakointi ja suolistosairauksien esiintyminen su-

vussa, on hyvä huomioida diagnoosia tehdessä. Crohnin tautia epäiltäessä varsinainen diagnoosi 

voidaan perustaa verikokeisiin, kliinisiin oireisiin, näytepalojen histologisiin eli kudosrakennetta tar-

kasteleviin tutkimuksiin, endoskopiaan eli tähystykseen, kuvantamiseen sekä kliinisiin oireisiin. Mah-

dollisia kuvantamistutkimuksia ovat magneettikuvaus ja tietokonetomografia, sekä alavatsan ultraää-

nitutkimus. Niiden avulla voidaan kartoittaa taudin laajuutta suolessa, sekä mahdollisia tukoksia ja 

fisteleitä eli suolen muodostamia käytäviä iholle tai viereisiin elimiin. Crohnin tautia ei kuitenkaan 

voida diagnosoida pelkästään kuvantamismenetelmillä, vaan tähystystutkimuksia tarvitaan aina tau-

din toteamiseksi. Yleisin käytetty tähystystutkimus on ileokolonoskopia, jossa tähystetään koko pak-

susuoli, sekä ohutsuolen loppuosa. Samalla otetaan biopsiat eli kudosnäytteet peräaukon seudulta, 

paksusuolen eri osista sekä ohutsuolen loppuosasta. Jos ileokolonoskopian ja kuvantamistutkimus-

ten perusteella diagnoosi on edelleen epäselvä, mutta potilaalla epäillään edelleen Crohnin tautia, 

voidaan hänelle tehdä ohutsuolen kapselikuvaus. Kapselikuvaus on mahdollista vain, jos potilaalla ei 

ole todettu ahtaumia tai fisteleitä. (European crohn’s and colitis organization 2017a, 4-6) Noin 10-

15%:ssa tapauksista eroa haavaisen koliitin ja Crohnin taudin välillä ei kyetä taudin varhaisvaiheessa 

tekemään, jolloin diagnoosiksi muodostuu luokittelematon koliitti (Sipponen 2012.) 

 

Diagnoosin yhteydessä määritetään samalla taudin vaikeusaste, jonka perusteella voidaan ennustaa 

taudin kulkua ja luoda oireisiin sopiva hoitosuunnitelma. Crohnin tauti voidaan määritellä joko vaike-

asti aktiiviseksi Crohnin taudiksi, jolloin oireita ilmenee sekä ohut- että paksusuolessa, tai se voidaan 

luokitella paksusuolen Crohnin taudiksi tai ohutsuolen laaja-alaiseksi Crohnin taudiksi. Taudin ilme-

neminen paksusuolen alkupäässä sekä ohutuolen loppupäässä, haavaumat peräaukon seudulla, po-

tilaan nuori ikä ja kortikosteroidien tarve heti taudin puhjetessa ennustavat Crohnin taudin pahene-

mista seuraavan viiden vuoden aikana diagnoosista. Tähystyksessä havaitut muutokset suolessa 

sekä kliiniset tekijät vaikuttavat sairauden ennusteeseen. Suoliston tulehdustilaa voidaan seurata 

tähystyksien avulla tai tarkkailemalla ulosteen kalprotektiinia sekä laktoferriinia, jotka mittaavat suo-

listotulehdusta paremmin kuin verestä mitattava CRP eli c-reaktiivinen proteiini, jota maksa erittää 
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kehon tulehdustilojen aikana. Hoitosuunnitelmassa otetaan huomioon mahdollisten aiempien hoito-

jen vaste, taudin aktiivisuus, sairauden ilmenemismuoto, suoliston ulkopuoliset oireet, mahdolliset 

komplikaatiot sekä lääkehoidon hyödyt ja haitat. (European crohn’s and colitis organization 2017a, 

4; 7-8; 19) 

 

2.2 Haavainen koliitti 

 

Kuten Crohnin tauti, myös haavainen paksusuolentulehdus on krooninen, parantumaton autoimmuu-

nitauti. Haavainen paksusuolentulehdus jaetaan kolmeen eri ilmenemismuotoon, jotka nähdään ku-

vassa kaksi: peräsuoleen rajoittuvaan tulehdukseen eli proktiittiin, vasemmanpuoleiseen tautiin ja 

laaja-alaiseen tautiin eli totaali koliittiin, jossa koko paksusuoli peräsuoli mukaan lukien ovat tulehtu-

neet. Yleensä oireet ovat sitä voimakkaampia, mitä suuremmalle alueelle tulehdus on suolessa levin-

nyt. (European crohn’s and colitis organization 2017b, 4-5.) 

 

Tyypillisiin oireisiin kuuluvat veri ulosteessa, jota ilmenee yli 90%:lla haavaisen koliitin potilaista, 

krooninen ripuli, kiireelliset ja tiheät ulostamistarpeet, yöllinen ulostamistarve, tenesmit eli kivulias ja 

voimakas tarve ulostaa ilman tuotosta, kouristuksenomaiset kivut etenkin vasemmanpuoleisella ala-

vatsalla, sekä limaiset ulosteet. Pitkälle edenneessä, vaikeassa taudissa oireisiin voivat kuulua myös 

nopea syke, kuumeilu, painonlasku, suolistoäänien vähentyminen ja alavatsan turvotus. Proktiittia eli 

peräsuolentulehdusta sairastavilla oireisiin voi kuulua myös vaikea ummetus. (European crohn’s and 

colitis organization 2017b, 5) 

 

Colitis ulcerosaa epäiltäessä potilaalle esitetään pitkälti samanlaisia kysymyksiä kuin epäiltäessä 

Crohnin tautia ja selvitetään kattavasti potilaan potilashistoria. Potilaalta kysytään tupakoinnista, su-

kupuolikäyttäytymisestä, lääkityksistä, matkustelusta lähiaikoina, IBD:n ja suolistosyövän esiintymi-

sestä lähisuvussa sekä mahdollisesta umpilisäkkeen leikkauksesta. Myös suoliston ulkopuoliset oireet 

esimerkiksi nivelissä, ihossa, silmissä ja suussa tulee kartoittaa. Lähisukulaisilla esiintyvä haavainen 

koliitti nostaa sairastumisriskin 10-15-kertaiseksi, mutta edelleen todellinen riski sairastumiselle on 

pieni. Tulehtuneen umpilisäkkeenpoiston nuorena on todettu vähentävän riskiä sairastua haavaiseen 

koliittiin jopa 69%:lla ja sen on myös huomattu lievittävän myöhemmin tulleen haavaisen paksu-

suolentulehduksen oireilua. Haavaisen koliitin diagnoosin jälkeisen umpilisäkkeen poiston vaikutuk-

sista taudin kulkuun ei vielä kuitenkaan olla varmoja. Kuten Crohnin taudin kanssa, tulee diagnoo-

sissa poissulkea ripulin muut mahdolliset syyt, kuten Clostridium difficile, Kampylobakteeri ja E. coli, 

tuberkuloosi, sekä alkueläininfektiot kuten amebat. (European crohn’s and colitis organization 

2017b, 5-7)  

Diagnostisiin tutkimuksiin kuuluvat tyypillisimmin laboratoriotutkimukset, endoskopiat eli tähystykset 

ja röntgenkuvantaminen. Potilaasta otetulla täydellisellä verenkuvalla voidaan selvittää taudin aktiivi-

suutta. Korkeat verihiutalearvot viittaavat jatkuvaan tulehdustilaan, verenkuvasta havaittavissa oleva 

anemia ja matalat rauta-arvot voivat kertoa taudin kroonisuudesta ja vaikeusasteesta, kun taas ko-

honnut valkosolujen määrä veressä viittaa enemmä infektioon. Verikokeesta voidaan myös tarkas-

tella tulehdusmerkkiaineita eli CRP:tä ja laskoa, jotka ovat yleensä sitä korkeammat, mitä enemmän 
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oireita potilaalla on. Ulosteesta mitattava kalprotektiini kertoo melko luotettavasti paksusuolessa si-

jaitsevasta tulehdukseta. Lopullinen diagnoosi vaatii kuitenkin aina vähintään paksusuolen tähystyk-

sen eli kolonoskopian, joka mieluiten tulisi kuitenkin laajentaa ohutuolen loppuosaan asti ulottuvaksi 

eli ileokolonoskopiaksi Crohnin taudin mahdollisuuden vuoksi. Tähystyksen yhteydessä otetaan biop-

sioita eli limakalvonäytteitä, jotka auttavat määrittämään taudin vaikeusastetta. Jos jo alun perin 

epäillään vaikea-asteista paksusuolentulehdusta, voidaan potilaalle ensi tehdä vähemmän invasiivi-

nen röntgenkuvaus, jota voidaan täydentää sigmasuolen tähystyksellä eli sigmoidoskopialla. Ileoko-

lonoskopia vaatii aina täydellisen suolityhjennykset onnistuakseen, ja vaikeaa haavaista koliittia sai-

rastavalla se lisää riskiä hoitoviiveeseen ja suolen puhkeamisvaaraan. (European crohn’s and colitis 

organization 2017b, 6-8) 

 

Hoitosuunnitelma ja sairauden ennuste pohjataan tähystyksen löydöksille ja biopsioiden tuloksille, 

sillä suunnitelmaa laatiessa tulee tietää taudin laajuus ja vaikeusaste. Haavainen paksusuolentueh-

dus voidaan luokitella sen sijainnin perusteella joko peräsuolitulehdukseen eli proktiittiin, vasemman-

puoleiseen tautiin tai laaja-alaiseen tautiin eli totaali koliittiin. Tulehuksen sijainnin perusteella lääke 

voidaan annostella joko suun kautta tai paikallisesti peräsuoleen. Proktiitin hoitoon lääke annostel-

laan tavallisesti paikallisesti peräpuikkojen avulla, vasemmanpuoleiseen koliittiin peräruiskeiden 

avulla ja totaalikoliittiin sekä suun kautta että paikallisilla valmisteilla. Taudin vaikeusasteen perus-

teella voidaan arvioida myös paksusuolisyövän riskiä ja sen seulontaan tarvittavien tähystysten väli. 

Proktiittia sairastavilla potilailla ei ole kohonnutta paksusuolisyövänriskiä, mutta vasemmanpuoleisen 

taudin ja laaja-alaisen taudin kohdalla syöpäriski on keskimäärin 2% 10 vuoden jälkeen, 8% 20 vuo-

den jälkeen ja 18% 30 vuotta taudin puhkeamisen jälkeen. Hoidon tavoitteena on, että potilaan sai-

raus saataisiin remissioon eli oireettomaan tilaan. Haavaisen paksusuolentulehduksen ajatellaan ole-

van remissiossa silloin, kun ulostuskertoja on korkeintaan kolme vuorokaudessa, ulosteessa ei ole 

verta, tähystyksessä ei havaita tulehdusta ja mieluiten myöskään suolesta otetuissa kudosnäytteissä 

ei olisi havaittavissa tulehdusmuutoksia. (European crohn’s and colitis organization 2017b, 4; 16) 

 

2.3 Mahdolliset liitännäissairaudet ja komplikaatiot 

 

Sekä Crohnin tautiin, että haavaiseen koliittiin liittyy usein liittännäissairauksia, jotka voivat olla pa-

togeneesinsa mukaan joko immuunivälitteisiä tai ei-immuunivälitteisiä. Yleisimmät liitännäissairaudet 

ilmenevät nivelten, maksan, silmien, ihon ja suun sairauksina ja ne voivat olla joko riippuvaisia tai 

riippumattomia taudin aktiivisuudesta. Taulukossa yksi listataan yleisimpiä IBD-sairauksien liitännäis-

oireita, verrataan niiden esiintyvyyttä Crohnin taudin ja haavaisen koliitin välillä, sekä oireilun liitty-

mistä suolistotaudin aktiivisuuteen. Kuten taulukosta huomataan, liittännäissairaudet ovat yleisempiä 

Crohnin taudissa, ja niiden riski kasvaa sairauden keston myötä. Liittännäissairaudet ilmenevät 

25%:lla IBD:tä sairastavista jo ennen suolisto-oireita. Suurin osa liitännäissairauksista oireilee silloin, 

kun itse suolistosairaus on aktiivisena. (Färkkilä & Kolho 2017)  
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Taulukko 1. Tulehduksellisten suolistosairauksien mahdolliset liittännäissairaudet (Färkkilä & Kolho 

2017.) 

 

 

 

Primäärinen sklerosoiva kolangiitti eli PSC on yksi IBD-sairauksien merkittävimmistä liitännäissairauk-

sista sen vakavuusasteen vuoksi. PSC:ssä maksan sisäisten ja ulkoisten sappiteiden tiehytepiteeli 

tulehtuu kroonisesti, mikä aiheuttaa striktuuroita eli tiehytahtaumia, kolestaasia eli sapensalpausta 

ja johtaa lopulta maksakirroosiin (Färkkilä & Kolho 2017) eli maksan kovettumiseen, jolloin maksa-

kudos muuttuu sidekudokseksi eikä toimi enää normaalisti (Mustajoki 2017). Tulehduksellisten suo-

listosairauksien yhteydessä voi ilmetä kahta erilaista nivelsairautta eli artropatiaa. Näistä ensimmäi-

nen, perifeerinen artriitti eli niveltulehdus, voi oireilla joko raajojen suurissa nivelissä kuten polvissa, 

olkapäissä ja kyynärpäissä, tai kehon pienissä nivelissä kuten sormissa. Aksiaalinen artriitti puoles-

taan oireilee potilailla selkärankareumana, aiheuttaen kroonista selkäkipua, aamujäykkyyttä, selkä-

rangan vähentynyttä taivutettavuutta sekä myöhemmässä vaiheessa rintakehän supistumista. Sekä 

Crohnin tautia, että haavaista koliittia sairastavilla on tuntemattomasta syystä suurentunut riski 

saada laskimotukoksia, minkä vuoksi verenohennuslääkkeet eli antikoagulantit kuten hepariini voivat 

olla tarpeen laskimoveritulppien hoidossa ja ehkäisyssä. Myös raudanpuuteanemia on yleistä etenkin 

haavaista paksusuolentulehdusta sairastavien parissa. IBD:hen liittyviä silmien liittännäissairauksia 

ovat iriitti, uveiitti ja episkleriitti, joista uveiitti eli silmän sisäosien suonikalvon tulehdus on harvinai-

sin, mutta voi hoitamattomana johtaa näkökyvyn menetykseen. (European crohn’s and colitis organ-

ization 2017a, 15-17; European crohn’s and colitis organization 2017b, 18-21)  

 

Liitännäissairaudet 

Esiintyvyys 

Crohnin tauti (CD) 

VS haavainen 

koliitti (UC) 
 

Liittyy IBD:n 

aktiivisuuteen 

Pienten nivelten tulehdus CD > UC Kyllä 

Selkärankareuma CD = UC Ei 

Osteoporoosi CD > UC Kyllä 

Suun aftat CD Kyllä 

Kyhmyruusu (erythema nodosum) CD >>UC Kyllä 

Pyoderma gangraenosum CD = UC Ei 

Episkleriitti CD > UC Kyllä 

Iriitti tai uveiitti CD > UC Kyllä/Ei 

Primaarinen sklerosoiva kolangiitti (PSC) CD < UC Ei 

Rasvamaksa CD < UC Kyllä 

Maksan amyloidoosi CD >> UC Kyllä 

Laskimotukokset CD = UC Kyllä 

Astma CD Ei 
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Yksi Crohnin taudin komplikaatioista ovat striktuurat eli suolen ahtaumat, joiden oireena ovat umme-

tus, suolen kurina, pahoinvointi, oksentaminen ja aaltoileva kipu. Leikkauksien jälkeen muodostu-

neet kiinnikkeet voivat aiheuttaa tukoksia vielä vuosienkin jälkeen leikkauksesta. Toinen tyypillinen 

komplikaatio on fistelien eli käytävien muodostuminen suolen seinämästä iholle, viereiseen suolen 

mutkaan tai elimeen, kuten emättimeen. Fistelit voivat vuotaa ulostetta ja verta, sekä muodostaa 

märkäpaiseita, tyypillisimmin peräaukon läheisyyteen. Peräaukon seudulle voi kehittyä myös fis-

suuroita eli kroonisia haavaumia, jotka erittävät yleensä verta ja kudosnestettä. Harvinaisempi Croh-

nin taudin, ja myös haavaisen koliitin, komplikaatio on suolen puhkeaminen eli perforaatio, joka vaa-

tii välittömän leikkauksen. Jos potilaalta on poistettu leikkauksessa ohutsuolen loppuosa tai sen tu-

lehdus on vakava, voi potilaalle kehittyä myös B-12 vitamiinin puutos, joka voi aiheuttaa anemiaa ja 

hermosto-oireita. (Crohn ja colitis ry, 2018e) 

 

Laaja-alaista ja pitkään kestänyttä haavaista paksusuolentulehdusta sairastavilla potilailla on kohon-

nut kolorektaalisyövän eli paksusuolen- ja peräsuolensyövän riski. Riski kasvaa, mitä pidempään po-

tilas on sairastanut tautia ja 30 vuoden jälkeen riski on noin 18 prosenttia. Yleensä vähemmälle huo-

miolle jäävä tekijä tulehduksellisten suolistosairauksien kulussa on potilaan henkinen jaksaminen. 

Tutkimuksien mukaan psyykkisen stressin, ahdistuksen ja masennuksen on todettu vaikuttavan sai-

rauden aktiivisuuteen sitä pahentaen. Psykologiset tekijät vaikuttavat myös potilaan hoitomyönty-

vyyteen ja siihen, kuinka hyvin hän muistaa ottaa lääkkeitään. Psyykkisesti kuormittuneilla potilailla 

voi myös olla hankaluuksia hyväksyä sairauttaan ja käsitellä siihen liittyviä tietoja, mikä entisestään 

luo ahdistusta sairauteen liittyen. (European crohn’s and colitis organization 2017b, 16-17) 

 

2.4 Lääkehoito 

 

Valitettavasti IBD-sairauksien hoitoon ei ole toistaiseksi olemassa parantavaa lääkettä (Färkkilä & 

Kolho 2017). Sekä Crohnin taudin, haavaisen koliitin ja mikroskooppisten koliittien hoitoon käytetään 

pitkälti samoja lääkkeitä, sillä vaikka taudit eroavat oireidensa ja tulehtuneen suolen alueen osalta, 

ovat ne kuitenkin yhtä lailla autoimmuunipohjaisia sairauksia. Tulehduksellisten suolistosairauksien 

hoidossa käytettävät lääkeryhmät ja niiden yleisimmät markkinanimet on listattu taulukkoon kaksi. 

Hoidossa käytetään sekä perinteisiä että biologisia lääkkeitä, joiden tarkoituksena on mahdollisuuk-

sien mukaan saada sairaus remissioon. Lasten hoidossa käytetään toistaiseksi samoja lääkkeitä kuin 

aikuistenkin hoidossa, mutta hoidoissa joudutaan seuraamaan lääkkeiden mahdollista vaikutusta lap-

sen kasvuun. (Crohn ja colitis ry, 2018g) 
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Taulukko 2. Tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet (Färkkilä ym. 2018, 

520-528; Crohn ja Colitis ry 2018g; lääkeinfo.fi 2015; Lääkeinfo.fi 2016a; Sipponen 2017.) 

Lääkeryhmä Lääke Vaikutusmekanismi Markkinanimiä 

Perinteiset 

lääkkeet 

Glukokortikoidit Tulehduksen hillitse-

minen ja immuunivas-

teen vaimennus 

Prednison, Prednisolon, 

Entocort, Budenofalk, 

Colifoam, Solomet, 

Solu-Medrol, Medrol 

Mesalatsiini eli 5-ASA Anti-inflammatorinen 

vaikutus 

Asacol, Pentasa 

Sulfasalatsiini Tulehdusta lievittävä 

ja bakteereja tappava 

vaikutus 

Salazopyrin 

Atsatiopriini ja 6-mer-

kaptopuriini 

Immunosuppressiivi-

nen ja sytotoksinen 

vaikutus 

Azamun, Imurel, Mer-

kaptopurin 

Metotreksaatti Foolihappoantago-

nisti, jolla on sekä 

anti-inflammatorisia 

että antimetaboliittisia 

ominaisuuksia 

Trexan, Metoject 

Siklosporiini Kalsineuriinin estäjä Sandimmun neoral 

Biologiset 

lääkkeet 

Infliksimabi, adalimu-

mabi & golimumabi 

TNF-alfan salpaus Remicade, Remsima, 

Inflektra, Humira 

Vedolitsumabi α4β7-Integriinin estäjä Entyvio 

Ustekinumabi Interleukiinien 12 ja 

23 salpaus 

Stelara 

 

 

Tulehdukselliset suolistosairaudet kuuluvat autoimmuunisairauksien ryhmään, jossa ihmisen oma 

puolustusjärjestelmä hyökkää virheellisesti kehon omia kudoksia vastaan (Mustajoki 2018.) Immu-

nosupressiiviset lääkkeet eli solunsalpaajat vaikuttavat nimensä mukaisesti potilaan immuunijärjes-

telmään heikentäen sitä ja tehden sen vähemmän aktiiviseksi, minkä takia immunosuppressantit 

ovatkin laajasti käytetty lääkeryhmä tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa. Samalla ne kui-

tenkin muodostavat potilaalle merkittävän riskin opportunistisille infektioille, etenkin jos hoidossa 

käytetään useampaa immunosuppressiivista lääkettä yhtä aikaa. Vaikka usean immuunipuolustuk-

seen vaikuttavan lääkkeen yhtäaikaista käyttöä ei suositellakkaan, voi se kuitenkin olla tarpeen vai-

keissa tautitapauksissa paremman hoitovasteen saavuttamiseksi. Immunosuppressiivisiin lääkkeisiin 

kuuluvat muun muassa steroidit, metotreksaatit, tiopuriinit ja anti-TNF-lääkkeet. (European crohn’s 

and colitis organization 2017a, 9)  
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Biologisten lääkkeiden käyttö niin tulehduksellisten suolistosairauksien kuin muidenkin autoimmuuni-

tautien hoidossa on lisääntynyt nopeasti. Biologiset lääkkeet eroavat tavallisista synteettisistä lääk-

keistä sekä rakenteeltaan että antotavaltaan. Tavalliset synteettiset lääkkeet ovat rakenteeltaan yk-

sinkertaisia ja niistä voidaankin helposti valmistaa geneerisiä rinnakkaisvalmisteita, jotka ovat raken-

teeltaan identtisiä alkuperäiseen verrattuna. Perinteiset lääkkeet voidaan nauttia tablettimuodossa 

suun kautta. Biologiset lääkkeet sen sijaan ovat molekyylirakenteeltaan suurempia ja monimutkai-

sempia, minkä vuoksi alkuperäisestä biologisesta lääkkeestä voidaan valmistaa vain biosimilaareja, 

jotka eivät ole koskaan täysin samanlaisia kuin alkuperäinen valmiste. Biologiset lääkkeet annostel-

laan joko infuusiona eli tiputuksena laskimoon tai pistoksena ihon alle, sillä suun kautta otettuna 

lääkkeen rakenne muuttuisi ruoansulatuskanavassa eikä se pääsisi vaikuttamaan tehokkaasti. Biolo-

gisia lääkkeitä annetaan kerralla suurempi annos, minkä vuoksi lääkkeenantojen välillä voi olla viik-

koja. (Lönnfors 2016) Biologisten lääkkeiden hyvinä puolina ovat vähäiset yhteisvaikutukset muiden 

lääkkeiden kanssa, lääkkeen täsmävaikutus halutussa kohteessa sekä vähäinen maksa- ja munuais-

toksisuus. Biologiset lääkkeet ovat kuitenkin tällä hetkellä valmistusprosessinsa vuoksi huomattavasti 

kalliimpia kuin perinteiset lääkkeet, minkä lisäksi riskinä on yliherkkyysreaktio lääkkeelle ja lääkkeen 

tehon lasku. (Airola 2017) 

 

Vaihtoehtolääkkeiden ja -hoitojen sekä luontaistuotteiden käyttö on yleistä IBD-potilaiden parissa. 

Suolistosairauksista kärsivillä potilailla on usein aliravitsemusta ja imeytysmihäiriöitä, minkä vuoksi 

ravintolisät ovat usein välttämättömiä. (European crohn’s and colitis organization 2017a, 9-10) Yh-

tenä vaihtoehtoisena hoitomuotona on Adacolumn lääketekninen hoitomuoto, jota annetaan poti-

laalle sairaalassa. Hoidon aikana potilaan veri kierrätetään Adacolumn-laitteen läpi, jonka aikana lait-

teen sisältämät selluloosa-asetaattikuulat sitovat itseeensä tulehdussoluja, kuten granulosyyttejä ja 

monosyyttejä. Näin suolen seinämään kiinnittyvien tulehdussolujen mahdollinen määrä laskee an-

taen suolen limakalvolle mahdollisuuden paranemiseen. Laite ei vähennä veren lymfosyyttien mää-

rää. Hoito kestää noin tunnin verran ja toteutetaan kerran viikkoon useampien viikkojen ajan. (Ada-

column 2017.) 

 

Crohnin taudin ja haavaisen koliitin lääkehoito määritetään sairauden aktiivisuuden ja levinneisyyden 

mukaan, joita kuitenkin voi toisinaan olla vaikea arvioida. Lääkehoitoa aloittaessa täytyy ottaa huo-

mioon lääkehoidon hyödyt ja haitat. Lääkkeen valinnassa tulee ottaa huomioon sairauden sijainti, 

sillä jos esimerkiksi haavainen koliitti oireilee pelkästään proktiittina eli peräsuolen tulehduksena, 

voivat hoitona riittää paikallishoitona peräruiskeet ja -puikot. Jos taas tauti oireilee koko suolessa, 

ovat systeemisen lääkket tarpeen. Yleensä leikkaushoitoa suositellaan vasta sitten, kun kaikki lääke-

ryhmät on kokeiltu läpi, mutta vaikeissa tapauksissa on hyvä huomioida myös, että leikkauspäätök-

sen pitkittäminen lisää leikkauksenaikaisten komplikaatioiden määrää ja kuoleman riskiä. (European 

crohn’s and colitis organization 2017a, 7-9; European crohn’s and colitis organization 2017b, 8-19, 

22.) 
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2.5 Leikkaushoito 

 

Vaikeassa haavaisessa paksusuolentulehduksessa, johon lääkehoito on ollut tehoton, voidaan päätyä 

leikkaushoitoon. Leikkaustulos on yleensä parempi silloin, kun leikkauspäätöstä ei olla viivytelty tar-

peettomasti, jolloin riskinä olisi päivystyksellisesti tehty leikkaus ja suurempi riski komplikaatioihin. 

On tärkeää, että kokeneet gastroenterologit ja kirurgit suunnittelevat ja toteuttavat leikkauksen yh-

teistyössä ja että leikkaus toteutetaan mieluiten sitä usein tekevässä sairaalassa, jolloin myös mah-

dollisten komplikaatioiden hoito hallitaan paremmin. Leikkaushoitona voidaan käyttää joko koko pak-

susuolen ja peräsuolen poistoa eli proktokolektomiaa tai osittaista paksusuolen poistoa. Osittaisessa 

paksusuolenpoistossa potilaan ohutsuolen loppuosa liitetään peräsuoleen eli muodostetaan ileorek-

taalinen liitos. Osittaista paksusuolenpoistoa voidaan harkita esimerkiksi hedelmällisessä iässä ole-

vien naisten kohdalla, mutta se sopii kuitenkin vain erikoistapauksiin, sillä jäljellejäävän peräsuolen 

takia leikkaus ei poista kaikkia haavaisen paksusuolentulehduksen aiheuttamia oireita ja syöpäriski 

säilyy edelleen. (European crohn’s and colitis organization 2017b, 13-14) 

 

Proktokolektomia eli paksusuolen ja peräsuolen poisto voidaan suorittaa joko kaksi- tai kolmivaihei-

sena leikkauksena. Leikkaukset voidaan suorittaa myös yhdellä kertaa, mutta tähän liittyy suurentu-

nut komplikaatioden riski. Ensimmäisessä leikkauksessa potilaalta poistetaan paksusuoli sekä perä-

suoli ja tehdään yleensä väliaikainen ohutsuoliavanne suojaksi. Leikkausten tekeminen laparoskopi-

sesti eli tähystysleikkauksena nopeuttaa potilaan paranemista ja tällöin myös leikkausten jälkeisten 

komplikaatioiden riski on pienempi. Väliaikainen ohutsuoliavanne mahdollistaa potilaan tilan vakaan-

tumisen, Crohnin taudin poissulkemisen poistetun paksusuolen näytteiden avulla, ja samalla se an-

taa potilaalle aikaa pohtia, haluaisiko hän mieluummin pysyvän ohutsuoliavanteen vai niin kutsutun 

J-pussin eli IPAA-leikkauksen, joka tulee englannin sanoista Ileal Pouch Anal Anastomosis. Harkin-

nassa on hyvä huomioida potilaan ikä ja sukupuoli, sillä IPAA-leikkaus vähentää hedelmällisessä 

iässä olevien naisten hedelmällisyyttä lähes puolella ja keskimäärin IPAA-leikkaus kolminkertaistaa 

hedelmättömyyden riskin verrattuna lääkehoitoon. Syyksi epäillään leikkauksen jälkeistä kiinnikkei-

den muodostumista munanjohtimiin, mutta tarkka syy ei ole tiedossa. Jos paksusuolinäytteen löy-

dökset viittaavat Crohnin tautiin, ei IPAA-leikkausta voida tehdä. (European crohn’s and colitis or-

ganization 2017b, 13-14)  

 

Jos potilas päätyy ensimmäisen leikkauksen jälkeen ohutsuoliavanteeseen, toisessa leikkauksessa 

suljetaan peräaukko ja rakennetaan potilaalle pysyvä ohutsuoliavanne. Sen sijaan, jos potilas haluaa 

J-pussin, voidaan toisessa leikkauksessa rakentaa ohutsuolen loppuosasta J-kirjaimen muotoinen 

säiliö taittamalla kaksinkerroin ohutsuolta noin 15-20 cm matkalta ja avaamalla pussin väliin jäänyt 

seinämä. Pussin alaosaan tehdään reikä, joka kiinnitetään anaalikanavan loppuosaan niin, että poti-

las kykenee ulostamaan normaalisti peräaukon kautta. J-pussi voidaan ottaa käyttöön heti toisen 

leikkauksen jälkeen, mutta tapauskohtaisesti potilaalle voidaan tehdä vielä lenkkiavanne suojaamaan 

J-pussin saumojen paranemista ja tällöin pussi otetaan käyttöön kolmannessa leikkauksessa, jossa 

väliaikainen suoja-avanne suljetaan. IPAA-leikkaus, jota esitellään kuvassa kolme, parantaa lähes 

poikkeuksetta potilaiden elämänlaatua ja vain harvoin J-pussi joudutaan purkamaan ja muuttamaan 

ohutsuoliavanteeksi. Koska potilailla ei enää ole tulehtunutta paksusuolta, eivät leikatut potilaat 
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yleensä tarvitse lääkityksiä, syöpäriski ja taudin aktiivisuuteen liittyvät liitännäissairaudet helpotta-

vat. Noin 80%:lla leikatuista pidätyskyky säilyy normaalina ja ulostuskertoja on keskimäärin 4-9 vuo-

rokaudessa. Leikkauksen tavallisin komplikaatio on J-pussin tulehdus eli pussiitti, jota hoidetaan 

yleensä antibiooteilla. (Crohn ja colitis ry, 2018h) 

 

Lääkitys on aina Crohnin taudin ensisijainen hoitomuoto ja kirurgiaan tulisi turvautua vain kompli-

kaatiossa sekä lääkitykseen reagoimattomassa taudissa, sillä leikatuista potilaista noin puolet joutuu 

uusintaleikkaukseen ja joka kerralla uusintaleikkauksen riski kasvaa. Crohnin taudissa leikkaukseen 

johtavia syitä voivat olla muun muassa fistelit, ahtaumat ja tukokset, anemia, suolen puhkeaminen 

ja syöpäriski. Ohutsuoleen kohdistuvia leikkauksia pyritään välttämään senkin vuoksi, ettei potilaalle 

kehittyisi ongelmia nestetasapainon ja ravitsemuksen kanssa. (Crohn ja colitis ry, 2018i) Ileokoolista 

resektiota eli ohutsuolen loppupään ja paksusuolen alkupään poistoleikkausta voidaan harkita Croh-

nin taudin hoidossa tapauksissa, joissa tauti on rajautunut ohutsuolen loppupäähän sekä paksu-

suolen alkupäähän, ja oireet muistuttavat ahtaumaa ilman tulehdusta. Tällöinkin leikkaukseen ja 

taudin uusiutumiseen leikkauksen jälkeen liittyy lukuisia riskitekijöitä, joihin kuuluvat muunmuassa 

potilaan tupakointi, taipumus fisteli- ja striktuuramuodostukselle, nuori ikä diagnoosihetkellä, ste-

roidien käyttö varhain sairauden puhjettua sekä taudin oireilu sykkyräsuolessa eli ileumissa ja tyh-

jäsuolessa eli jejenumissa. Jos potilaalla on yksikin taudin uusiutumistä lisäävä riskitkijä, pyritään 

taudin uusiutumista estämään lääkehoidolla ja säännöllisillä tähystyksillä. (European crohn’s and co-

litis organization 2017a, 12-14)  

 

2.6 IBD ja ravitsemus 

 

Erilaiset ravinnon puutostilat ovat IBD-sairauksissa ja etenkin Crohnin taudissa yleisiä, mutta siitä 

huolimatta erityisruokavalioita ei suositella rutiinisti potilaille tarjottavaksi hoitomuotona. Vain Croh-

nin tautia sairastavilla lapsilla on ruokavaliohoidosta huomattu olevan hieman enemmän apua. Puu-

tostilojen syynä ovat lisääntynyt ravintoaineiden tarve, vähentynyt syöminen, heikentynyt ravintoai-

neiden imeytyminen ja lääkkeiden aiheuttamat vaikutukset. Crohnin tautia sairastavilla ravintoaine-

puutoksia voi ilmetä taudin vaikuttaessa rauhalliseltakin, mutta haavaista koliittia sairastavilla ravin-

toainepuutokset ovat yleensä kytköksissä taudin aktiivisuuteen. IBD-potilaiden puutostilojen kuten 

raudanpuutteen ja alhaisten D-vitamiinitasojen hoito on vahvasti suositeltua, sillä riittävällä ravinto-

aineiden saannilla voidaan muun muassa estää osteoporoosia sekä turvata lapsipotilaiden kasvu ja 

kehitys. Maitohappobakteerien on todettu auttavan haavaisen koliitin potilaita saavuttamaan ja yllä-

pitämään remissiota, kun taas Crohnin tautia sairastavilla niistä ei ollut apua. Sen sijaan Omega-3-

lisistä ei ole todettu olevan apua tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa. (Forbes A, Escher J, 

Hébuterne X, Kłęk S, Krznaric Z, Schneider S, Shamir R, Stardelova K, Wierdsma N, Wiskin AE & Bi-

schoff SC 2016.) 

 

IBD:tä sairastavilla potilailla esiintyy muuta väestöä enemmän suolen ärtymisoireita eli niin kutsut-

tuja IBS eli englanniksi Irritable Bowel Syndrome -oireita. Ärtyvän suolen oireyhtymästä puhutaan 

silloin, kun suolisto-oireille ei löydy tutkimuksissa rakenteellista vikaa vaan oireet johtuvat toiminnal-

lisista suolistovaivoista. Oireet muistuttavat paljon tulehduksellisten suolistosairauksien aiheuttamia 
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suolisto-oireita, mutta potilaiden suoli ei ole tulehtunut. Oireisiin kuuluvat muun muassa vatsan tur-

votus ja kipuilu, ripuli ja ummetus, sekä suolen tyhjenemisvaikeus. Ärtyvän suolen oireyhtymää 

esiintyy suomalaisilla noin yhdellä kymmenestä ja suurimmalla osalla hoidoksi riittää sopivan ruoka-

valion noudattaminen ja riittävä liikkuminen. Yleisin käytössä oleva ja useimmille toimiva ruokavalio 

on niin kutsuttu FODMAP-ruokavalio, jossa ruokavaliosta pyritään vähentämään tiettyjä imeytymät-

tömiä hiilihydraatteja. Näitä hiilihydraatteja esiintyy muun muassa palkokasveissa, sipulikasveissa, 

kaalissa, sekä makeisissa ja muissa tuotteissa, joissa on ksylitolia, sorbitolia, mannitolia tai maltito-

lia. Myös laktoosi eli maitosokeri kuuluu oireita aiheuttavien hiilihydraattien ryhmään. FODMAP-ruo-

kavalion on todettu helpottavan myös monien IBD-potilaiden oireita, vaikka ruokavalion avulla sai-

rautta ei voidakkaan kokonaan parantaa. (Färkkilä & Kolho 2017; Mustajoki 2018b) 

 

Osalla Crohnin tautia sairastavista lapsista on kyetty saamaan aikaiseksi remissio eli sairauden oiree-

ton vaihe käyttämällä niin kutsuttua eksklusiivista enteraalista ravitsemusta eli EEN:nää, jossa poti-

las saa kaiken ravintonsa viikkojen ajan pelkästään ravintoliuoksista. Kun potilaat ovat jälleen aloit-

taneet tavallisen ruokavalion, on tauti jälleen aktivoitunut, mikä osoittaa ravitsemuksella olevan oma 

osansa taudin kulussa. Osittaisen ruokavaliomuutoksen on havaittu edesauttavan sairauden rauhalli-

sena pysymistä, vaikka sillä ei voida täysin parantaa oireita. (Färkkilä & Kolho 2017) 

 

Osalle tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavista potilaista on apua niin kutsutusta SCD-ruoka-

valiosta, joka tulee englanninkielisistä sanoista Specific Carbohydrate Diet. Käytännössä se on vähä-

hiilihydraattinen ruokavalio, joka kuitenkin toteutetaan eri tavalla kuin muut vastaavat hiilihydraat-

teja välttelevät ruokavaliot. Vähähiilihydraattisuuden lisäksi SCD-ruokavalio on sokeriton, glutee-

niton, viljaton ja osittain lisäaineeton. Ideana ruokavaliossa on poistaa pitkäketjuiset ja monimutkai-

set hiilihydraatit pois ruokavaliosta, jolloin jäljelle jäävät vain monosakkarideista koostuvat hiilihyd-

raatit, joita vatsahappojen on helppo pilkkoa verenkiertoon. Ruokavaliolla suolistolle annetaan aikaa 

levätä ja toipua, kun ruokavaliosta on poistettu kaikki huonosti tai kokonaan imeytymättömät ravin-

toaineet. Ruokavalion kerrotaan auttavan niin Crohnin tautia, haavaista koliittia, ärtyvän suolen oi-

reyhtymää ja keliakiaa sairastavia, joskaan se ei ole kaikille toimiva. (Froloff, 2014; SCDiet 2019.) 
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3 SUUOIREET TULEHDUKSELLISISSA SUOLISTOSAIRAUKSISSA 

 

Kuten jo aiemmin mainittiin luvussa 2.1 ja 2.4, tulehdukselliset suolistosairaudet ovat lisääntyneet 

selkeästi viime vuosikymmeninä ja noin 25%:lla potilaista ilmenee suoliston ulkopuolisia oireita en-

nen varsinaista IBD-diagnoosia. Yhä useammat suun terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat tu-

lehduksellisia suolistosairauksia sairastavia potilaita ja niiden aiheuttamia suuoireita, minkä vuoksi on 

tärkeää, että vastaanotolla osataan tunnistaa kyseisiä oireita ja lähettää potilas eteenpäin jatkotutki-

muksiin ja -hoitoon. IBD-potilaan hoito on tyypillisesti moniammatillista, josta potilaan suuoireiden 

diagnosoinnin, hoidonsuunnittelun ja oireiden seurannan hoitaa hammaslääkäri. (Aine ym. 2018, 20)  

 

Tulehduksellisten suolistosairauksien varhainen havaitseminen on tärkeää potilaan taudin kulun ja 

hoidon kannalta. IBD-sairauksien ilmaantuvuus on lisääntynyt etenkin lapsilla, joilla tauti oireilee 

yleensä agressiivisemmin kuin aikuisilla ja vaatii useammin leikkausta. Hoitamaton tulehduksellinen 

suolistosairaus voi vaikuttaa lapsen pituus- ja painokasvuun sekä myöhäistää puberteettikehitystä. 

Näihin voidaan kuitenkin vaikuttaa saamalla suolen aktiivinen tulehdus hallintaan riittävän aikaisessa 

vaiheessa. Taudin varhainen toteaminen auttaa niin lapsilla kuin aikuisillakin estämään mahdollisia 

sairauden ja sen hoidon aiheuttamia komplikaatioita, sekä vähentämään leikkauksen tarvetta. Aktii-

vinen suolistosairaus voi oireilla pitkään ilman varsinaisia suolisto-oireita ja etenkin Crohnin taudin 

tapauksessa ilmetä vain esimerkiksi huulien ja suun limakalvon tulehduksena, mikä pitkittää potilai-

den sairauden diagnosointia ja hoidon aloittamista. Myös oireellisten ja oireettomien jaksojen vuo-

rottelu ja potilaiden hakeutumattomuus tutkimuksiin hidastaa diagnoosin saamista (Aittoniemi 2018, 

13.) Oireileva suolitulehdus kuormittaa etenkin nuoria potilaita fyysisten oireiden lisäksi myös henki-

sesti, mutta taudin ollessa rauhallinen ei nuorten elämänlaatu eroa ikätoverien kokemasta. (Ashorn, 

Iltanen & Kolho 2009)  

 

Tulehduksellisiin suolistosairauksiin liittyvät suuoireet voivat olla joko itse sairauden, suolitulehduk-

sen aiheuttamien ravintoaineiden puutostilojen tai sairauden hoitoon käytettävien lääkkeiden aiheut-

tamia (Lankarani, Sivandzadeh & Hassanpour 2013, 8571). Suuoireet voidaan jakaa vielä tarkemmin 

spesifisiin eli sairaudelle ominaisiin oireisiin tai non-spesifisiin eli sairaudelle ei ominaisiin muutoksiin. 

IBD-sairauksista vain Crohnin taudilla on spesifejä suumuutoksia, kun taas haavaisen koliitin suu-

muutokset ovat non-spesifejä. Non-spesifit muutokset ovat kummassakin samoja ja yleisempiä kuin 

Crohnin taudin spesifit muutokset, minkä vuoksi pelkästään suuoireiden perusteella voi olla vaikea 

tehdä eroa Crohnin taudin ja haavaisen koliitin välillä, elleivät suuoireet ole juuri Crohnin taudille 

spesifejä. (Muhvić-Urek, Tomac-Stojmenović & Mijandrušić-Sinčić, 2016.) Crohnin taudin spesifejä 

suumuutoksia ovat muun muassa huulten ja kasvojen turvotus, poskien limakalvojen paksuuntumi-

nen, sekä ikenien ja suun limakalvon kääntöpoimuun muodostuneet kipeät helttamaiset kudokset. 

(Honkala 2015a). Taulukosta kolme löytyvät listattuina etiologialtaan Crohnin taudille ominaiset suu-

muutokset, sekä puutostiloista, lääkkeistä ja muista syistä johtuvat suumuutokset, joita voi esiintyä 

kaikissa IBD-sairauksissa. 
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Taulukko 3. Suumanifestaatiot ja komplikaatiot tulehduksellisissa suolistosairauksissa (Muhvić-Urek, 

Tomac-Stojmenović & Mijandrušić-Sinčić, 2016.)  

Kudos Manifestaatio Etiologia 

Huulet Huulten turvotus fissuuroilla 

eli halkeamilla tai ilman 

Crohnin tauti 

Angulaari keiliitti Hiiva- ja bakteeri-infektiot, 

puutostilat 

Erythema multiforme, Steven-

Johnsonin syndrooma 

Infliximabi, adalimumabi 

Kieli Fissuurat Crohnin tauti 

Mukulakiviplakki Crohnin tauti 

Pyostomatitis vegetans Haavainen koliitti (yleisempi), 

Crohnin tauti 

Aftat Puutostilat, muu tuntematon 

etiologia 

Makuaistin häiriöt Liittyy taudin aktiivisuuteen ja 

ruokatottumuksiin, sulfasalat-

siini, metronidatsoli 

Candida infektiot Kortikosteroidit, tiopuriinit, 

cyklosporiini A, infliksimabi 

Erythema multiforme, Steven-

Johnsonin syndrooma  

Infliximabi, adalimumabi  

Suun limakalvot (labiaali-

nen, bukkaalinen, palati-

naalinen ja vestibulaari-

nen) 

Bukkaalinen ödeema eli tur-

votus 

Crohnin tauti 

Mukulakivimäisyys Crohnin tauti 

Syvät pitkittäiset haavaumat Crohnin tauti 

Limakalvon pallura Crohnin tauti 

Bukkaalinen sulcuksen eli 

huulipoimun haavauma 

Crohnin tauti 

Palatinaaliset haavaumat Crohnin tauti 

Pyostomatitis vegetans Haavainen koliitti (yleisempi), 

Crohnin tauti  

Aftat Puutostilat, muu tuntematon 

etiologia 

Lichen planus / muu likenoidi 

reaktio 

Sulfasalatsiini, mesalatsiini, 

infliximabi, certolizumab 

pegol 
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Erythema multiforme, Steven-

Johnsonin syndrooma 

Infliximabi, adalimumabi  

Periodontaalinen kudos Mukogingiviitti Crohnin tauti 

Mukulakivimäisyys Crohnin tauti 

Pyostomatitis vegetans / pus-

tulaariset haavaumat 

Haavainen koliitti (yleisempi), 

Crohnin tauti  

Määrittelemätön gingiviitti eli 

ientulehdus 

Tuntematon syy 

Parodontiitti Tuntematon syy 

Alveoliluu Periapikaaliset leesiot Liittyy taudin aktiivisuuteen 

Alveoliluun menetys Tuntematon syy 

Hampaat Karies Liittyy taudin aktiivisuuteen ja 

ravintoaineiden imeytymiseen 

Kiilteen hypoplasiat eli kehi-

tyshäiriöt 

Liittyy taudin aktiivisuuteen ja 

ravintoaineiden imeytymiseen 

Sylkirauhaset Hyposalivaatio eli syljen eri-

tyksen väheneminen / kuiva 

suu 

Crohnin tauti: Granulomaatti-

nen tulehdus, Autoimmuu-

nimuutokset pienissä sylkirau-

hasissa 

Sylkirauhastiehyiden fistulat 

eli ylimääräiset käytävät 

Crohnin tauti 

 

 

3.1 Crohnin taudille ominaiset suuoireet 

 

Orofakiaalisella granulomatoosilla eli OFG:llä tarkoitetaan Crohnin taudille tyypillisten suuoireiden 

ilmenemistä ilman suolitulehdusta. Nuorista OFG-potilaista noin 40-50%:lla ja aikuisista arviolta 10-

40%:lla diagnosoidaan myöhemmin Crohnin tauti (Aine ym. 2018, 20), mutta keskimäärin vain 6-

20%:lla Crohnin tautia sairastavista ilmenee intraoraalisia limakalvomuutoksia elämänsä aikana 

(Mattsson & Saalman 2012, 31.) Sekä OFG:lle että Crohnin taudille tyypillisiä suuoireita ovat ientu-

lehdus, aftat, limakalvojen punoitus ja haavaumat, huulten turvotus, kielen turvotus ja haavat, mu-

kulakivimäiset muutokset limakalvolla, suupielten halkeamat ja tulehdus, sekä pitkänomainen lima-

kalvohaava kääntöpoimussa, jossa on koholla olevat reunat. Niin kuin Crohnin taudin, myöskään 

OFG:n etiologiaa eli kehittymisen syytä ei tunneta, vaikka syyksi on epäilty muun muassa viivästy-

nyttä allergista reaktiota säilöntäaineena käytettävälle natriumbentsoaatille, kanelin aldehydille, 

hammastahnan natriumlauryylisulfaatille tai hammashoidon materiaaleille. Myös tiettyjä mikrobeja 

on epäilty aiheuttajaksi. (Aine ym. 2018, 21) 
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Orofakiaalista granulomatoosia ja Crohnin tautia sairastavien suuoireet vaihtelevat tapauskohtaisesti. 

Toisilla potilailla oireiden kirjo voi olla laaja, kun taas toisilla ilmenee vain muutamia aiemmin mainit-

tuja muutooksia. Tyypillisimpiä suuoireita ovat posken limakalvon mukulakivimäisyys sekä pitkät ki-

vuliaat haavaumat ikenien ja posken limakalvon hetulamaisten kääntöpoimujen välissä. Samantyyp-

pisiä hetulamaisia muutoksia voi esiintyä myös suunpohjassa, mutta myös vesikellomaiset ja rakku-

lamaiset muutokset ovat mahdollisia. Crohnin tautia tai OFG:tä sairastavilla potilailla esiintyvä ientu-

lehdus on yleensä epätavanomainen ja oireilee usein vain toisella puolella suuta ulottuen kiinnitty-

neeseen gingivaan asti. Noin puolella OFG-potilaista huulten turvotus on sairauden ensimmäinen 

oire, mutta lähes kaikilla potilailla turvotusta ilmenee jossain vaiheessa sairauden kulkua (Mattsson 

& Saalman 2012, 31.) OFG:lle tyypillinen huulten turvotus ilmenee monesti vain alahuulessa. Kasvo-

jen ja huulten turvotus voi ilmetä kasvoissa myös toispuoleisena, jolloin se voi aluksi vaikuttaa ham-

masperäisen infektion aiheuttamalta turvotukselta. Myös huulten rohtuminen ja angulaari keiliitti eli 

suupielten tulehdus ovat tavallisia. (Aine ym. 2018, 21-22)  

 

OFG:n hoito muodostuu oireita aiheuttavien tekijöiden välttämisestä, suuoireiden paikallishoidosta 

sekä tarvittaessa myös systeemisestä eli koko kehoon vaikuttavasta lääkehoidosta. Suuoireita ai-

heuttaviksi ja pahentaviksi on huomattu monissa tapauksissa bentsoehappo sekä sen johdannaiset 

kaneli ja kanelialdehydi, joita käytetään säilöntäaineena esimerkiksi virvoitusjuomissa ja oluissa, pu-

rukumeilla ja hyytelökarkeissa, maustetuissa jogurteissa, makkaroissa, sinihomejuustossa ja happa-

missa ruoka-aineissa kuten viinietikassa ja suolakurkuissa. Bentsoehappoa esiintyy myös luonnos-

taan puolukassa, karpalossa, lakassa, pinaatissa, kurpitsassa, hunajassa, kaakaossa, suklaassa, 

teessä, tomaattipyreessä ja aurinkokuivatuissa tomaateissa, pavuissa, omenassa, appelsiinissa sekä 

kivihedelmissä kuten persikoissa. Potilasta kehotetaan bentsoehapon ja sen johdannaisten lisäksi 

välttämään natriumlauryylisulfaattia, jota löytyy vaahtoavista hammastahnoista, sekä ylläpitämään 

hyvää suuhygieniaa, jonka tiedetään vähentävän ienmuutoksia. (Aine ym. 2018, 23) 

 

OFG:hen ja Crohnin tautiin liittyvän suutulehduksen paikallishoitoon voidaan käyttää paikallisia korti-

kosteroideja esimerkiksi suuveden tai suuvoiteen muodossa. Suumuutosten hoitoon on kokeiltu 

myös immunosupressiivisen takrolimuusivoiteen käyttöä, liikakasvujen hoitoon triamsinolonipistoksia 

ja limakalvojen hoitoon matala-annoksista laserhoitoa. Kivuliaiden aftojen hoitoon voidaan käyttää 

myös hyaluronihappovalmisteita. Jos OFG:tä ei saada hallintaan paikallishoidolla, voidaan erikoislää-

kärin määräämänä käyttää myös systeemisiä kortikosteroideja, immunosupressiivista metotreksaat-

tia, biologisia lääkkeitä kuten TNF-alfan salpaajia tai lepran eli spitaalin hoidossa usein käytettyä 

dapsonia. Crohnin tautiin liittyvät suumuutokst korjaantuvat yleensä suolisairauden systeemihoidon 

ohella. (Aine ym. 2018, 23) Helttamaiset limakalvomuutokset voidaan tarvittaessa poistaa kirurgi-

sesti hammaslääkärin toimesta (Honkala 2015a.) 

 

Crohnin tautiin liittyvät autoimmuunimuutokset pienissä sylkirauhasissa ja krooninen tulehdustila 

suurten sylkirauhasten eli parotisrauhasten läheisyydessä voivat johtaa joko syljenerityksen vähene-

miseen tai jopa totaaliseen loppumiseen. Tulehdusprosessit voivat myös aiheuttaa sylkirauhastiehyi-

den laajenemista ja paiseiden muodostumista, joihin toisinaan liittyy fisteleiden muodostumista sylki-
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rauhastiehyistä iholle. Kaikki mainitut muutokset voivat aiheuttaa Crohnin taudin potilailla kserosto-

miaa eli kuivan suun tunnetta ja hyposalivaatiota eli syljenerityksen vähenemistä. (Muhvić-Urek ym. 

2016.) Syljellä on antimikrobisia eli mikrobeja tappavia ominaisuuksia ja se estää mikrobeja tarttu-

masta hampaiden pinnalle ja limakalvoille. Sylki huuhtoo suusta pois mikrobeja ja ruoantähteitä, 

sekä suojaa limakalvoja tulehuksilta ja hampaita riekiintymiseltä. Syljen avulla ruoka on myös hel-

pompaa niellä, minkä lisäksi syljen entsyymit aloittavat ruoansulatuksen pilkkomalla ruoan ravintoai-

neita. Kuivan suun mahdollisia oireita ovat tahmainen tunne suussa, vaahtoava ja sitkeä sylki, ään-

teiden muodostamisen ja nielemisen vaikeus, pahanhajuinen hengitys, ientulehdus, hampaiden li-

sääntynyt reikiintyminen, suutulehdus, palan tunne suussa, metallin maku suussa, kielikipu ja yölli-

nen herääminen kuivan suun tunteeseen. Jos potilaalla epäillään heikentynyttä syljeneritystä eli hy-

posalivaatiota, voi hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotolla toteuttaa sylkitestin. (Hannuk-

sela-Svahn 2015d)  

 

Kuivan suun hoidossa keskitytään oireiden lievittämiseen, jollei kuivan suun aiheuttajaa voida kor-

jata esimerkiksi lääkehoitoa vaihtamalla tai taustalla olevan perussairauden hoidolla. Hampaiden 

suurentuneen reikiintymisvaaran takia hyvästä suuhygieniasta huolehtiminen on erityisen tärkeää, 

minkä lisäksi ruokavaliossa kannattaa vältää sokeripitoisia sekä happamia ruokia ja juomia. Jo riittä-

västä veden juonnista, aikuisilla noin 1,5-2l päivässä voi olla huomattavasti apua, ja myös hammas-

terveyden kannalta vesi on paras janojuoma. Syljeneritystä voi stimuloida syömällä pureskelua vaati-

vaa ruokaa ja käyttämällä ksylitolituotteita. Apteekista on saatavilla erilaisia kuivan suun tuotteita, 

mutta myös ruokaöljyn kuten oliiviöljyn tai rypsiöljyn levittäminen limakalvoille ajaa saman asian. 

Hapanmaitotuotteiden käyttö voi helpottaa etenkin suupoltteesta kärsiviä potilaita. (Meurman 2013) 

Kuivan suun potilaiden kannattaa välttää alkoholipitoisten suuvesien ja natriumlauryylisulfaattia si-

sältävien hammastahnojen käyttöä, sillä ne kuivattavat suuta ennestään (Hiiri 2015d.) Koska syljen-

erityksen väheneminen altistaa suun nopeammin reikiintymiselle ja erilaisille suun sinei-infektioille, 

tulisi hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla käydä 4-6 kuukauden välein (Hannuksela-

Svahn 2015d.)  

 

3.2 Muut suuoireet tulehduksellisissa suolistosairauksissa 

 

Vaikka Crohnin tautiin voi liittyä itse suolistosairauden aiheuttamia spesifejä suuoireita, ovat Crohnin 

taudin ja haavaisen koliitin yhteydessä ilmenevät ravintoainepuutosten, lääkityksien ja kroonisen 

tulehdustilan aiheuttamat non-spesifit suumuutokset yleisempiä. Molemmissa taudeissa esiintyvien 

non-spesifien suuoireiden yleisyys hankaloittaa diagnostista eroa Crohnin taudin ja haavaisen koliitin 

välillä. Anemia, sekä vitamiinien ja mineraalien puutokset voivat vaikuttaa niin suuonteloon kuin 

hampaisiinkin, minkä lisäksi lähes kaikilla IBD-sairauksien hoidossa käytettävillä lääkkeillä on mah-

dollisia suuvaikutuksia. (Muhvić-Urek ym. 2016.)  

 

Tässä luvussa käydään läpi pääasiassa kroonisen tulehdustilan ja ravintoainepuutoksien aiheuttamia 

suuoireita sekä niiden hoitoa, ja luvussa 3.3 käydään erikseen läpi pääasiassa lääkityksiin liittyviä 

suuoireita. On hyvä huomioida, että osalla suuoireista voi olla useita mahdollisia aiheuttajia, kuten 
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esimerkiksi hiivasienitulehdus voi johtua suolistosairauksen aiheuttamasta anemiasta ja suun kuivuu-

desta tai sairauden hoidossa käytettävästä lääkityksestä, minkä vuoksi oireista voi olla mainintaa 

useammassa eri luvussa tai vain toisessa toiston välttämiseksi. 

 

3.2.1 Aftat 

 

Aftat ovat yleinen suun limakalvomuutos väestön keskuudessa ja noin 40% väestöstä kärsii aftoista 

jossakin vaiheessa elämäänsä. Aftoilla tarkoitetaan suun limakalvoilla ilmeneviä pieniä, kivuliaita 

haavaumia, joiden tarkkaa syntymekanismia ei tunneta, vaikkakin aftoilla on monesti taipumusta 

esiintyä suvuittain (Salo 2016.) Tavallisimmin aftoja esiintyy lapsuus- ja nuoruusiässä. Haavaista 

paksusuolentulehdusta sairastavilla potilailla ei ole todettu muuta väestöä enempää aftojen esiinty-

mistä, kun taas Crohnin tautia sairastavilla aftoja esiintyy hieman muuta väestöä useammin. Kuiten-

kin jos haavaiseen koliittiin tai Crohnin tautiin liittyy iho-oireita kuten erytema nodosumia tai py-

oderma vegetansia, esiintyy noin 40%:lla kyseisistä potilaista aftoja. Aaftojen tavallisuuden ja ylei-

syyden vuoksi potilasta ei tarvitse lähettää yleislääketieteelliseen tutkimukseen pelkästään aftalöy-

döksen vuoksi, mutta jos potilaan aftat toistuvat ja tämän anamneesissa eli esitiedoissa ilmenee 

suolisto-oireisiin viittaavaa, tulee potilas tällöin lähettää jatkotutkimuksiin. Aikuisiällä toistuvat aftat 

voivat lisäksi olla merkki puutostiloista ja veren poikkeavuuksista. (Mattsson & Saalman 2012, 32) 

Muita mahdollisia syitä aftoille ovat esimerkiksi keliakia, henkinen stressi, raudan, foolihapon ja B-

vitamiinin puute, kuukautiset, sekä natriumlauryylisulfaattia sisältävien hammastahnojen käyttö 

(Hannuksela-Svahn 2015a.) Aftadiagnoosia tehdessä tulee poissulkea muut mahdolliset aftan ai-

heuttajat ja mikäli haavauma ei parane kahdessa viikossa mahdollisten ärsykkeiden kuten proteesin 

tai hampaan terävän reunan vuoksi, tulee haavaumasta ottaa koepala suusyövän poissulkemiseksi ja 

palpoida imusolmukkeet (Salo 2016.) 

 

Aftat voidaan jakaa ilmenemismuotonsa perusteella kolmeen eri päätyyppiin. Tavallisimmassa afta 

minor -muodossa, joka on kysessä yli 80%:ssa aftatapauksista, haavaumia voi olla kerralla 1-6 kap-

paletta ja ne ovat läpimitaltaan noin 2-6mm. Tavanomaista aftaa esitetään kuvassa yksi. Ne voivat 

esiintyä esimerkiksi huulten sisäpinnoilla, kielen alapinnalla, suunpohjassa ja poskien limakalvoilla. 

Tälläiset aftat parantuvat noin puolessatoista viikossa ja eivät jätä arpia jälkeensä, mutta yli puolella 

potilaista ne toistuvat noin kolmen kuukauden välein. Toisen afta major -muodon haavaumat ovat 

kooltaan suurempia ja syviä, noin 1-2cm halkaisijaltaan ja niitä esiintyy kerralla vain muutama. Ulko-

muodoltaan aftan pohjalla on harmaata katetta, jota ympäröivät hieman muusta limakalvosta ko-

holla olevat tumman punaiset reunat. Tavallisimmin afta major -muoto ilmenee joko huulessa, kie-

lessä tai pehmeässä suulaessa. Suuret aftat voivat olla kivuliaita ja reagoivat usein kylmään ja kuu-

maan ärsykkeeseen sekä mausteisiin. Paraneminen kestää noin 2-4 viikkoa ja voi jättää jälkeensä 

arven. Harvinaisimmassa herpetiformisessa aftamuodossa limakalvolle muodostuu pienistä 1-2mm 

läpimitaltaan olevista aftoista koostuvia rykelmiä, jotka voivat yhdistyä laajoiksi haavoiksi ja toistua 

usein. Herpetiforminen aftarykelmä voi muistuttaa ulkomuodoltaan herpes simplex -viruksen aiheut-

tamia suumuutoksia, mutta aftoista johtuviin muutoksiin ei kehity rakkuloita herpes simplexin ta-

paan. Herpetiformiset aftarykelmät ilmenevät tavallisimmin kielen alapinnalla, suulaessa ja suunpoh-

jassa vaikeuttaen puhumista ja syömistä. (Hannuksela-Svahn 2015a; Salo 2016.)  
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Koska aftojen etiologia on tuntematon, pyritään hoidossa oireiden lievittämiseen ja aftoja aiheutta-

vien ärsykkeiden välttämiseen. Vaikka nautriumlauryylisulfaattipitoinen hammastahna ei olisikaan 

juuri kyseisen potilaan aftojen aiheuttaja, suositellaan aftojen ilmenemisen aikana käytettävän her-

källe suulle tarkoitettua hammastahaa ilman natriumlausyylisulfaattia haavaumien nopeampaan pa-

ranemiseen ja kivun lievitykseen. Suuta voidaan huuhdella myös klooriheksidiinipitoisella liuoksella, 

jonka antimikrobiset vaikutukset lievittävät oireita ja estävät sekundaari-infektioita. Myös tetrasyklii-

nipurskutteen käyttö paikallisesti on mahdollista, mikä tällöin estää kudosta hajottavien enstyymien 

toimintaa lievittäen näin kipua ja nopeuttaen haavauman paranemista. Apteekeissa on saatavilla lu-

kuisia eri geeli- spray- ja suuvesituotteita aftojen hoitoon, jotka muodostavat haavauman päälle suo-

jaavan kalvon estäen haavassa olevien hermopäätteiden ärtymistä. Aikuiset- ja yli 12-vuotiaat voivat 

käyttää haavaumaan myös happopitoista ainetta, joka aiheuttaa haavaumassa paikallisen kudosnek-

roosin. Apteekissa on saatavilla myös kortikosteroidipitoisia voiteita ja tabletteja, jotka lievittävät 

aftojen aiheuttamaa tulehdusta ja nopeuttavat limakalvon paranemista. Vaikeimmissa ja kivuliaim-

missa aftatapauksissa hoitona voidaan käyttää myös laserhoitoa, lidokaiinigeeliä tai -suihketta pai-

kallispuudutukseen ruokailun yhteydessä, kipulääkkeitä ja systeemisiä lääkityksiä. (Salo 2016.) Afto-

jen perushoitona on hyvä muistaa myös huolellinen suuhygienia, jonka tiedetään nopeuttaa suun 

limakalvojen paranemista (Kullaa 2009.) 

 

3.2.2 Angulaarinen keiliitti 

 

Angulaarista keiliittiä eli suupielten haavautumista, jota havainnollistetaan kuvassa kaksi, voi esiintyä 

niin haavaista paksusuolentulehdusta kuin Crohnin tautia sairastavillakin. Suupielten haavaumassa 

oireina ovat suupielten kutina, kirvely ja kipeät halkeamat, jotka punoittavat ja rupeutuvat helposti 

kuten kuvissa 11 ja 12. (Hannuksela-Svahn 2015b.) Sen aiheuttajana voivat olla esimerkiksi krooni-

seen suolistosairauteen liittyvä anemia, lääkityksien ja heikentyneen suun vastustuskyvyn aiheut-

tama suun sieni-infektio tai heikentyneen ravintoaineiden imeytymisen aiheuttamat puutostilat. Ane-

mian aiheuttama angulaarinen keiliitti voi johtua raudanpuuteanemiasta, B12-vitamiinin puutoksesta 

Kuva 1. Yksittäinen aftahaavauma huulessa. 

Kuva: Raimo Suhonen. (Suhonen 2015a.) 

Kuva 2. Suupielten tulehduksen aiheut-

tamaa rupeutumista. Kuva: Raimo Suho-

nen. (Suhonen 2015b.) 
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johtuvasta anemiasta tai folaatinpuutoksen aiheuttamasta anemiasta. Vitamiinien puutoksista erityi-

sesti A-vitamiinin puutos voi aiheuttaa suupielten haavautumista ja lisäksi suun limakalvojen atrofiaa 

ja kuivumista. Sieni- ja bakteeritartunnoista yleisimpiä aiheuttajia ovat candida-suvun sienet ja bak-

teereista stafylococcus aureus sekä β-hemolyyttinen streptococci. (Muhvić-Urek ym. 2016)  

 

Angulaarista keiliittiä hoidetaan pääasiassa korjaamalla tulehduksen perimmäinen aiheuttaja, kuten 

esimerkiksi anemia, A-vitamiin puute tai suun sieni-infektio. (Muhvić-Urek ym. 2016) Itsehoitona 

suupieliä voi pestä varovasti vedellä ja saippualla noin 2-4 kertaa päivässä. Suupieliin muodostuneita 

rupia voi irrottaa pitämällä ensin suupielissä esimerkiksi sideharsotaitoksesta tai pyyhkeestä tehtyä 

kosteaa käärettä 10-20 minuutin ajan rupien pehmentämiseksi. Suupielten puhdistamisen ja kuivaa-

misen jälkeen haavaumaan voidaan laittaa hydrokortisonivoidetta, jossa on mukana hiivojen ja bak-

teerien lisääntymistä ehkäisevää ainetta. Tulehduksen aiheuttajan poistuttua suupielet paranevat 

noin 3-7 päivässä. (Hannuksela-Svahn 2015b.) 

 

3.2.3 Pyostomatitis vegetans 

 

Pyostomatitis vegetans on harvinainen hyvänlaatuinen suun limakalvomuutos, jota tavataan sekä 

Crohnin taudin, että haavaisen koliitin potilailla. Muutos on kuitenkin tavallisempi haavaisen paksu-

suolentulehduksen potilailla ja suurimmalla osalla pyostomatitis vegetans potilaista on taustalla myös 

tulehduksellinen suolistosairaus. Pyostomatitis vegetansin oireisiin kuuluvat kuvassa 13 esitetyt pu-

noittavalla ja turvonneella alustalla olevat märkärakkulat, jotka voivat toisinaan näyttää myös syy-

lämäisiltä. Rakkulat ovat väriltään keltaisia tai valkoisia ja usein kasvavat, märkivä, puhkeavat ja 

muodostavat jonomaisia rykelmiä, joita usein kuvataan etanan jättämäksi vanaksi. Ne sijaitsevat 

yleensä kiinnittyneellä gingivalla taikka labiaalisella tai bukkaalisella limakalvolla, mutta voivat kui-

tenkin ilmetä missä tahansa suuontelossa kuten esimerkiksi kuvassa 15 kielen pinnalla. Pyostomatis 

vegetansin yhteydessä bukkaalinen limakalvo voi vaikuttaa paksuuntuneelta, mukulakivimäiseltä tai 

granulaattiselta eli rakeiselta, kurkunpää ja kurkunkansi voivat olla haavaisia ja tulehtuneita, al-

veolaarisella limakalvolla voi olla kuvan 14 mukaisia nystymäisiä muutoksia ja toisinaan potilaalla voi 

olla kuumetta tai submandibulaariset imusolmukkeet voivat olla palpoitaessa arat (Femiano, Lanza, 

Buonaiuto, Perillo, Dell’Ermo & Cirillo 2009, 115.)  

 

Pyostomatitis vegetansin on ajateltu olevan oraalinen vastine iholla oireilevalle pyoderma vegetans-

sille, jota voi ilmetä myös yhdessä pyostomatitis vegetansin kanssa. Jos suun terveydenhuollon vas-

taanotolle saapuu potilas, jolla on selvästi jompikumpi edellämainituista muutoksista, voidaan vah-

vasti epäillä tulehduksellista suolistosairautta ja potilas tulee lähettää lääkäriin jatkotukimuksiin. 

(Mattsson & Saalman 2012, 32; Lankarani ym. 2013, 8574) Pyostomatitis vegetansin hoitoon voi-

daan käyttää paikallisia kortikosteroideja ja antiseptisiä suuhuuhteita, mutta pääasiallinen hoito ta-

pahtuu taustalla olevan suolistosairauden hoidolla. (Lankarani ym. 2013, 8574)  
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3.2.4 Oral ruber lichen planus 

 

Suun limakalvojen punajäkälä on autoimmuunitautien ryhmään kuuluva sairaus, jonka perimmäistä 

syytä ei tunneta. Yksinään ilmenevänä se on tavallisempi naisilla kuin miehillä ja voi kestää vuosista 

vuosikymmeniin vaihdellen oireettomien ja aktiivisten vaiheiden välillä, kuten autoimmuunitaudeille 

on usein tyypillistä. (Hannuksela-Svahn 2015c.) Oral ruber lichen planusta eli suun punajäkälää tai 

vastaavanlaisia likenoideja reaktioita voi ilmetä tulehduksellista suolistosairautta sairastavilla poti-

lailla heidän hoidossaan käytettävien sulfasalatsiinin ja biologisten lääkkeiden aiheuttamana. (Muh-

vić-Urek ym. 2016) Punajäkälän kaltainen likenoidi limakalvomuutos eroaa punajäkälästä siten, että 

se on yleensä toispuoleinen ja epäsymmetrinen, kun taas punajäkälä ilmenee symetrisesti molem-

min puolin suuonteloa (Ruokonen & Matela 2016.) Kuitenkin monien autoimmuunitautien perinnölli-

nen tausta on osittain samankaltainen ja samalla potilaalla voi siten olla useampia eri autoimmuu-

nisairauksia (Julkunen & Miettinen 2011.), minkä vuoksi suun punajäkälä voi esiintyä tulehduksellisia 

suolistosairauksia sairastavilla potilailla myös lääkkeistä riippumattomana.  

 

Suun punajäkälä voi ilmetä joko yksinään ilman iho-oireita tai yhdessä iho-oireiden kanssa. Muutok-

set ovat useimmiten oireettomia, mutta voivat vaikeimmissa tapauksissa olla arkoja, haavaisia ja 

arpeutua. Oral lichen ruber planus voidaan jakaa esiintymismuotonsa mukaan kuuteen eri tyyppiin, 

jotka ovat retikulaarinen, erosiivinen, atrofinen, plakkimainen, papulaarinen ja bulloottinen. Suun 

punajäkälä on tavallisimmalta ilmenemismuodoltaan retikulaarinen eli verkkomainen muutos, jolloin 

suun limakalvolle muodostuu valkoisia, ohuita verkkomaisia kuvioita symmetrisesti suuontelon mo-

lemmin puolin. Näitä kuvioita kutsutaan Wickhamin juosteiksi. Yleensä verkkomaisuus ilmenee pos-

ken limakalvoilla, kuten esitetty kuvassa kolme, mutta muutos voi esiintyä myös kielessä, huulissa 

tai ikenissä. Erosiivinen eli haavainen punajäkälä, jota esitetään kuvassa neljä, ilmenee limakalvon 

juovamaisina haavaumina, jotka ovat useimmiten reunoiltaan keratinisoituneet ja valkoisen verkko-

maisen kuvion ympäröimät.  

 

Atrofisessa eli surkastuttavassa muodossa limakalvoilla ilmenee punoittavia läiskiä, jotka voivat olla 

yhdistelmä verkkomaista kuviota ympäröitynä eryteemaisella eli punoittavalla alueella. Plakkimai-

sessa punajäkälässä limakalvoille voi ilmestyä leukoplakian tyyppisiä valkoisen katteen alueita, jotka 

Kuva 3. Verkkomainen suun punajäkälä bukkaa-

lisella limakalvolla. Kuva: Raimo Suhonen. (Su-

honen 2015c.) 

Kuva 4. Erosiivinen punajäkälä alahuulessa. 

Kuva: Raimo Suhonen. (Suhonen 2011.) 
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ilmenevät tyypillisesti kielellä tai posken limakalvolla. Leukoplakiat ovat suun limakalvoilla ilmeneviä 

vaaleita ja selvärajaisia läiskiä (Hiiri 2015a). Plakkimaista punajäkälää reunustaa taudille tyypillinen 

verkkomainen kuvio. Papulaarisessa eli näppyläisessä muodossa limakalvoilla ilmenee pienistä val-

koisista näppylöistä kooostuvia alueita, joita reunusavat hennot ja valkoiset verkkomaiset kuviot. 

Papulaarista muotoa tavataan harvoin. Punajäkälän muodoista harvinaisin on kuitenkin bulloottinen 

eli rakkulamainen muoto, jossa limakalvoille muodostuu märkärakkuloita, jotka kasvavat ja puhkea-

vat jättäen jälkeensä kivuliaita haavaumia. (Gupta & Jawanda 2015; Hannuksela-Svahn 2015c; Ruo-

konen 2015)  

 

Jos punajäkälä on lääkeaineen aiheuttama, tulisi punajäkälän hoidossa selvittää mahdollisuus vaih-

taa potilaan suolistosairauden hoidossa käytettävä lääkitys toiseen vaihtoehtoon, sillä lääkkeiden 

aiheuttama suun punajäkälä poistuu sen aiheuttaman lääkkeen lopettamisen myötä. (Muhvić-Urek 

ym. 2016) Punajäkälän syytä selvittäessä tulee poissulkea myös muut punajäkälän kaltaiset likenoi-

dit muutokset, joita voivat aiheuttaa esimerkiksi hampaiden paikkausmateriaalin allergia, C-virusin-

fektio tai elinsiirtojen jälkeinen hylkimistila. Suun punajäkälälle ei ole olemassa parantavaa hoitoa, 

jollei sille löydetä selkeää aiheuttajaa, joka voitaisiin poistaa. Itsehoitona punajäkälää sairastaville 

suositellaan käytettäväksi hammastahnaa, jossa ei ole natriumlauryylisulfaattia, sekä välttämään 

kaupallisia suuvesiä. Mausteinen ruoka, alkoholi, sitrushedelmät, happamat hedelmät, marjat ja vi-

hannekset, sekä kylmä ja kuuma voivat pahentaa oireita. Sen sijaan haalea kamomillatee voi lievit-

tää punajäkälän aiheuttamia oireita, minkä lisäksi kuivan suun oireisiin voi limakalvoille levittää ruo-

kaöljyä, johon voi halutessaan sekoittaa tipan mentoliöljyä maun parantamiseksi. Apteekista on 

myös saatavilla erilaisia kuivan suun tuotteita. Vaikeampien oireiden lievittämisessä voidaan käyttää 

hammaslääkärin määräämänä paikallisia kortikosteroideja. (Hiiri 2015c.) 

 

3.2.5 Puutostilojen aiheuttamat suuoireet 

 

Ravintoaineiden puutostilat IBD-potilailla johtuvat heikentyneestä ravintoaineiden imeytymisestä, 

vähentyneestä syömisestä, mahdollisista suolipuutoksista, lääkityksistä ja nopeutuneesta aineen-

vaihdunnasta. Yleisimpiä puutostiloja tulehduksellisissa suolistosairauksissa ovat raudanpuutteesta, 

B12-vitamiinin puutteesta tai matalista folaattitasoista johtuva anemia, D-vitamiinin ja kalsiumin 

puutostilat, fosfaatin ja sinkin puutostilat sekä A- ja C-vitamiinin puutostilat. A-vitamiinin puute voi 

aiheuttaa suupielten haavautumista, huulten kaventumista, sekä suun limakalvojen kuivumista ja 

atrofiaa eli surkastumista, joka voi näkyä limakalvojen ohentumisena. C-vitamiinin puutos puoles-

taan voi aiheuttaa suun limakalvojen spontaania verenvuotoa, haavaumia, ikenien turvotusta, lisään-

tynyttä hampaiden liikkuvuutta, parodontaalisia infektioita ja alveoliluukatoa. Lapsilla C-vitamiinin 

puutos voi häiritä hampaiden kehittymistä. Sinkin puutos puolestaan voi näkyä hampaiden kulumi-

sena, suun haavaumina, makumuutoksina, suupoltteena sekä huulten halkeilemisena ja liuskoittumi-

sena. (Muhvić-Urek ym. 2016)  

 

Anemia, erityisesti raudanpuuteanemia, on yleistä tulehduksellista suolistosairautta sairastavilla poti-

lailla. Tavallisimmin raudanpuuteanemiaa esiintyy suolitulehduksen ollessa aktiivinen, jolloin suolen 

limakalvo vuotaa verta etenkin haavaista koliittia sairastavilla, kun taas Crohnin taudille tyypillinen 
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ohutsuolen tulehdus heikentää raudan imeytymistä aiheuttaen näin anemiaa. Potilailla, joilla ohut-

suolen loppuosaa on poistettu yli 20cm, ilmenee helposti B12-vitamiinin puutteesta johtuvaa ane-

miaa. IBD-potilaat myös usein kokevat ruokahaluttomuutta ja rajoittavat ruokavaliotaan suolituleh-

duksen ollessa aktiivisena, mikä rajoittaa raudansaantia edesauttaen anemian syntyä. Myös sairauk-

sien hoitoon käytetyt lääkkeet, kuten metotreksaatti ja 5-ASA valmisteet, voivat aiheuttaa 

anemiaa. Peroraalinen eli suun kautta otettava rautalääkitys on ensisijainen raudanpuuteanemian 

hoitomuoto potilailla, joilla suolitulehdus on vähemmän aktiivinen. IBD-potilailla raudanpuutea-

nemiaa hoidetaan kuitenkin usein parenteraalisella eli suoliston ulkopuolisella rautahoidolla, sillä 

suun kautta otetttava rautalääkitys ei usein imeydy riittävän tehokkaasti ja aiheuttaa potilaille liikaa 

sivuvaikutuksia. (Haapamäki 2016, 2261-2263)  

 

Raudanpuuteanemia voi ilmetä suun limakalvojen ohentumisena ja kalpeutena, hidastuneena lima-

kalvon haavojen parantumisena, suun- ja suupielten haavaumina, ientulehduksena, nielemisvaikeu-

tena sekä kielen oireiluina, kielitulehduksena, sekä kielikipuna ja kielen nystyjen muutoksina. Myös 

erilaiset suun sieni-infektiot, kuten Candida albicans -hiivasienen aiheuttama infektio, ovat yleisiä 

anemiasta kärsivillä potilailla (Shin-Yu 2016.) Jos anemia johtuu B12-vitamiinin puutteesta, voivat 

oireina olla myös kielen papillojen surkastuminen, kielen punaiset viirut ja täplät sekä suupolte eli 

burning mouth -syndrooma. Suun anemiaoireita hoidetaan pääasiassa korjaamassa perimmäisen 

anemian syy, kuten raudanpuute. Anemia lisää suun tulehdusherkkyyttä ja limakalvot voivat olla 

arat, minkä vuoksi erilaiset suun puolustusta lisäävät geelit ja herkän suun hammastahnat, jotka 

eivät sisällä natriumlauryylisulfaattia, voivat olla tarpeen ennen anemian korjaantumista. (Honkala 

2015c) 

 

Crohnin tautia sairastavilla ilmenee muuta väestöä enemmän keliakiaa ja laktoosi-intoleranssia, 

minkä vuoksi ruokavalioon sisältyy usein rajoituksia maitotuotteiden käytön suhteen, mikä voi johtaa 

liian vähäiseen D-vitamiinin ja kalsiumin saantiin. Jotta kehomme kykenee muodostamaan uutta 

luuta, se tarvitsee päivittäin riittävän määrän kalsiumia ja D-vitamiinia, joka auttaa kalsiumin imeyty-

mistä ja kiinnittymistä luustoon (Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri 2007.) Crohnin taudin sekä haavai-

sen koliitin hoidossa usein käytetty kortisonilääkitys aiheuttaa luuston heikentymistä vähentämällä 

kalsiumin imeytymistä ja heikentämällä uutta luuta rakentavien ostoblastien toimintaa (Sane 2008), 

minkä vuoksi IBD:tä sairastavien tulisi erityisesti huolehtia riittävästä kalsiumin ja D-vitamiinin saan-

nista varmistaakseen hampaiden mineralisaation. (Honkala 2015a) Pysyvien hampaiden kruunun 

mineralisaatio päättyy noin 6.-7. ikävuoteen mennessä, mutta lopullisesti hampaan kiille kovettuu 

syljen mineraalien ansiosta vasta noin puolen vuoden kuluessa hampaan puhkeamisesta. Ennen kiil-

teen lopullista kovettumista hampaisiin voi D-vitamiinin puutteen takia tulla pysyviä kiillevaurioita. 

(Honkala 2015d.) Hampaiden kiilteen demineralisaatiota eli kiilteen mineraalien liukenemista ja ham-

paan pinnan pehmenemistä tapahtuu kuitenkin kaiken ikäisillä aina happohyökkäyksen yhteydessä. 

Happohyökkäyksellä tarkoitetaan suussa elävien bakteerien hampaan pinnalle tuottamia happoja, 

joita bakteerit erittävät aineenvaihdunnan tuotoksena sokereista ja muista helposti fermentoituvista 

hiilihydraateista. Happohyökkäyksen päätyttyä tapahtuu hampaan remineralisaatiota, jossa syljen 

mineraalit saostuvat uudelleen kiilteeseen kovettaen hampaan pinnan uudelleen. (Käypä hoito 

2014.) 
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3.2.6 Suusyöpä 

 

Tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavilla on muuta väestöä suurempi riski suusyövän kehitty-

miselle. Suusyövän riskitekijöiksi tiedetään muun muassa ravintoainepuutokset ja punajäkälä, joita 

kumpaakin voi esiintyä hieman enemmän tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavilla. Punajäkä-

län yhteydessä kohonnut suusyöpäriski liittyy yleensä taudin haavaiseen muotoon, jossa limakalvoilla 

on krooninen tulehdustila (Ruokonen 2015.) Punajäkälää sairastavien potilaiden jatkohoidossa on 

hyvä huomioida lisääntynyt suusyöpäriski, minkä vuoksi potilaiden limakalvoja tulee seurata noin 1-2 

kertaa vuodessa. (Hiiri 2015c.) Vaikkakin absoluuttinen suusyövän riski on edelleen IBD-potilailla 

pieni, tulisi suun limakalvot tutkia ennen immunosupressiivisten tai biologisten lääkkeiden aloitta-

mista, sekä säännöllisesti vuosittain tälläisten lääkityksien aikana. (Voutilainen 2016)  

 

Noin 90% suusyövistä on limakalvojen levyepiteelisyöpiä ja erilaisten limakalvomuutosten lisäksi 

suusyöpien kehittymiseen vaikuttavat alkoholinkäyttö, ultraviolettisäteily, tupakointi ja papilloomavi-

rusinfektio. Suusyövät ovat alkuun vähäoireisia, mutta etenevät nopeasti muodostaen etäpesäkkeitä 

varhaisessa vaiheessa ensin kaulan imusolmukkeisiin ja sen jälkeen esimerkiksi keuhkoihin ja mak-

saan. Yleisimipä suusyöpälöydöksiä ovat esimerkiksi kuvan 21 mukainen kyhmy, punoittava tai val-

koinen limakalvomuutos tai haavauma, joka ei parane. Oireina voivat olla esimerkiksi syömis- ja pu-

hehäiriöt tai proteesin sopimattomuus, kun taas kipu tulee oireena vasta huomattavasti myöhem-

min. Kuvassa 22 esitetty leukoplakia eli valkoinen limakalvomuutos on yksi suusypövän mahdollisista 

esiasteista. Ne sijaitsevat tavallisesti ikenissä, posken limakalvoilla tai kielen sivussa. Mahdollisten 

suusyöväksi kehittyvien limakalvomuutosten seuraaminen ja limakalvojen huolellinen tarkastaminen 

on tärkeää, sillä hoitamattomista suusyöpäpotilaista vain keskimäärin 36% on elossa puolen vuoden 

kuluttua, 16% vuoden kuluttua ja vain 0,5% kolmen vuoden kuluessa. (Malmström, Grenman, Mä-

kelä, Nordblad, Ojala, Suominen, Syrjänen & Söderholm 2003.) 

 

3.2.7 Bruksismi 

 

Erään italialaisen tutkimuksen mukaan Crohnin tautia sairastavilla ilmenee lähes neljä kertaa muuta 

väestöä enemmän bruksismia eli tahdosta riippumatonta hampaiden narskutusta, kun taas haavaista 

koliittia sairastavilla eroa terveisiin verrokkeihin ei huomattu. Crohnin tautia sairastavilla havaittiin 

terveitä verrokkeja enemmän kiilteen kulumista ja TMD-vaivoja (Temporomandibular Disorders) eli 

purentaelimistön toimintahäiriöitä, ja Crohnin tautia sairastavat potilaat tulisikin suun terveydenhuol-

lon vastaanotolla tutkia aina bruksismin varalta. (Amato, Bucci, Caggiano, Ciacci, Iovino & Zingone 

2018.)  

 

Bruksismi voi ilmetä joko yöllä tai valveilla ollessa hampaiden staattisena yhteen puremisena, nars-

kutteluna, alaleuan jäykistämisenä tai sen eteenpäin tuomisena (Amato ym. 2018.) Yöbruksismi on 

muodoista tavallisempi, mutta usein bruksaavalla potilaalla ilmenee sekä yö- että päiväbruksismia. 

Bruksismi on yleinen vaiva väestön keskuudessa, joka ei kuitenkaan useimmilla aiheuta hoitoa vaati-

via oireita. Tarkkaa etiologiaa bruksismille ei tunneta, mutta vahvaa näyttöä bruksismin yhteydestä 
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henkiseen stressiin, ahdistukseen ja masennukseen löytyy. Kliinisesti helpoimmin havaittavia bruk-

sismin merkkejä voivat olla purennan epänormaali hampaiden kuluminen eli attritio, jossa hampai-

den kärjet ovat hioutuneet kiiltävän sileiksi ja teräväreunaisiksi kuten kuvassa 23, kielen ja limakal-

vojen piparkakkureunus, masseter lihasten hypertrofia eli liikakasvu ja aristus palpoidessa sekä 

TMD-vaivat, kuten rajoittunut alle 40 mm leuanavaus, deviaatiot eli leuan kiertoliike avauksessa ja 

leukaniveläänet. Muita tavallisia oireita ovat muun muassa päänsärky, joka on usein epäsymmetri-

nen jännityspäänsärky, kasvokivut, tinnitus eli korvien soiminen, korvien tukkoisuus ja lukkiutumi-

nen, leuan väsyminen ja ajoittainen lukkiutuminen, sekä hampaiden aristaminen ja lohkeamat. Bruk-

sismia hoidetaan ensisijaisesti valmistamalla potilaalle kuvassa 24 esitetty purentakisko yökäyttöön, 

jotka tasapainottavat purennan, rentouttavat purentalihakset ja suojaavat hampaita narskuttelun 

aiheuttamalta kulumiselta. Bruksismia voidaan hoitaa myös tasapainottamalla purenta ortopedisin 

toimenpitein. Vaikeimmissa tapauksissa voidaan käyttää myös lihasjännitystä vähentäviä lääkkeitä ja 

botuliinia salpaamaan sulkijalihaksia. (Kirveskari 2006.)  

 

3.2.8 Eroosio 

 

Eroosio eli hampaiden kiilteen liukeneminen johtuu suun happamuuden laskusta alle 5,5 pH:n. Hap-

pamuuden laskua aiheuttavat juomien ja ruokien sisältämät hapot, tietyt lääkkeet ja ravinnelisät, 

sekä sisäiset syyt kuten oksentaminen ja närästys. Eniten eroosiota aiheuttavat sitruunahappoa si-

sältävät ruoat ja juomat, kuten sitrushedelmät ja niistä valimistetut juomat. Myös muut hapot kuten 

omenhappo, viinihappo, omenahappo, etikkahappo ja kolajuomien sisältämä fosforihappo aiheutta-

vat hammaseroosiota. Sen sijaan kahvin sisältämä parkkihappo ja kivennäisvesion hiilihappo eivät 

aiheuta eroosiota. Eroosioriski on suurempi kuivasta suusta kärsivillä, joilla sylki ei suojele ja huuhdo 

hampaiden pintoja riittävästi ja näin hapot viipyvät suussa pidempään. (Keskinen 2015a.) Ham-

maseroosion merkkejä hampaistossa ovat kiilteen himmeneminen ja kuluminen, jolloin paikat voivat 

jäädä korottamaan ja dentiini eli hammasluu alkaa paljastumaan. Eroosio voi kuluttaa etuhampaita, 

jolloin niiden kärjet rispaantuvat epätasaisiksi toisin kuin attrition aiheuttamassa kulumisessa. Ham-

paa voivat vaikuttaa lyhyemmiltä ja pyöreämmiltä, minkä lisäksi purupinnoille voi ilmestyä eroosio-

kuoppia. Erosioituneet hampaat ovat usein kipuherkkiä ja vihlovat kosketuksesta, kylmästä tai kuu-

masta. (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2019.)  

 

IBD-potilaat, joille on tehty IPAA-leikkaus eli niin kutsuttu J-pussi tai pysyvä ohutsuoliavanne, kärsi-

vät helposti ripulin aiheuttamasta kuivumisesta. Kehon kuivuminen aiheuttaa myös suun kuivumista, 

minkä lisäksi useat eri IBD:n hoidossa käytettävät lääkkeet voivat aiheuttaa suun kuivumista, joka 

lisää hammaseroosion riskiä. Ohutsuoliavanne ja -säiliö potilailla tulehtunut paksusuoli on poistettu, 

ja koska paksusuoli on ihmisen pääasiallinen nesteiden ja suolojen ihmeytymispaikka, joutuvat poti-

laat kiinnittämään nesteytykseen erityistä huomiota. Ohutsuolierite on luonnostaankin usein löysää 

ja vetistä, joten ohutsuoliavanne ja -säiliö potilaiden tulisi juoda nesteitä normaalia enemmän, noin 

2-3 litraa päivässä. Löysän ulosteen ja ripulin vuoksi myös suolan tarve on leikatuilla potilailla suu-

rentunut. Suolanpuute voi aiheuttaa muun muassa kramppeja, väsymystä, voimattomuutta, janon 

tunnetta, pahoinvointia, virtsanerityksen vähentymistä ja suoliäänien vaimentumista. Pelkkä vesi ei 
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imeydy riittävän hyvin, joten juomaksi suositellaan yleensä laimennettua mehua, mehukeittoja, ma-

keutettua teetä ja urheilujuomia pieninä annoksina pitkin päivää, sekä suolan lisäämistä ruokiin. Ku-

vassa viisi on esitelty yleinen ripulijuoman resepti, jota tarjotaan potilaille kotikonstiksi nestetasapai-

non ylläpitämiseksi. Hampaiden kannalta sokeri- ja happopitoisten juomien nauttiminen hieman ker-

rallaan aiheuttaa hampaistoon eroosiota. (Aalto, Korpela, Nykänen & Rosenberg 2017.) 

 

Eroosiovaurioiden ehkäisyssä on tärkeää välttää happamia ruokia ja juomia, sekä pyrkiä ajoittamaan 

eroosiota aiheuttavien elintarvikkeiden nauttiminen muun ruokailun yhteyteen. Happamia elintarvik-

ketia nauttiessa kiille pehmenee hetkellisesti, minkä vuoksi hampaita ei kannata harjata heti nautti-

misen perään ja päinvastoin. Hammasharjan tulee olla pehmyt ja hammastahna ei saisi mielellään 

sisältää hankaavia ainesosia, jolloin vältytään kiilteen turhalta kuluttamiselta. Happamia juomia juo-

dessa kannattaa myös välttää kovien ruokien pureskelua, mikä voi vahingoittaa kiillettä hampaiden 

harjauksen tapaan. Maitotuotteiden nauttiminen happamien tuotteiden yhteydessä vähentää erosii-

vista vaikutusta, samoin happamien tuotteiden nauttiminen viileinä. Hedelmät ja vihannekset kan-

nattaa syödä kokonaisina, sillä niiden mehustaminen laskee tuotteiden pH:ta. Happamien tuotteiden 

jälkeen suun pH:ta voi neutralisoida syömällä palan juustoa tai nauttimalla ksylitolipastilleja puruku-

min sijasta. Hampaiden kannalta vesi ja maustamaton kivennäisvesi ovat parhaita valintoja. Tee ja 

kahvi ilman makeutusaineita sopivat kohtuullisesti nautittuna päivittäin juotaviksi. (Keskinen 2015a.) 

 

3.2.9  Karies, gingiviitti ja parodontiitti 

 

IBD:tä sairastavilla potilailla on todettu terveitä verrokkeja enemmän kariesta eli hampaiden reikiin-

tymistä, gingiviittiä eli ientulehdusta sekä parodontiittia eli hampaiden kiinnityskudossairautta (Aine 

ym. 2018, 22.) Muun muassa D-vitamiinin puutoksen on katsottu lisäävän gingiviitin, parodontiittin 

ja karieksen esiintymistä IBD-potilailla. Myös lääkkeiden, kuten siklosporiinin ja takrolimusiinin, ai-

heuttama ikenien liikakasvu hankaloittaa huomattavasti suun puhdistamista, mikä lisää reikiintymi-

sen, ientulehduksen ja parodontaalisairauksien riskiä. (Muhvić-Urek ym. 2016) Mainittakoon myös, 

että IBD-potilaiden suun omahoito voi olla koetuksella sairauden kanssa kamppaillessa, minkä lisäksi 

epäsuotuisat ruokailutottumukset lisäävät riskiä kariekseen, gingiviittiin ja parodontiittiin. 

 

Kuva 5. Potilaiden nesteytykseen tarkoitettu ripu-

lijuoman ohje. Suola-, happo- ja sokeripitoisten 

juomien käyttö aiheuttaa pitkällä aikavälillä eroo-

siota ja kariesta (Aalto ym. 2017.) 
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Karies on infektiosairaus, jossa suussa elävät bakteerit tuottavat sokeripitoisesta ravinnosta aineen-

vaihduntatuotteenaan happoja hampaiden pinnalle, jotka aiheuttavat vaurioita kiilteeseen. Reikien 

syntymiseen vaikuttavat kariesbakteerin määrä hampaan pinnalla, sokeripitoisten elintarvikkeiden 

nauttimistiheys sekä hampaan ja syljen ominaisuudet. (Könönen 2016a.) Hampaiden pinnalle ker-

tyvä bakteerimassa eli biofilmi aiheuttaa pitkään paikallaan ollessaan karieksen lisäksi gingiviittiä eli 

ientulehdusta. Ientulehduksessa ikenet turpoavat, punoittavat ja vuotavat helposti verta johtuen 

bakteerin aiheuttamasta ärsytyksestä. Ientulehdus paranee täysin, kun ärsytyksen aiheuttaja poiste-

taan. (Könönen 2016b) Jos plakkipeite saa olla riittävän kauan paikallaan, kovettuu plakki hiljalleen 

hammaskiveksi ja tulehdus lähtee etenemään ientaskuun. Ientaskujen olosuhteet suosivat parodon-

tiittibakteerien kasvua, mikä johtaa tulehdustilan kroonistumiseen ja ientasku alkaa syventyä ham-

paan kiinnityskudoksen tuhoutuessa. Parodontiitti aiheuttaa ikeniene verenvuotoa, halitoosia eli pa-

hanhajuista hengitystä, pahaa makua suussa ja jopa märkävuotoa ientaskuista. Tuhoutunutta ku-

dosta ei voida saada takaisin, mutta ammattilaisen tekemällä mekaanisella puhdistuksella ja huolelli-

sella omahoidolla parodontiitti voidaan pysäyttää ja pitää hallinnassa. (Könönen 2016c) 

 

Sekä kariesta, gingiviittiä että parodontiittia voi ehkäistä ja hoitaa huolellisella suun omahoidolla ja 

terveellisillä ruokailutottumuksilla. Hampaiden huolellinen harjaus kaksi kertaa päivässä fluoriham-

mastahnalla ja pehmeällä hammasharjalla ehkäisee suusairauksia. Myös mahdolliset proteesit, ham-

masvälit ja kieli tulee puhdistaa päivittäin. Ruokailuaikojen tulisi olla säännölliset, noin 4-6 kertaa 

päivässä, jotta hampaat ehtivät palautua aterioiden välillä edellisestä happohyökkäyksestä. Aterioi-

den välillä suositellaan janojuomaksi vettä. Ksylitolituotteiden käyttö aterioiden jälkeen 3-5 kertaa 

päivässä ja yhteensä 5g päivässä auttaa pysäyttämään happohyökkäyksen ja ehkäisemään reikiinty-

mistä. Myös säännölliset suun terveystarkastukset ja hammaskivenpoisto kuuluvat osana omahoi-

toon. (Keskinen 2015b) 

 

3.3 IBD:n lääkehoidon mahdolliset suuvaikutukset 

 

Lääkeaineet voivat aiheuttaa suun limakalvoille erilaisia oireita kuten haavaumia, ikenien liikakasvua 

tai punoitusta, mutta lääkeaineet voivat aiheuttaa myös sairaalahoitoa vaativia vakavampia systee-

mireaktioita. Limakalvohaitat voivat syntyä joko lääkeaineen suorasta kontaktista limakalvojen 

kanssa tai systeemisesti verenkierron kautta. Toisten lääkkeiden kohdalla haitat ovat ennustettavissa 

ja riippuvaisia lääkeaineen annoksen suuruudesta, kuten esimerkiksi mikrobilaakehoidossa suun hii-

vasieni-infektiot ovat odotettavissa oleva vaiva. Toisinaan haittoja ei kuitenkaan voi ennustaa lääk-

keen farmakologisten vaikutusten kautta, kuten esimerkiki Steven-Johnsonin oireyhtymän kohdalla. 

Lääkeaineista johtuvat suun limakalvohaitat eivät aina ilmene heti lääkityksen aloituksen jälkeen 

vaan voivat toisinaan ilmaantua vasta pitkänkin ajan kuluttua. (Ruokonen & Matela 2016.) IBD:n 

hoidossa käytettävillä lääkeaineryhmillä on lukuisia suuvaikutuksia, jotka löytyvät listattuna tauluk-

kosta viisi, ja joista osaa käsitellään tarkemmin tässä luvussa.  
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Taulukko 4. IBD:n hoidossa käytettävien lääkkeiden suuvaikutukset. Yleisiä haittavaikutuksia esiin-

tyy korkeintaan 1 käyttäjällä 10:stä, melko harvinaisia korkeintaan 1 käyttäjällä 100:sta ja harvinai-

sia korkeintaan 1 käyttäjällä 1 000:sta (Lääkeinfo.fi 2017a; Lääkeinfo.fi 2017b; Lääkeinfo.fi 2017c; 

Pharmaca Fennica 2016; Orion Pharma 2017; Pharmaca Fennica 2018a; Pharmaca Fennica 2018b; 

Lääkeinfo.fi 2016b; Lääkeinfo.fi 2019a; Lääkeinfo.fi 2018; Lääkeinfo.fi 2019b & Lääkeinfo.fi 2019c.) 

Lääkeryhmä Lääke Mahdolliset haittavaikutukset 

suussa 

Markkinanimiä 

Perinteiset 

lääkkeet 

Glukokortikoidit Yleiset: Haavojen hidas paraneminen, 

infektioalttius (hammasperäiset infek-

tiot, suun sieni-infektiot, huuliherpes 

yms.) 

Prednison, Prednisolon, 

Entocort, Budenofalk, 

Colifoam, Solomet, Solu-

Medrol, Medrol 

Mesalatsiini eli 5-

ASA 

Yleiset: Dyspepsia eli ylävatsavaivat, 

kuten närästys ja oksentelu 

Asacol, Pentasa 

Sulfasalatsiini Yleiset: Makuaistin häiriöt, oksentelu  Salazopyrin 

Atsatiopriini ja 6-

merkaptopuriini 

Yleiset: suun tulehdus (Merkaptopurin)  

Melko harvinaiset: Infektioalttius, ok-

sentelu, suun haavaumat  

Hyvin harvinaiset: Steven-Johnsonin 

oireyhtymä  

Azamun, Imurel, Mer-

kaptopurin 

Metotreksaatti Yleiset: oksentelu, stomatiitti eli suun 

limakalvon tulehdus, suun haavaumat.  

Melko harvinaiset: nielutulehdus, 

Steven Johnsonin oireyhtymä.  

Harvinaiset: ientulehdus, erythema 

multiforme, heikentynyt haavan para-

neminen 

Trexan, Metoject 

Siklosporiini Yleiset: oksentelu, ikenien liikakasvu  Sandimmun Neoral 

Biologiset 

lääkkeet 

Infliksimabi, ada-

limumabi & goli-

mumabi 

Yleiset: Lisääntynyt infektioalttius 

(hammasperäiset infektiot, suun sieni-

infektiot, huuliherpes yms.), turvonneet 

imusolmukkeet, närästys, Sjögrenin oi-

reyhtymä (Humira) 

Melko harvinaiset: huulten turvotus, 

hidastunut haavojen paraneminen, nie-

lemisvaikeudet (Humira) 

Harvinaiset: erythema multiforme, 

Steven Johnsonin oireyhtymä 

Remicade, Remsima, 

Inflektra, Humira 

Vedolitsumabi Yleiset: nielutulehdus, närästys, nenän 

tukkoisuus 

Melko harvinaiset: nielun ja suun hii-

vatulehdus 

Entyvio 

Ustekinumabi Yleiset: oksentelu, kurkkukipu 

Melko harvinaiset: hammastulehduk-

set, nenän tukkoisuus 

Stelara 
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3.3.1 Suun hiivasienitulehdus 

 

Tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa laajasti käytetyt immunosuppressiiviset lääkkeet voi-

vat altistaa suun hiivasienitulehduksille, mikä voi näkyä suussa punoittavana erytematoottisena alu-

eena tai vaaleana pseudomembranoottisena irtoavana pintana. Hiivasienitulehdus voi kroonistues-

saan ilmetä myös plakkisena, nodulaarisena eli kyhmyisenä ja hyperplastisena eli liikakasvuisena. 

Immunosupressiivisten lääkkeiden lisäksi mikrobilääkkeet, kortikosteroidit ja lääkkeet, jotka aiheut-

tavat suun kuivumista, voivat aikaansaada suussa hiivasienitulehduksen. (Ruokonen & Matela 2016.) 

Suun hiivasienitulehdus voi aiheuttaa limakalvon polttelua, kipua, arkuutta ja kirvelyä, minkä lisäksi 

makuaistin muutokset ja verenvuoto ovat mahdollisia. Hoidossa oleellista on huolellinen suun puh-

distaminen, limakalvojen pitäminen kosteana ja hiivasienen perimmäisen aiheuttajan poistaminen. 

Tarvittaessa hammaslääkäri voi määrätä hoitoon sienilääkityksen. (Hiiri 2015f.) 

 

3.3.2 Suun haavaumat ja ikenien liikakasvu 

 

IBD:n hoidossa käytettävistä lääkkeistä metotreksaatti, sekä atsatiopriini ja 6-merkaptopuriini voivat 

aiheuttaa haavaumia suun limakalvoille. Haavaumat ilmenevät kuitenkin tavallisimmin liikkuvalla li-

makalvolla ja ne voivat olla kivuliaita sekä altistaa infektioille. Lisäksi useat eri IBD:n hoidossa käyte-

tyt lääkkeet kuten kortikosteroidit ja monet biologiset lääkkeet heikentävät haavojen paranemista. 

IBD:n hoidossa käytetty siklosporiini voi aiheuttaa ikenien hyperplasiaa eli liikakasvua. Liikakasvu 

itsessään ei aiheuta kipua, mutta liikakasvu hankaloittaa hampaiden puhdistamista, mikä voi johtaa 

ientulehduksen syntymiseen ja sitä kautta kipeisiin ikeniin. Liikakasvua hoidetaan huolellisella oma-

hoidolla, kirurgisella liikakasvun poistolla sekä tarvittaessa liikakasvua aiheuttavan lääkkeen vaih-

dolla. (Ruokonen & Matela 2016.)  

 

3.3.3 Erythema multiforme ja Stevens-Johnsonin syndrooma 

 

Erythema multiforme eli monimuotoinen punavihoittuma on harvinainen ihon ja limakalvojen akuutti 

oireyhtymä. Monimuotoisen punavihoittuman aiheuttajaa ei useimmissa tapauksissa saada selville, 

mutta yleisin tunnistettu aiheuttaja on Herpes Simplex 1 eli huuliherpes ja toisinaan muu infektio tai 

lääke. Tulehduksellisissa suolistosairauksissa käytettävistä lääkkeistä metotreksaatin ja biologisten 

lääkkeiden tiedetään voivan aiheuttaa erythema multiformea. Erythema multiforme voi oireilla joko 

lievempänä pelkästään iholla kehittäen useimmiten käsiin, jalkapohjiin, polviin, kyynärpäihin ja kas-

voihin kutiavia ja kirveleviä punaisia läiskiä, joiden keskellä on useimmiten rakkula. Vaikeammissa 

tapauksissa myös ulkosynnytinten ja suun limakalvoille voi kehittyä oireita. Suun limakalvoilla moni-

muotoinen punavihoittuma ilmenee erilaisina limakalvon rakkuloina ja haavaumina muodostaen 

usein huulien alueelle rupea kuten kuvassa kuusi. (Ruokonen & Matela 2016.) Lääkeaineen aiheutta-

maa monimuotoista punavihoittumaa hoidetaan vaihtamalla oireet aiheuttanut lääkitys toiseen. 

(Hannuksela-Svahn 2016)  
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Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekrolyysi on harvinainen ja vakava lää-

keaineen aiheuttama ihon- ja limakalvojen reaktio, johon liittyy noin 10-30%:in kuolleisuus (Ruoko-

nen & Matela 2016.) Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi katsotaan 

saman reaktion aiheuttamaksi ja erotusdiagnostiikka niiden välillä tehdään sen mukaan, kuinka vai-

keita reaktiot ovat. Jos reaktioo peittää alle 10% ihon pinta-alasta luokitellaan muutos Stevens-

Johnsonin syndroomaksi, 10-30% ihoa peittävä muutos välimuotoiseksi Stevens-Johnsoniksi ja tok-

siseksi epidermaaliseksi nekrolyysiksi ja reaktion peittäessä yli 30% ihosta toksiseksi epidermaa-

liseksi nekrolyysiksi. Suun limakalvoilla oireina ovat kivuliaat fibriinipeitteiset haavaumat, palovam-

man kaltaiset rakkulat sekä limakalvon eroosio. (Airola & Kalliokoski 2012) Limakalvomuutokset voi-

vat vaikuttaa erythema multiformen kaltaisilta, mutta oireyhtymän vakavuuden vuoksi hoito edellyt-

tää välitöntä sairaalahoitoa ja oireita aiheuttavan lääkeaineen tunnistamisen sekä lopettamisen. 

(Ruokonen & Matela 2016.) Tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa käytettävistä lääkkeistä 

atsatiopriini, 6-merkaptopuriini, metotreksaatti ja osa biologisista lääkkeistä voivat aiheuttaa oireyh-

tymää harvinaisissa tapauksissa. 

 

3.3.4 Sjögrenin oireyhtymä 

 

Sjögrenin oireyhtymä on autoimmuunisairauksien ryhmään kuuluva sairaus, joka vaikuttaa avoerit-

teisten rauhasten toimintaan. Sjögrenin oireyhtymä voi ilmetä tulehduksellisten suolistosairauksien 

yhteydessä joko lääkkeen aiheuttamana tai sekundaarisena tautimuotona samankaltaisen autoim-

muunitaustan takia. Rauhasten tulehdus ja toiminnan häiriöt aiheuttavat muun muassa silmien ja 

suun kuivumista, mutta kyseisten oireiden yleisyyden vuoksi Sjögrenin diagnoosi varmistetaan esi-

merkiksi kyynel- ja syljeneritystesteillä sekä huulisylkirauhasbiopsialla. Myös rauhasten ulkopuoliset 

oireet kuten väsymys, ihon kuivuminen, purppuraihottuma, suurentuneet imusolmukkeet, kuiva är-

sytysyskä ja niveloireet ovat mahdollisia. Oireet vaihtelevat yksilöittäin ja jos oireet rajoittuvat esi-

merkiksi silmä- ja suuoireisiin, riittävät hoidoksi paikallistuotteet kuten silmätipat ja suugeeli. Sen 

sijaan rauhasten ulkopuoliset yleisoireet vaativat systeemilääkityksen. (Pertovaara 2017, 2669-

2672.) 

 

Kuva 6. Erythema multiformen eli monimuotoi-

sen punavihoittuman aiheuttama muutos huu-

lessa. Kuva: Raimo Suhonen. (Suhonen 2008.) 



         

         38 (79) 

Yleisin suuoire on syljenerityksen väheneminen ja sen myötä kuivan suun tunne. Oireet kehittyvät 

kuitenkin hitaasti ja sen vuoksi syljenerityksen väheneminen voi alkuun jäädä huomaamatta. Joka 

neljännellä Sjögrenin potilaalla on lisäksi korvasylkirauhasten turvotusta joko toisella tai molemmilla 

puolilla. Äkillistä sylkirauhasten turvotusta voi hoitaa hieromalla rauhasia kevyesti, mutta oireet voi-

vat rauhoittua myös itsekseen. Jos turvotus jatkuu ja siihen liittyy infektio, voivat antibiootit olla tar-

peen. Pysyvässä turvotuksessa tulee syövän mahdollisuus poissulkea. Vähentyneen syljentuotannon 

takia kariesriski erityisesti ienrajoissa on suurentunut ja hampaat erosoituvat herkemmin, minkä 

vuoksi Sjögrenin potilaiden tulisi käydä hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotolla säännölli-

sesti. Kuivan suun vuoksi myös suun sieni-infektiot ovat yleisiä. (Pertovaara 2017, 2673; Honkala 

2015e.) 
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4 IBD-POTILAAN SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN 

 

Tulehdukselliset suolistosairaudet vaikuttavat yksilön elämään monella eri tapaa. Sairastuminen nuo-

rena vaikuttaa diagnoosin saaneen kasvuun ja kehitykseen, tulevaisuuden suunnitelmiin, sosiaalisiin 

suhteisiin ja fyysiseen jaksamiseen. Monet sairastuneet joutuvat kamppailemaan uuden kehonku-

vansa kanssa ja kaiken tämän keskellä myös suuoireet voivat vaivata. Seuraavissa luvuissa käsitel-

lään sairauden vaikutuksia potilaan arkeen, IBD-potilaan huomioimista suun terveydenhuollon vas-

taanotolla sekä kerrataan lyhyesti mitä huomioon otettavia asioita IBD-potilaan suun omahoitoon 

kuuluu. Lopuksi esitellään vielä kolmen eri IBD-potilaan hoitopolku terveydenhuollossa. 

 

4.1 Sairauden vaikutus potilaan arkeen 

 

Ihminen on kokonaisuus, ja kroonisen pitkäaikaissairauden kanssa eläminen vaikuttaa sitä sairasta-

van henkilön kaikkiin elämän osapuoliin ja niiden myötä myös suun omahoidon toteutukseen. Kun 

työssäkäymiseen, lapsista huolehtimiseen, harrastuksiin, kotiaskareisiin, sekä ihmissuhteiden ylläpi-

tämiseen lisätään vielä IBD:n mukanaan tuomat haasteet vessassa käymisen, kivun, ruokailun ja 

lääkityksien kanssa, voi mieli helposti olla alakuloinen, olo voimaton ja aika tuntua loppuvan kesken 

asioiden hoitamisen kanssa. (Khan 2019) Kroonista tulehduksellista suolistosairautta sairastavat 

henkilöt usein pelkäävät arjen keskellä muun muassa pidätyskyvyttömyyttä, yllättäen ilmeneviä sai-

rauden pahenemisvaiheita, ikävien hajujen syntymistä, lisääntyneen suolistosyövän riskiä sekä leik-

kauksen ja avanteen mahdollisuutta tulevaisuudessa. (Sarwan, Jurawan, Singh & Chattu 2019) Pit-

käaikaissairauksien on todettu myös lisäävän riskiä hammashoitopelon kehittymiseen. Pitkäaikaissai-

raiden lasten on Suomessakin huomattu putoavan helpommin pois suunnitelluilta ehkäisy- ja seuran-

tahoitokäynneiltä, vaikka he tarvitsisivat usein muuta väestöä tiheämpiä hammashoidon kontrolli-

käyntejä. (Alapulli & Yli-Puro 2018) 

 

IBD-sairauksien kroonisuus ja ilmaantuvuus nuorten parissa vaikuttaa huomattavasti heidän tulevai-

suuteensa, kuten uravalintaan, työssä ja koulussa menestymiseen sekä perheen perustamiseen. 

(Nurminen 2018) Oireet aiheuttavat monille IBD:tä sairastaville arkipäiviin ahdistusta ja pelkoja, sillä 

lisääntynyt vessassakäymisen tarve ja etenkin kiireellinen, pakottava tarve päästä vessaan voivat 

ulkopuolisille olla vaikeita ymmärtää. Tämä voi aiheuttaa IBD-potilaan väärinymmärtämistä, sillä hä-

net saatetaan nähdä laiskana ja epämotivoituneena, vaikka sairaspoissaolojen ja arkipäiväisen väsy-

myksen taustalla ovatkin tosiasiassa sairauden aiheuttamat oireet ja lääkityksen aiheuttamat sivuvai-

kutukset. Paljon töistä poissaolevat IBD-potilaat kokevat helposti kykenemättömyydestään huonoa 

omaatuntoa ja riittämättömyyttä ihmisenä, mikä voi osalla potilaista johtaa masennukseen ja syrjäy-

tymiseen, mikä puolestaan lisää riskiä lääkityksistä poikkeamiseen ja omahoidon laiminlyöntiin. (Vir-

tanen 2018) 

 

IBD-sairauksien hoidossa käytetyt kortisonit aiheuttavat monille turvotusta ja ruokahalun lisäänty-

mistä, mikä johtaa helposti painon lisääntymiseen ja ulkonäön muutokseen. Sairaus ja sen lääkityk-

set aiheuttavat usein myös ärtyneisyyttä ja vihaa. Muutokset omassa kehossa ja mielessä voivat olla 

monille vaikea hyväksyä ja ne vaikuttavat usein henkilön itsetuntoon. Sairaus ja sen aiheuttamat 
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muutokset voivat johtaa ystäväpiirin kaventumiseen ja läheissuhteiden muuttumiseen juuri silloin, 

kun sairastunut henkilö eniten tarvitsisi muiden tukea ja keskustelun tuomaa apua. IBD-sairaus ja 

sen oireet voivat hävettää ja ahdistaa, mikä voi johtaa sosiaalisten tilanteiden välttelemiseen ja sai-

rastavasta voi tuntua helpommalta jäädä kotiin kuin lähteä ulos ihmisten ilmoille, jossa ei aina tiedä 

lähimmän vessan sijaintia. Pahimmillaan sairastavalle syntyy pelko ulos lähtemisestä ja hän alkaa 

eristäytyä omiin oloihinsa. Ammattilaisten ja samaa sairautta sairastavien vertaistuki on sairastaville 

usein tärkeä voimavara oman sairauden hyväksymisessä. (Jokinen 2018) 

 

IBD-sairaudessa oireet eivät yleensä ilmene tasaisesti, vaan voivat pahentua yllättäen ja aiheuttaa 

potilailla päänvaivaa arkeen. Tästä syystä IBD-potilaat saattavat perua yllättäen sovittuja menojaan, 

kuten esimerkiksi käyntinsä suun terveydenhuollossa. Tällöin on ensisijaisen tärkeää, ettei sairasta-

van henkilön oireita vähätellä ja tapaamisten peruminen tai siirtäminen tehdään hänelle mahdolli-

simman helpoksi. IBD:tä sairastavat voivat oireiden vaivatessa vaikuttaa hiljaisilta ja kykenemättö-

miltä keskittymään, sillä ajatukset ovat usein koetussa kivussa ja vessahädässä. IBD:tä sairastavat 

saattavat usein myös piilotella huonoa oloaan ja kipujaan pyrkien jaksamaan ja selviämään arjesta 

omin voimin eivätkä halua vaivat muita pienillä asioilla. Kun sairastava lopulta tuo ilmi huonovointi-

suutensa, hän yleensä myös tarkoittaa sitä todella. Tällöin sairastavalle kannattaa tarjota esimerkiksi 

juomista ja pientä syömistä olon helpottamiseksi, sekä antaa mahdollisuus lepäämiseen. IBD:n tai 

minkä tahansa sairauden sairastaminen on sairauttta sairastavalle aina henkilökohtainen ja monesti 

myös arka asia, joten asiasta puhuessa kannattaa olla hienovarainen ja välttää painostamista. 

(Crohn ja Colitis ry 2017) 

 

Vuonna 2014 toteutetussa IBD 2020 -kyselyssä tiedusteltiin 1300:n suomalaisen tulehduksellista 

suolistosairautta sairastavan henkilön kokemuksia heidän omasta elämänlaadustaan. Vastaajien 

keski-ikä oli 42 vuotta ja he olivat sairastaneet IBD:tä keskimäärin kahdeksan vuotta. Vastaajista 

76%:lla oli diagnoosihetkellä työntekoa ja vapaa-aikaa haittaavia oireita ja vastaushetkellä noin 20% 

vastaajista oli ollut vuoden sisällä noin kuukauden verran kykenemätön normaaliin arkeen sairauden 

aiheuttamien oireiden takia. Vastaajista 11%:lla oli käytössä masennuslääkitys, kun vastaava luku 

muun väestön keskuudessa oli 7%, minkä lisäksi 20% oli ollut yli viisi päivää poissa töistä tai kou-

lusta viimeisen vuoden aikana. Vuosien 2003-2012 aikana työkyvyttömyyseläkkeelle oli IBD:n takia 

jäänyt melkein 800 henkilöä. (Crohn & Colitis ry 2015) Sairauden aiheuttamat sairauspoissaolot ja 

työkyvyttömyyseläkkeet aiheuttavat yhteiskunnalle, yrityksille ja organisaatioille kustannuksia, sekä 

luovat taloudellista rasitusta sairastavalle itselleen (Schugk 2018). 

 

4.2 IBD-potilaan huomioiminen suun terveydenhuollon vastaanotolla 

 

Aiemmin luvussa 4.1 kerrotun IBD-potilaan arjen kuvauksen ja omien kokemuksieni perusteella vai-

keaa haavaista koliittia sairastavana, tulisi potilaan käynti hammashuollossa tehdä mahdollisimman 

mukavaksi. IBD-potilaalle kannattaa käynnin alussa kertoa lähimmän WC-tilan sijainti ja kertoa poti-

lasta rohkeasti sanomaan tai nostamaan kättä ylös kesken toimenpiteen, jos vessatarve yllättää. Po-

tilaan olon hoitotuolissa voi tehdä mukavaksi tarjoamalla esimerkiksi tyynyä polvien alle jalkojen 
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koukkuun saamiseksi, mikä usein helpottaa IBD-potilaiden kokemaa vatsakipua. Jos hammashoito-

lassa on mahdollisuus pyyhkeiden tai potilasvilttien pesuun, voi sellaistakin tarjota jalkojen lämmik-

keeksi. Aktiivista suolistosairautta sairastavilla ja erityisesti leikatuilla IBD-potilailla on usein haasteita 

pitää nestetasapainoa kunnossa ripulin takia, mikä voi aiheuttaa heillä pahoinvointia, heikotusta ja 

huimausta. Olon helpotukseksi potilaalle voisi olla vastaanotolla tarjottavana esimerkiksi pillimehu ja 

jotakin suolaista, kuten sipsejä tai suolakeksejä äkillisen heikotuksen varalle. IBD-potilaan kohtaami-

sessa kannattaa muutenkin muistaa kiireetön käynti ja aito kuunteleminen, mutta myös hienovarai-

suuden muistaminen, jos potilas vaikuttaa haluttomalta puhumaan sairaudestaan enemmälti. Toisille 

potilaille sairaudesta on helppo puhua, toiset taas voivat hävetä sairautta ja sen oireita.  

 

4.2.1 Biologiset lääkkeet ja antibioottisuojalääkitys 

 

Tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavilla potilailla käytetään sairauden hoidossa lukuisia eri 

lääkkeitä, joita esiteltiin luvussa 2.5 ja niiden aiheuttamia suuoireita luvussa 3.3. Mahdollisten lääk-

keiden aiheuttamien suumuutosten havainnoinnin lisäksi lääkitykset tulisi huomioida jo ennen poti-

laan saapumista vastaanotolle. Biologiset lääkkeet ovat verrattain uusi tulokas lääkemarkkinoille, 

mutta ovat jo laajasti käytössä erilaisten reuma- ja suolistosairauksien hoidossa. Biologisiin lääkkei-

siin liittyy kuitenkin erityishuomioita myös hammashuollon vastaanotolla. Tavallisissa toimenpiteissä, 

jotka eivät aiheuta bakteremiaa eli bakteereiden sirontaa verenkiertoon, voidaan potilas hoitaa nor-

maalisti biologisesta lääkityksestä huolimatta, eivätkä toimenpiteet vaadi endokardiittiprofylaksiaa. 

Tälläisiä toimenpiteitä ovat muun muassa tavanomaiset paikkaustoimenpiteet, pinnoitukset ja fluori-

lakan levitys. Bakteremiaa aiheuttavien toimenpiteiden kuten hammaskivenpoiston varalle ei ole 

toistaiseksi olemassa virallisia suosituksia, mutta kyseiset toimenpiteet kannattaa ajoittaa hoidossa 

ajankohtaan, jolloin lääkeaineen pitoisuus kehossa on alhaisempi. (Anttila, Haapamäki, Peltomaa, 

Tiippana-Kinnunen & Luosujärvi 2016.)  

 

Kuten luvussa 2.5 mainittiin, biologiset lääkkeet annostellaan suurempina kerta-annoksina joko in-

fuusiona eli tiputuksena laskimoon tai pistoksena ihon alle, jolloin annosten välissä on useita viikkoja 

aikaa. Esimerkiksi ensimmäisen infliksimabi annoksen jälkeen seuraava annostus tulee kahden viikon 

ja kolmas annostus kuuden viikon kuluttua ensimmäisestä, jonka jälkeen annoksia annetaan 6-8 vii-

kon välein sairauden mukaan. (Lääkeinfo.fi 2019a.) Tällöin esimerkiksi hammaskivenpoisto kannat-

taisi tehdä 1-2 viikkoa ennen seuraavaa infuusiota, jolloin kerta-annos profylaksiaa voidaan tarvitta-

essa jatkaa 3-5 päivän jatketulla profylaksialla tai 5-7 päivän mikrobilääkehoidolla ennen uutta biolo-

gisen lääkkeen annosta. (Käypä hoito -suositus 2018.) Suurempien hammastoimenpiteiden kuten 

juurihoidon tai kirurgisen hampaanpoiston yhteydessä voidaan noudattaa leikkauksien yhteydessä 

käytettävää biologisen lääkeen tauotusta, vaikka toistaiseksi tutkimusnäyttöä tauotuksen tarpeelli-

suudesta ei ole. Taukoa suositellaan pidettäväksi viikko ennen ja viikko jälkeen suurempien toimen-

piteiden, mutta tauotuksessa tulee huomioida biologisen lääkkeen puoliintumisaika eli esimerkiksi 

infliksimabin kohdalla tauotus voi kestää jopa kuusi viikkoa. (Anttila ym. 2016.)  
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Biologiset lääkkeet eivät edellytä endokardiittiprofylaksiaa eli antibioottisuojalääkkeen antamista en-

dokardiitin eli sydänläppätulehduksen estämiseksi, mutta mikrobilääkeprofylaksiaa eli yleistä ehkäi-

sevää antibioottihoitoa tulee kuitenkin harkita aina bakteremiaa aiheuttavien toimenpiteiden koh-

dalla. (Anttila ym. 2016.) Jos potilaalla on aiemmin ollut taipumusta Clostridium difficileen eli anti-

boottiripuliin, tulee antibiootin käyttöä harkita etenkin IBD-potilailla tarkkaan. Käypähoitosuosituksen 

mukaisesti vaikeaa autoimmuunisairautta sairastavat tai immunomodulatorista lääkehoitoa saavat 

potilaat kuuluvat erityispotilaiden ryhmään, joilla on suurentunut infektioriski ja joiden kohdalla anti-

bioottiprofylaksiaa tulee harkita (Käypä hoito -suositus 2018). Toimenpiteiden yhteydessä aiheutu-

nut bakteremia voi kestää muutamista minuuteista yli puoleen tuntiin, jonka aikana suun normaali-

flooraan kuuluvat bakteerit kulkeutuvat ympäri kehoa. Hetkellistä vaaratonta bakteremiaa syntyy 

myös arkisten toimien kuten hampaiden harjauksen seurauksena, mutta etenkin yleissairailla poti-

lailla on toistuvan hammasperäisen bakteremian todettu olevan haitallista muun muassa sytokiinire-

aktion takia. (Meurman 2014.) Sytokiineilla tarkoitetaan proteiinirakenteisia soluviestinnän välittäjä-

aineita, joilla on tärkeä rooli tulehdusreaktioiden synnyssä ja säätelyssä. Sytokiinit vaikuttavat im-

muunijärjestelmään ja eri tulehdussairauksissa aktivoituu tietynlainen sytokiiniverkosto. Esimerkiksi 

TNF sytokiini on yksi tärkeä osatekijä tulehduksellisten suolistosairauksien patogeneesissa, joten 

hammasperäinen bakteremia ei ainakaan auta suolistosairauksien reaktiota, vaan voi kenties pahen-

taa sitä. (Matikainen, Jokiranta & Eklund 2016.)  

 

4.2.2 IBD-potilaan suun omahoidon ohjaus 

 

Pääsääntöisesti tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavan potilaan suun omahoito on samanlai-

nen kuin terveidenkin verrokkien, mutta joukkoon mahtuu myös muutamia erityishuomioita vaativia 

seikkoja, joita käydään läpi tässä luvussa. IBD-potilaillakin normaaliin suunhoitoon kuuluu hampai-

den harjaus kahdesti päivässä kahden minuutin ajan fluorihammastahnalla, jonka lisäksi myös ham-

masvälit ja irrotettavat proteesit sekä kojeet tulisi puhdistaa päivittäin ja kieli tarpeen mukaan. (Kes-

kinen 2015b.) Jos IBD:tä sairastavalla potilaalla esiintyy esimerkiksi sairauteen tai puutostiloihin liit-

tyviä suuoireita, kannattaa potilaalle suositella tavallisen marketin hammastahnan sijaan vaahtoa-

matonta hammastahnaa, joka ei sisällä limakalvoja helposti ärsyttävää natriumlauryylisulfaattia.  

 

Hammasterveyttä edistävää säännöllistä ja terveellistä ruokailua 4-6 kertaa päivässä suositellaan 

kaikille, mutta erityisesti IBD-potilaiden kohdalla sitä tulee korostaa, sillä suoliston tulehdustila ja 

mahdolliset leikkaukset voivat aiheuttaa potilailla vajaaravitsemusta. Vajaaravitsemus voi näkyä puu-

tostiloina, laihtumisena ja lapsilla kasvun hidastumisena, mutta myöskään ylipaino ei sulje pois va-

jaaravitsemuksen mahdollisuutta. Pienten aterioiden ja välipalojen nauttimista pitkin päivää suositel-

laan IBD-potilaille hyvän ravitsemustilanteen ylläpitämiseksi, mutta liian tiheän ruokailun tiedetään 

myös lisäävän riskiä kariekseen ja hampaiden eroosioon. Monipuolisen ja terveellisen ruokavalion 

ylläpitäminen voi olla kuitenkin haastavaa IBD-potilaille, sillä lukuisat eri ruoka-aineet voivat pahen-

taa vatsan oireilua ja sairauden ollessa aktiivisena ei ruoka välttämättä maistu hyvin esimerkiksi vat-

sakivun, ripulin ja pahoinvoinnin vuoksi. IBD-potilaita kannattaakin informoida napostelun ja jatku-

van happohyökkäysten suuvaikutuksista sekä pitämään vähintään kahden tunnin tauko aterioiden 
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välillä, mutta omaa jaksamista ja vointia kuunnellen. (Keskinen 2015b; IPAA-yhdistys Ry 2019; 

Crohn’s & Colitis Foundation of America 2013.) 

 

Säännöllisen ruokailun lisäksi riittävä veden juonti on tärkeää niin suunterveyden kuin yleisen hyvin-

voinnin kannalta. Normaalisti terveille ihmisille suositellaan juotavaksi päivittäin vähintään 1-1,5 lit-

raa vettä, mutta ripulin aikaan nesteen tarve suurenee ja esimerkiksi J-pussileikatuille potilaille suo-

sitellaan päivittäiseksi nesteiden määräksi 1,5-2 litraa, sillä poistetun paksusuolen vuoksi nesteiden 

ja suolojen imeytyminen on heikentynyt. Nesteen imeytymistä helpottamaan erityisesti taudin aktii-

vivaiheessa ja leikatuilla potilailla suositellaan potilaille lisäsuolaa ruokavalioon esimerkiksi sipsien, 

suolakurkkujen ja sillien avulla, jolloin potilaat saattavat sortua napostelemaan pientä suolaista pit-

kin päivää oloaan helpottaakseen. Lisäksi osan nesteistä tulisi olla muutakin kuin vettä, sillä pelkkä 

vesi imeytyy huonommin kuin esimerkiksi urheilujuomat, sokeroitu tee ja laimennetut mehut. IBD-

potilaita muistutellaan usein juomaan vähän kerrallaan pitkin päivää imeytymisen parantamiseksi, ja 

yhdistämään juomisen yhteyteen pientä suolaista. Yhdessä nämä kuitenkin lisäävät hampaiden kari-

oitumista ja erosioitumista, joten potilaita kannattaisikin ohjeistaa parhaansa mukaan ajoittamaan 

suola- ja sokeripitoisten juomien ja naposteltavien nauttiminen aterioiden yhteyteen ja juomaan ate-

rioiden välillä vettä tai hapottomia kivennäisvesiä. Ohjeistuksessa tulee kuitenkin jälleen huomioida 

potilaan kokonaistilanne ja hyvinvointi, eikä juuri leikatulla IBD-potilaalla suunterveys kenties ole 

tärkein asia, vaan yleisen ravitsemustilanteen hallintaan saaminen. (Keskinen 2015b; IPAA-yhdistys 

Ry 2019; Ala-Korpi 2017; Crohn’s & Colitis Foundation of America 2013.) Oma näkemykseni asiaan 

olisi yhdessä keskustellen pohtia potilaan kanssa eroosiota aiheuttavien juomien käytöstä kyseisellä 

potilaalla. Tuleeko juomia juotua vain kuuriluontoisesti taudin aktiivivaiheessa vai onko erikois-

juomien juomisesta tullut pysyvä tapa, joka ei kenties ole aina tarpeen?  

 

Ksylitolin päivittäistä käyttöä suositellaan kaikenikäisille potilaille, sillä ksylitoli muun muassa vähen-

tää kariesbakteerin määrää suussa, auttaa kiilteen mineralisaatiota ja lisää syljeneritystä. Herkästä 

vatsasta kärsiville ksylitoli voi kuitenkin aiheuttaa ripulia ja vatsavaivoja, minkä vuoksi IBD-potilaiden 

kannattaa kokeilla ksylitolia aluksi pienillä annoksilla ja nostaa annosta vähitellen lähemmäs 5 gram-

man päiväsuositusta. Ksylitolituotteita ei kuitenkaan kannata poissulkea heti kättelyssä, sillä IBD-

potilailla eri ruoka-aineiden sieto on hyvinkin erilaista, ja se mikä toisilla voi pahimmillaan aiheuttaa 

akuutin puhkeamisen, ei toisille aiheuta oireita päivittäinkään käytettynä. Samallakin ihmisellä ksyli-

tolin sietokyky voi vaihdella päivien mukaan ja koska ksylitolista on hyötyä suun terveydelle jo pie-

ninäkin annoksina, kannattaa potilas kehottaa kokeilemaan ksylitolia rohkeasti omien tuntemuksien 

mukaan. (Sirviö 2015; Crohn’s & Colitis Foundation of America 2013.) 

 

Myös säännölliset suun terveystarkastuskäynnit hammashuollossa lasketaan mukaan potilaan suun 

omahoitoon kuuluvaksi, sillä aikuispotilailla itsellään on kuitenkin aina vastuu aikojen varaamisesta ja 

paikalle saapumisesta (Keskinen 2015a). Useita lääkityksia saavilla ja aktiivista suolistosairautta sai-

rastavilla potilailla tulisi olla hieman tiheämpiä tarkastukäyntejä kuin terveillä potilailla, sillä riski eri-

laisiin aiemmissa luvuissa käsiteltyihin suumuutoksiin ja ruokavalion aiheuttamaan kariekseen sekä 
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eroosioon on kohonnut. Korkean riskin potilailla tarkastuskäynnit jopa puolivuosittain voivat olla ai-

heellisia ja potilasta kannattaa kehottaa olemaan yhteydessä aina, kun suu oireilee eivätkä oireet 

häviä muutamassa viikossa huolellisella suun puhdistamisella. (Keskinen 2015c.) 

 

Erilaisten kipua aiheuttavien hammastoimenpiteiden, kuten hampaanpoiston tai lapsilla oikomishoi-

dossa kaaren aktivoinnin jälkeen tulisi IBD:tä sairastaville suositella kipulääkkeeksi parasetamolia, 

sillä tavalliset tulehduskipulääkkeet voivat usein pahentaa tulehduksellisten suolistosairauksien oi-

reita ja lisätä suoliston verenvuotoa. (Crohn & Colitis 2018g.) 

 

4.3 Esimerkkejä potilastapauksista suun terveydenhuollossa 

 

Seuraavaksi esitellään kolme esimerkkiä IBD:tä sairastavista potilaista, joilla sairaudet ovat havaitta-

vissa suun limakalvoilta. Esimerkkien tarkoituksena on antaa suun terveydenhuollon ammattiin opis-

keleville, jo ammatissa työskenteleville ja IBD-potilaille näkemystä siitä, kuinka sairaus voi vaikuttaa 

suun terveyteen ja kuinka kyseisissä tilanteissa voidaan toimia. Esimerkeissä tulee esille myös poti-

laan moniammatillinen hoito ja hoitopolku.  

 

4.3.1 Potilastapaus 1 – Hammaslääkärin epäilys 

 

Seitsämäntoistavuotiaalla naisella havaittiin hammaslääkärin rutiinitarkastuksessa lievää ientuleh-

dusta, huulien turvotusta ja ihoärsytystä huulien ympärillä. Alaleuan huulisulkuksissa todettiin heltta-

maisia hyperplasioita eli liikakasvua, sekä poskien ja ienrajojen turvotusta. Aftoja tutkimuksessa ei 

löydetty. Suun limakalvomuutoksista kysyttäessä potilas mainitsi suun aristavan ruokaillessa ja 

vuotta aiemmin hän oli käynyt suuoireiden takia terveyskeskuslääkärillä, jossa suun limakalvoilta ja 

kielestä löydetiin pieniä rakkuloita. Potilaalla oli ympärivuotinen allerginen nuha, minkä lisäksi hän oli 

allerginen kiiville, porkkanalle, kanelille, omenalle, kalalle ja mahdollisesti sitrushedelmille. Potilas oli 

parin vuoden ajan kärsinyt myös raudanpuuteanemiasta, johon hän oli syönyt rautakuureja. Potilaan 

keliakiatesti oli ollut negatiivinen, eikä hänen muissakaan arvoissa ollut mitään normaalista poikkea-

vaa. (Hankala & Manninen 2013) 

 

Hammaslääkäri lähetti potilaan lisätutkimuksiin sisätautilääkärille anemian ja suun limakalvomuutos-

ten takia. Potilaalle tehtiin gastroskopia, jossa mahalaukun antrumista löydettiin runsaasti pieniä af-

tamaisia limakalvomuutoksia, pinnallisia haavaumia ja kroonista gastriittia eli mahalaukun tuleh-

dusta. Kolonoskopiassa puolestaan löydetiin paksusuolesta aftoja ja limakalvon sameutta, sekä ohut-

suolesta haavaumia. Ohutsuolen koepalat varmistivat diagnoosiksi Crohnin taudin, jota hammaslää-

käri oli jo epäillyt lähettäessään potilaan jatkotutkimuksiin. Crohnin taudin suumuutokset voivat il-

maantua jo vuosia ennen varsinaisia suolisto-oireita, sillä Crohnin taudissa oireet voivat ilmetä missä 

tahansa ruoansulatuskanavan alueella suusta peräaukkoon. (Hankala & Manninen 2013) 
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4.3.2 Potilastapaus 2 – Hankalat suuoireet 

 

Kesäkuussa 2013 sairaalan lastenklinikalle saapui terveyskeskuslääkärin lähettämänä 8-vuotias tyttö, 

jolla oli ollut jo useamman kuukauden ajan vatsakipua ja löysävatsaisuutta, mutta ei laihtumista. 

Myös poskien limakalvoilla oli ollut kahden kuukauden ajan kellertäviä leesioita, verta vuotavia suun 

haavaumia ja aftoja, joihin terveyskeskuslääkäri oli määrännyt antibioottikuurin, triamsinolonibuk-

kaalitabletteja, flutikasonipropionaattisumutteen ja paikallisen antiseptisen suuhuuhteen. Lääkitykset 

eivät kuitenkaan olleet auttaneet suuoireisiin. Lastenklinikalla lääkärit epäilivät tytöllä laboratoriotut-

kimuksien ja kliinisten oireiden perusteella Crohnin tautia ja määräsivät suuoireiden hoitoon systee-

misen kuuriluontoisen kortikosteroidilääkityksen, jonka avulla oireet paranivat kolmessa päivässä, 

mutta palasivat kahden viikon sisällä kuurin loppumisesta. (Aine ym. 2018, 24.) 

 

Elokuussa 2013 potilas kävi hammaslääkärin vastaanotolla, jossa todettiin vaikea suun tilanne. Ala-

leuan kääntöpoimut olivat kauttaaltaan haavaiset, kielen alla oli hetulamaisia muutoksia ja alahuulen 

sisäpinnalla oli rakkulamaisia muutoksia. Poskien limakalvot olivat kauttaaltaan mukulakivimäiset ja 

paksuuntuneet. Käynnin yhteydessä potilaalta otettiin biopsia, jonka vastauksena oli krooninen tu-

lehdus ja akantolyysi eli orvaskeden okasolujen irtoamista toisistaan. Syyskuussa 2013 potilaalle teh-

tiin suolen tähystystutkimus, ja kapselikameratutkimus, jotka varmistivat diagnoosiksi Crohnin tau-

din. Lääkitykseksi aloitettiin systeeminen 5-ASA-lääkitys. Lääkitys auttoi suolisto-oireisiin, mutta suu-

oireet jatkuivat ajoittain hankalinakin. Potilasta ohjeistettiin välttämään bentsoehappoa sisältäviä 

elintarvikeita, mutta potilaan hoitomyöntyvyys ruokavaliohoitoon ei ollut hyvä ja selkeää hyötä bent-

soehapon välttämisestä ei saatu. Potilasta ohjeistettiin käyttämään herkän suun hammastahnaa, 

mutta oireiden loputtua potilas on siirtynyt takaisin tavallisiin marketin tahnoihin. (Aine ym. 2018, 

24.) 

 

Kesäkuussa 2014 potilaalle annettiin LLLT (Low Level Laser Therapy) -hoitoa, jossa matala annok-

sista laserhoitoa annettiin neljänä peräkkäisenä päivänä suun haavaumakohtiin, mutta haavaumat 

paranivat vain hieman. Laserhoitokäynnin yhteydessä potilaalla epäiltiin myös suun sieni-infektiota, 

johon määrättiin Dactarin-oraaligeeliä, jota potilas ei kuitenkaan maun vuoksi käyttänyt, vaan käytti 

sen sijaan Paroex-klooriheksidiinsuuvettä viikon ajan. Suun oireilu rauhoittui ja sieniviljelyn tulos oli 

niukka. Elokuussa 2014 potilaan suuoireisiin aloitettiin kortisonikuuri pienenevin annoksin ja ohjeis-

tettiin käyttämään muutamien päivien lyhyitä oraalisia kortisonikuureja aina suuoireiden pahetessa. 

Syyskuussa 2014 potilaalle aloitettiin myös systeeminen atsatiopriini. (Aine ym. 2018, 24-25.) 

 

Marraskuussa 2014 potilas hakeutui hammaslääkäriin voimakkaan suukivun takia, johon vastaan-

otolla annettiin hoitona LLLT-hoitoa neljänä peräkkäisenä päivänä hieman suuremmilla annoksilla 

kuin edellisellä kerralla. Suun oireet helpottivat heti laserhoidon jälkeen. Potilaalle oli suunniteltu an-

nettavaksi korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikalla triamsinolonipistoksia huuleen, mutta muutokset 

olivat liian laajoja pistoksille. Potilas käy säännöllisesti kontrolleissa hammaslääkärillä ja lääkärillä, 

jossa oireiden hoitoon määritetään sopivat lääkkeiden annoskoot. Potilaan suolisto-oireet ovat taudin 

edetessä olleet maltilliset, mutta suuoireet hankalia. Potilas tarvitsee noin kerran kuussa muutaman 

päivän oraalisen kortisonikuurin suuoireiden hallintaan. (Aine ym. 2018, 25) 
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4.3.3 Potilastapaus 3 – Suuoireet hallintaan nopeasti 

 

Kesäkuussa 2013 gastroenterologian lastenklinikalle saapui terveyskeskuslääkärin lähetteellä 14 vuo-

tias tyttö. Lähetteen potilas oli saanut suun granulomatoottisen tulehduksen, suun kipeiden haa-

vaumien, satunnaisten vatsavaivojen ja painon putoamisen vuoksi. Posken limakalvojen koepala tuli 

takaisin granulomatoottisena tulehduksena monitumaisine jättisoluineen. Tyttöllä oli astma ja atoop-

pinen iho, ja ruokavaliossaan hän oli välttänyt banaania, kiivejä, suklaata, pähkinöitä ja tomaattia. 

Suuoireisiin potilaalle määrättiin vaahtoamaton herkän suun hammastahna, hyaluronihappoa sisäl-

tävä suugeeli sekä kortisonisuuvettä lyhyeksi kuuriksi, jonka teho kuitenkin lakkasi heti kuurin pää-

tyttyä. (Aine ym. 2018, 25.) 

 

Kesäkuun 2013 aikana potilaalle varmistui tutkimuksissa diagnoosiksi Crohnin tauti ja potilas kävi 

myös hammaslääkärillä. Hammaslääkärin tutkimuksessa suussa todettiin posken sulkuksissa eli 

kääntöpoimuissa pitkät ja kivuliaat haavaumat sekä hyperplastiset harjanteet molemmin puolin. 

Suuoireiden hoitoon potilaalle määrättiin triamsinolonisuuvettä ja kehotettiin välttämään kanelia ja 

virvoitusjuomia, joiden on epäilty pahentavan Crohnin taudin suumuutoksia. Potilas otti käyttöön 

myös vaahtoamattoman hammastahnan, mutta suuta ei silti saatu täysin oireettomaksi. Elokuussa 

2013 potilaalle aloitettiin mikrobilääkitys metronidatsoli, jonka ansiosta suuoireet helpottivat suu-

resti. Syyskuussa 2013 aloitettu biologinen lääke Infliksimabi sen sijaan sai sekä suoli- että suuoireet 

paranemaan kokonaan ja ruokavaliorajoitukset pystyttiin lopulta purkamaan pois. Potilas jatkoi edel-

leen vaahtoamattoman hammastahnan käyttöä. (Aine ym. 2018, 25.) 
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5 DIGITAALINEN ITSEOPISKELUMATERIAALI OPPIMISEN TUKENA 

 

Oppimiseksi katsotaan kaikki toistuva toiminta, joka muuttaa ja kehittää ihmistä. Oppiminen voi olla 

tahatonta oppimista, jolloin ihminen reagoi automaattisesti ympäristön ärsykkeisiin, tai se voi olla 

tarkoituksellista eli kognitiivista oppimista, jossa ihminen pyrkii muistamaan ja ymmärtämään opetel-

tavan asian. Kognitiiviseksi oppimiseksi katsotaan kaikki se, jonka ihminen kykenee opittuaan muis-

tamaan, ymmärtämään, liittämään muihin asioihin ja soveltamaan muissa tilanteissa. Kognitiivinen 

oppiminen vaatii yksilöltä huomion kiinnittämistä opittavaan asiaan ja asian siirtymistä väliaikaisesta 

työmuistista pitkäkestoiseen säiliömuistiin. Kaikki työmuistissa käsiteltävät asiat eivät automaattisesti 

siirry pitkäkestoiseen säiliömuistiin, vaan muistiin siirtymiseen vaikuttavat muun muassa opittavan 

asian toistamisen määrä, asian merkityksellisyys itselle, käsittelyn syvällisyys ja se, kuinka hyvin uusi 

opittava asia liittyy henkilön aiempiin tietoihin ja osaamiseen. Oppimistapoja on monia ja saman 

asian voi oppia useammalla eri tavalla. Yhteistä oppimiselle kuitenkin on toiston tarve ja uuden tie-

don tai taidon hallitseminen, joka muuttaa ja kehittää ihmistä. Oppiminen on prosessi, johon vaikut-

tavat lukuisat eri seikat kuten yksilön motivaatio, oppimisympäristö ja tarjottu materiaali. Ihminen 

voi kuitenkin itse vaikuttaa oppimismenetelmiinsä ja tulla tehokkaammaksi uuden osaamisen omak-

sumisessa. Seuraavissa luvuissa käydään lyhyesti läpi oppimista ja digitaalisen opetusmateriaalin 

käyttöä. (Kyvyt.fi 2019, 58-71.) 

 

Opetusmenetelmillä tarkoitetaan erilaisia opetuksen toteutustapoja, joilla voidaan tukea opiskelijoi-

den oppimista ja motivaatiota. Erilaisia digitaalisestikkin hyödynnettävissä olevia opetusmenetelmiä 

ovat muun muassa kirjoitustehtävät, yhteenvedot, miellekartat, ongelmaperusteinen oppiminen, op-

pimispäiväkirjat, videoluennot, alkukoe, Case-opetus ja pelit. Menetelmät voivat olla joko ryhmäkäyt-

töön, parityöskentelyyn tai yksin opiskeluun sopivia. Opetusmenetelmän valinnassa oleellista on 

määritellä osaamistavoitteet ja miettiä, minkälaisella toiminnalla tavoitteet olisivat saavutettavissa. 

Yksittäisten menetelmien vuorottelu ja yhdistäminen aktivoivat opiskelijaa ja pitävät mielenkiintoa 

yllä paremmin. Monesti oppimistavoitteiden saavuttamiseen ei ole olemassa vain yhtä oikeaa mene-

telmää, vaan menetelmän toimivuus riippuu esimerkiksi opettajasta, vuorokaudenajasta, osallistujen 

aktiivisuudesta, opetustyylistä ja ympäristöstä. Ryhmäopetuksessa samassa tilassa vahvuutena on 

usein opettajan mahdollisuus ohjata opiskelijoiden oppimista, jolloin kaikki oppivat samoja asioita. 

Ryhmäopetus ei kuitenkaan anna riittävästi tilaa opiskelijan omalle ajattelulle ja toiminnalle. Yksin-

työskentelyssä ja opiskelussa haasteeksi muodostuu kuitenkin opiskelijan kyky ohjata omaa toimin-

taansa ja ottaa vastuu omasta oppimisestaan. (Hyppönen & Lindén 2009, 34-35.)  

 

Myös monet digitaaliset oppimisen arviointimenetelmät kuten verkkotentit ja monivalintatentit toimi-

vat yhtä lailla opetusmenetelminä. Monivalintatentissä opiskelijalle annetaan valmiita vastausvaihto-

ehtoja, joihin on ennalta määritellyt oikeat vastaukset. Tällöin erillistä tarkastamista tenteille ei tar-

vita, vaan opiskelija saa vastauksen tentistä suoraan. Vahvuutena monivalintatenteissä on niiden 

helppokäyttöisyys ja yksiselitteisyys, kunhan vastausten tulkinnassa ei ole epäselvyyksiä. Monivalin-

tatenttien olisi kuitenkin myös hyvä haastaa opiskelijan ajattelukykyä, joten kysymykset eivät saisi 

olla liian helppoja ja itsestäänselviä, etteivät vastaajat voi arvata vastauksia tai poissulkea mahdotto-

malta kuullostavia vaihtoehtoja. (Hyppönen & Lindén 2009, 65; 78.) 
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5.1 Digitaalinen opetusmateriaali 

 

Digitaalisella oppimateriaalilla tarkoitetaan kaikkia verkosta saatavilla olevia materiaaleja, jotka on 

tarkoitettu opetuskäyttöön. Digitaalisesta opetusmateriaalista voidaan käyttää myös nimityksiä 

verkko-oppimateriaali ja e-oppimateriaali. Digitaalinen opetusmateriaali on lisääntynyt huimasti tek-

niikan kehittyessä, mutta edelleen laadukkaasta e-oppimateriaalista on pulaa ja saatavilla olevienkin 

materiaalien käyttö on niukkaa. Digitaalinen opetusmateriaali voi olla esimerkiksi sähköisessä muo-

dossa oleva tentti tai monivalintatehtävä, blogi, esitys, kurssi, opas, oppimispeli, simulaatio tai mal-

liohjelma, tietolähde, oppimisen apuna käytettävä sovellus kuten Word ja Skype, tai wiki eli tieto-

kanta. Laadukas e-oppimateriaali ottaa huomioon sitä käyttävän henkilön osaamisen tason ja tar-

peet, aktivoi oppijan ajattelua, keskittyy olennaiseen, on teknisesti helppo käyttää ja on ulkoasultaan 

opetusta ja sisällön tavoitteita tukeva. (Ilomäki & Toikkanen 2012, 5-11.) 

 

Vaikka sosiaalinen media, kuten Facebook, Twitter, blogit ja Youtube nähdään usein pelkkänä vies-

tinnän muotona, voidaan sosiaalista mediaa hyödyntää monipuolisesti myös digitaalisessa opetuk-

sessa. Sosiaalinen media toimii erityisen hyvin vertaisoppimisen välineenä, jossa opiskelijat oppivat 

toisiltaa ja neuvovat toisiaan jakaen tietoa, mutta myös itsenäinen opiskelu sosiaalisen median alus-

toilla onnistuu. Monissa oppilaitoksissa kurssien sisältöjä on pakon edessä muutettu verkon kautta 

toteutettavaksi etäopiskeluksi, minkä pelätään heikentävän opetuksen laatua. Digitaalinen opetus-

materiaali mahdollistaa kuitenkin monipuolisen vuorovaikutuksen ja vaihtelevat oppimismuodot oi-

kein toteutettuna. Esimerkiksi reflektointi blogissa, yhdessä tiedon tuottaminen wikiin ja videoluen-

not tuovat uudenlaista maustetta opiskeluun. (Ilomäki, Laukkala, Paavola & Toikkanen 2012, 25-

26.) Digitaalisessa muodossa opetusmateriaalia voidaan hyödyntää myös laajemmin sen alkuperäi-

sen kohderyhmän ulkopuolella, mutta tällöin on otettava huomioon myös tekijänoikeudet ja käyttö-

oikeudet, sekä kuinka hyvin materiaali on muiden käyttöön sovellettavissa (Opetushallitus ja tekijät 

2006, 9). 

 

Oppikirjojen tehtävä on ollut aina ja on edelleenkin pitkälti vain tarjota lukijalleen faktatietoa ai-

heesta selkeässä muodossa, jolloin lukijan tehtäväksi jää vain tarjotun tiedon omaksuminen ja ulkoa 

muistaminen. Usein digitaalisissa oppimateriaaleissa päädytään lukuisista mahdollisuuksista huoli-

matta vain luomaan kirjojen tapaan kuvailevaa faktatietoa oppijoille, sen sijaan että oppijalta vaadit-

taisiin tiedon arviointia ja soveltamista omaan aiempaan osaamiseen. Luomalla monipuolista ja vuo-

rovaikutteista oppimismateriaalia, voitaisiin oppimiskulttuuria kehittää passiivisesta tiedonomaksumi-

sesta asiantuntijamaiseen tietokäsitykseen ja hyödyntää jo aiemmin opittua paremmin. (Ilomäki, 

Laukkala, Paavola & Toikkanen 2012, 44.)  
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5.2 Digitaalisen opetusmateriaalin laatukriteerit 

 

Verkko-oppimateriaalien laadun arvointiin on luotu erilaisia arviointikriteereja, jotka eivät kuitenkaan 

aina sovellu kaikenlaisiin verkko-oppimateriaaleihin, vaan osa kriteereistä joudutaan jättämään huo-

mioimatta. Digitaalisen opetusmateriaalin pedagogisella laadulla tarkoitetaan materiaalin soveltu-

vuutta opetus- ja itseopiskelukäyttöön, kykyä tukea opetusta ja oppimista sekä pedagogisen lisäar-

von tarjoamista. Digitaaliset opetusmateriaalit ovat opettajille helppo tapa tukea perinteistä opetusta 

ja opiskelijoille ne antavat mahdollisuuden itsenäiseen työskentelyyn. Laadukas digitaalinen opetus-

materiaali innostaa opiskelijan aiheen pariin, tekee oppimisen näkyväksi ja motivoi työskentelemään 

aiheen parissa eri tavoin antamalla riittävästi haasteita. Hyvässä digitaalisessa opetusmateriaalissa 

laadukas sisältö yhdistyy visuaalisesti kiinnostavaan ulkoasuun, minkä lisäksi materiaali on helppo-

käyttöinen ja teknisesti toimiva. (Opetushallitus ja tekijät 2006, 9)  

 

Digitaalisen opetusmateriaalin pedagogisien laatukriteerien mukaan opetusmateriaalin tavoitteet, 

opiskelun luonne sekä materiaalin käyttötapa ja laajuus tulee ilmaista selkeästi. Hyvä opetusmateri-

aali on joustava eli sitä voidaan käyttää eri tavoin useisiin tarkoituksiin, se tukee opiskelun motivaa-

tiota ja ohjaa oppimista. Materiaalin tulisi aktivoida ajattelua, tajota mahdollisuus vuorovaikutukseen 

ja tukea oman tiedon tuottamista sekä luovuutta. Verkko-oppimateriaalissa esitetyn tiedon tulee olla 

ajantasaista, perusteltua ja selkeästi esitettyä. Tieto tulisi esittää oikeassa asiayhteydessä ja moni-

mutkaiset sekä haastavat asia esittää monesta eri näkökulmasta oppimisen helpottamiseksi, sillä 

ihmiset oppivat eri tavoilla. Opetusmateriaalin suunnittelussa tulisi huomioida kohderyhmän läh-

töätaso, jotta materiaalista pystytään tekemään riittävän haastava. Erilaiset automaattiset palautteet 

verkko-oppimateriaalissa ohjaavat oppimista ja auttavat ymmärtämään opiskeltavaa aihetta. (Ope-

tushallitus ja tekijät 2006, 15-17) 

 

Verkko-oppimateriaalin käytettävyyden laatukriteerien mukaan materiaali on helposti löydettävissä ja 

käytettävissä, käyttö on nopeaa ja tehokasta, käyttöliittymä on selkeä ja innostava ja materiaali oh-

jaa käyttäjää toimimaan oikein. Materiaalin tulisi toimia yleisimmillä alustoilla, kuten puhelimella, 

tabletilla ja tietokoneella ja materiaalissa liikkumisen tulisi olla sujuvaa. Oleellisen tiedon tulisi olla 

helposti löydettävissä ja jaettu sopivan kokoisiin osiin, mikä helpottaa käyttäjän jäsentämistä ja 

mahdollistaa taukojen pitämisen sopivissa kohdissa. Visuaalisen ilmeen tulisi tukea hahmottamista ja 

rakenteen, tyylin, värien, kirjaintyypin ja -koon olla yhenäisiä ja selkeitä. Materiaalissa käytettyjen 

kuvien ja videoiden tulisi olla korkealaatuisia ja latautua hyvin, minkä lisäksi sivuston kielen tulisi olla 

kohderyhmälle sopivaa. Oppimateriaalissa käytettyjen linkkien tulee olla ajantasaisia ja niitä kuvaa-

vien tekstien lyhyitä ja kohteita kuvaavia, minkä lisäksi materiaalin sisäiset ja ulkoiset linkit olisi hyvä 

erottaa toisistaan. (Opetushallitus ja tekijät 2006, 18-21)  

 

E-oppimateriaalin tuotannon laatukriteerien mukaan verkko-oppimateriaalit tulisi toteuttaa suunnitel-

mallisesti ja dokumentoida luomisprosessi. Tuotetun aineiston tulisi pohjautua ennalta laadittuihin 

tavoitteisiin, jotka määritelevät sisällön rakenteen ja toiminnallisuuden. Sisällössä huomioidaan käyt-

täjäryhmät, käyttäjien tarpeet ja eri käyttötilanteet, minkä lisäksi käytön esteettömyys eli soveltu-
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vuus esimerkiksi epilepsiaa sairastaville sekä näkö- ja kuulohäiriöisille tulisi parhaan mukaan varmis-

taa. Sisältö tulisi tuottaa ammattimaisesti eli tekijän tulisi olla asiantuntija, sisältö tarkistetaan ennen 

julkaisua ja sen ylläpidosta huolehditaan. Tuotetun aineiston tulee noudattaa tietosuoja- ja tekijänoi-

keuslainsäädäntöä sekä sivuston olla turvallinen ja teknisesti toimiva. Oppimateriaalin käyttäjiltä tu-

lisi kerätä palautetta, tulokset analysoida ja materiaali kehittää palautteen avulla. (Opetushallitus ja 

tekijät 2006, 25-28)  
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6 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda digitaalista itseopiskelumateriaalia julkisen blogin muodossa 

tulehduksellisista suolistosairauksista ja niiden suuvaikutuksista ensisijaisesti Savonia ammattikor-

keakoulun suuhygienistiopiskelijoille General diseases and oral health -opintojaksolle, mutta blogia 

voivat käyttää hyödykseen myös muut terveysalan opiskelijat, alan ammattilaiset sekä tulehdukselli-

sia suolistosairauksia sairastavat potilaat ja heidän läheisensä. Työn toimeksiantajana toimii Savonia 

ammattikorkeakoulu. Blogisivuston tavoitteena on lisätä suuhygienistiopiskelijoiden valmiuksia koh-

data tulevassa työssään IBD-sairauksia sairastavia potilaita sekä auttaa tunnistamaan IBD-sairauk-

sien yhteydessä esiintyviä suumuutoksia. Blogin tavoitteena on myös lisätä muiden terveysalan opis-

kelijoiden, alan ammattilaisten, IBD-potilaiden ja heidän läheistensä tietoutta IBD-sairauksista ja nii-

den suuvaikutuksista, mikä auttaisi saamaan IBD-potilaiden suuoireet nopeammin hallintaan ja aut-

taisi nopeuttamaan tulehduksellisten suolistosairauksien varhaista havaitsemista. Opinnäytetyö haki 

vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

  

• Mitä ovat tulehdukselliset suolistosairaudet? Kuinka ne oireilevat? 

• Mitä suuoireita IBD-sairauksiin liittyy? 

• Kuinka IBD-sairaus tulee ottaa huomioon suun terveyden edistämisessä? 
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7 OPINNÄYTETYÖN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA ARVIOINTI 

 

7.1 Opinnäytetyön suunnittelu 

 

Opinnäytetyön suunnittelu lähti liikkeelle syksyllä 2018 aihevalinnan pohdinnalla. Kaikki ideat liittyi-

vät jollakin tapaa tulehduksellisiin suolistosairauksiin, kuten suunhoito-oppaan tekeminen sisätautien 

osaston IBD-potilaille ja henkilökunnalle, IBD-potilaiden suuoireiden ja vuodepotilaan suunhoidon 

koulutustilaisuuden pitäminen sisätautien osaston henkilökunnalle, opetusmateriaalin luominen suu-

hygienistiopiskelijoille sekä kirjallisuuskatsauksen ja artikkelin tekeminen IBD-sairauksien suuoireista. 

Halusin opinnäytetyön liittyvän jollakin tapaa IBD:hen, sillä sairastan itse haavaista koliittia ja halu-

sin perehtyä sairauden suupuoleen tarkemmin. Aiheeksi päädyin valitsemaan tulehduksellisten suo-

listosairauksien merkityksen suun terveyden edistämisessä. Halusin opinnäytetyössäni lisätä laajem-

malla mittakaavalla ihmisten tietoa IBD-sairauksista ja niiden vaikutuksista suun terveyteen, joten 

en halunnut keskittyä pelkästään koulutusmateriaalin luomiseen sisätautien osaston henkilökunnalle 

tai Moodle-materiaalin luomiseen suuhygienistiopiskelijoille. Lehdessä ja verkossa julkaistava artik-

keli olisi toiminut hyvin tiedonjakamisen menetelmänä, mutta halusin materiaalin olevan kuitenkin 

helpommin saatavilla ja laajempaa, kuin mitä yhteen artikkeliin saadaan mahdutettua. Tästä syystä 

punnitsin vaihtoehtoa kirjallisen oppaan ja digitaalisen opetusmateriaalin välillä. Digitaaliseen ope-

tusmateriaaliin päädyin sen monikäyttöisyyden ja helpon jaettavuuden vuoksi. Ilomäen ja Toikkasen 

(2012) mukaan digitaalista opetusmateriaalia käytetään edelleen liian vähän opetuksessa, mikä oli 

yksi syy digitaalisen opetusmateriaalin valitsemiseen perinteisen oppaan sijaan. Tämän lisäksi digi-

taalisuus on tätä päivää ja luomalla opetusmateriaalin digimuotoisena, oppisin itse hyödyllisiä tieto-

teknisiä taitoja työelämää varten. 

 

Sain opinnäytetyöni toimeksiantajaksi Savonia ammattikorkeakoulun, jonka ehdotuksena päädyin 

tekemään digitaalista opetusmateriaalia suuhygienistiopiskelijoille. Lähdimme suunnittelussa kuiten-

kin liikeelle sillä ajatuksella, että digitaalinen opetusmateriaali tulisi kuitenkin olemaan julkisesti kaik-

kien aiheesta kiinnostuneiden saatavilla, eikä pelkästään suljetulla Moodle-alustalla. Digitaalinen 

opetusmateriaali olisi voinut olla esimerkiksi Word-tiedosto, Power Point -esitys tai Youtube-video, 

mutta päädyin kuitenkin tekemään opetusmateriaalin blogin muodossa, jossa aihepiirit olisivat 

helppo jaoitella otsikoiden alle selkeiksi kokonaisuuksiksi, mikä on yksi luvussa viisi esitetyistä laatu-

kriteereistä digitaaliselle opetusmateriaalille. Blogi ei lisäksi ole riippuvainen opettajan läsnäolosta ja 

materiaalia voi itseopiskella milloin vain lähes mistä vain. Blogiin pystyy lisäämään videoita, linkkejä 

ja kuvia, minkä lisäksi blogin linkkiä on helpompi jakaa eteenpäin kuin ladattavaa tiedostoa. Blogin 

linkki tulisi sellaisenaan käytettäväksi General Diseases and Oral Health -kurssille, jota kautta suuhy-

gienistiopiskelijat voisivat perehtyä kurssin aikana tulehduksellisiin suolistosairauksiin ja niiden suu-

oireisiin itsenäisesti. Linkkiä olisi mahdollista jakaa myös esimerkiksi sairaanhoitajaopiskelijoille, 

hammaslääketieteen opiskelijoille, Crohn ja Colitis ry -potilasjärjestölle tai suunterveydenhuollon am-

mattiliitoille, toisin kuin paperista opasta.  
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Verkko-oppimateriaalin käytettävyyden laatukriteereihin kuuluvat materiaalin helppo löydettävyys ja 

käytettävyys, nopean ja tehokkaan käytön mahdollistaminen, sekä käyttöliittymän selkeys ja innos-

tavuus (Opetushallitus ja tekijät 2006, 18-21), jotka mielestäni blogi opetusmuotona täytttää hyvin. 

Mielestäni Word ja Power Point materiaalit ovat jo verrattain vanhoja ja liikaa käytettyjä, eivätkä ne 

ensimmäisenä luo mielikuvaa innostavasta materiaalista, joka on jälleen yksi luvussa viisi mainituista 

laatukriteereistä. Digitaalisen opetusmateriaalin tuotannon laatukriteerien mukaan materiaalin tulisi 

huomioida kohderyhmä, sen lähtötaso ja tuotetun materiaalin vastata käyttäjien tarpeisiin ja käyttö-

tilanteisiin (Opetushallitus ja tekijät 2006, 15-17; 25-28). Nykyisin paperille tulostamista on vähen-

netty huomattavasti koulutuksissa ja työpaikoilla, minkä lisäksi esimerkiksi omassa suuhygienistiryh-

mässäni suurin osa opiskelijoista käyttää joko kannettavaa tietokonetta tai tablettia muistiinpanojen 

tekemiseen. Suuhygienistin ammatti huomioiden, on digitaalinen materiaali myös huomattavasti hy-

gieenisempi ja jos blogin laittaisi esimerkiksi työpaikan tietokoneen selaimen kirjanmerkkeihin tal-

teen, olisi siitä nopea vilkaista tärkeimpiä asioita läpi ennen potilaan saapumista vastaanotolle. 

 

7.2 Opinnäytetyön ja itseopiskelumateriaalin toteutus 

 

Aloitin opinnäytetyön kirjoittamisen tammikuun 2019 alusta. Kokonaisuudessaan opinnäytetyöpro-

sessi kesti vajaat viisi kuukautta. Lähdin opinnäytetyöprosessissa aihevalinnan jälkeen suoraan liik-

keelle sisällysluettelon karkealla luomisella ja lähdemateriaalin kartoittamisella. Opinnäytetyön sisäl-

töä ja tuotosta suunnitellessa käytin apuna luvussa viisi esitettyjä digitaalisen opetusmateriaalin laa-

tukriteerejä, jotka määrittelevät muun muassa opetusmateriaalin tuottamisen vaiheita, opetuspuolta, 

sisältöä ja käytettävyyttä (Opetushallitus ja tekijät 2006, 14-28).  

 

Materiaaleja opinnäytetyöhön etsin Savonia ammattikorkeakoulun kirjastolta, googlettamalla interne-

tistä ja hakeamalla suomen- ja englanninkielisiä tutkimuksia Pubmedin ja Cinahlin tietokannoista. 

Pääpainon opinnäytetyön tärkeimmissä lähteissä pyrin pitämään terveysalan virallisissa ohjeistuk-

sissa ja tutkimuksissa, sillä digitaalisen opetusmateriaalin pedagogisiin laatukriteereihin kuului sisäl-

lön luotettavuus ja perustelut (Opetushallitus ja tekijät 2006, 15-17). Materiaalin hakusanoina käytin 

muun muassa: ”IBD and mouth”, ”IBD and oral health”, ”IBD oral manifestation”, ”Inflammatory 

bowel disease and oral manifestations”, mutta tarpeen mukaan muutin hakua tarvitsemani tiedon, 

kuten raudanpuutteen mukaan esimerkiksi ”IBD and iron deficiency”. Lähteiden valikoinnille en aset-

tanut erityisen tarkkoja kriteereitä, jotten kaventaisi materiaalivaihtoehtoja liiaksi, sillä tulehdukselli-

sista suolistosairauksista saatavilla oleva tutkimustieto on vielä vähäistä, ja esimerkiksi suomenkieli-

siä tutkimuksia tai suomalaisten terveysalan ammattilaisten kirjoittamia luotettavia lähteitä oli hyvin 

vähän saatavilla. Suurin osa opinnäytetyöhön käytetyistä lähteistä päätyikin olemaan englanninkieli-

siä, pienellä mittakaavalla toteutettuja tutkimuksia. Koska yhtenä pedagogisena laatukriteerinä hy-

välle digitaaliselle opetusmateriaalille on ajantasaisuus (Opetushallitus ja tekijät 2006, 15-17), pyrin 

pääosin lähteitä valikoidessani ottamaan mukaan korkeintaan kymmenen vuotta vanhoja lähteitä, 

mutta esimerkiksi kuvien ja joidenkin kattavien ja paljon käytettyjen lähteiden kohdalla hyväksyin 

vanhemmatkin lähteet.  
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Ennen blogin luomista testasin muutamia erilaisia ilmaisia blogialustoja, mutta päädyin lopulta valit-

semaan Savonian käyttämän Wordpress -blogialustan sen helppokäyttöisyyden vuoksi, mikä on yksi 

keskeinen hyvän opetusmateriaalin ominaisuus, minkä lisäksi Wordpress alusta tukee kriteerien mu-

kaisesti muitakin käyttöalustoja kuten puhelimia ja tabletteja (Opetushallitus ja tekijät 2006, 9). Aloi-

tin blogin työstämisen tehtyäni opinnäytetyön teoriaosuuden lähes valmiiksi, jotta blogi olisi esitettä-

vässä kunnossa terveysalan hyvinvointiseminaarissa 10.4.2019. Halusin myös aloittaa blogin tekemi-

sen riittävän hyvissä ajoin, sillä en ollut aiemmin luonut blogia ja blogien toiminta oli itselleni vie-

rasta. Liitteessä yksi on esillä hyvinvointikonferenssissa käyttämäni posteriesitys, joka tiivistää opin-

näytetyöni keskeisimmät asiat työn senhetkisestä näkökulmasta. Esitystä luodessani pyrin pitämään 

sen visuaalisen ilmeen opinnäytetyön ilmettä myötäilevänä, minkä vuoksi valitsin korostusväriksi vio-

letin ja taustalle teemaan sopivan kuvan Adobe Stockista ilmaisen testikuukauden avulla.  

 

Verkko-oppimateriaalien laatukriteerien mukaan materiaalissa tiedon tulee olla helposti löydettävissä 

ja jaettuna sopivan kokoisiin osiin niin, että se mahdollistaa taukojen pitämisen (Opetushallitus ja 

tekijät 2006, 18-21). Siksipä pyrin pitämään blogin ulkoasun selkeänä ja opinnäytetyön sisältöä mu-

kailevana, jotta lukijan olisi helppo löytää tarvitsemansa sivustolta. Blogin aihepiirit on jaettu neljään 

eri aihepiiriin seuraavanlaisesti: tulehdukselliset suolistosairaudet, suuoireet tuleduksellisissa suolis-

tosairauksissa, IBD-potilaan suun terveydenhoito ja esimerkkejä potilastapauksista. Lisäksi otsikkori-

viltä löytyvät vielä ”Testaa tietosi” ja ”Tietoa sivustosta” -osiot. Liite kaksi esittää kuvankaappauksen 

blogin etusivusta ja liite kolme blogin etusivulla olevan Infographicin. Infographicit ovat digitaalisesti 

luotuja julisteita, joiden avulla voidaan esitellä jokin tietty aihe pähkinänkuoressa lyhyiden lauseiden 

avulla. Ajattelin, että tälläinen kooste loisi etusivusta visuaalisesti viehättävämmän, herättäisi lukijan 

kiinnostusta blogiin ja toimisi blogin sisällön tiivistelmänä, sillä käytettävyyden laatukriteerien mu-

kaan visuaalisen ilmeen tulisi tukea hahmottamista ja rakenteen, tyylin, värien, kirjaintyypin ja -koon 

olla yhenäisiä ja selkeitä (Opetushallitus ja tekijät 2006, 18-21). Myöskään Infographiceja en ollut 

tehnyt aiemmin, joten koin sen luomisen hyvänä oppimiskokemuksena. Liitteestä neljä löytyy Pro-

Profs-sivuston avulla luomani Testaa tietosi -testi, jonka tarkoituksena on toimia oppimisen apuväli-

neenä sivustolla kävijöille.  

 

Blogialustan teemaa valitsessani halusin blogin ulkoasun näyttävän raikkaalta ja yksinkertaiselta, 

sillä mielestäni selkeys ja puhtaus yhdistetään mielellään terveysalaan. Teeman valinta oli vaikeaa, 

sillä vaihtoehtoja ei ollut paljon ja teemoja pystyy muokkaamaan vain rajallisesti, esimerkiksi valitse-

massani teemassa sivuston fonttia ei voi muuttaa ollenkaan, mutta olen kuitenkin tyytyväinen ole-

tuksena olevaan fonttiin. Teema vaihtuikin aluksi useaan otteeseen eri teemojen teknisten rajoittei-

den vuoksi ja lopulta päädyin yksinkertaiseen valkotaustaiseen sivustoon, jonka korostusväriksi valit-

sin violetin. Violetti sävy liitetään yleensä tulehduksellisiin suolistosairauksiin, sillä esimerkiksi Crohn 

ja colitis ry käyttää sitä yhdistyksensä korostusvärinä, ja violettinauha on lisäksi IBD-sairauksien tie-

toisuusnauha. Tietoisuusnauhalla tarkoitetaan eri sairauksien yhteydessä käytettäviä nauhoja, josta 

tunnetuin esimerkki lienee rintasyövän tietoisuuden lisäämisessä käytetty roosanauha. Blogin tausta-

väriksi valitsin vaalean mintun, jonka itse liitän usein hammastahnoihin ja suuhygienistin työhön. 

Blogin otsakekuviksi valitsin muutaman eri vaihtuvan kuvan luomaan blogiin vaihtelevuutta ja sivus-
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ton alatunisteeseen lisäsin kuvan seitsemän mukaisesti ”Lisää tietoa aiheesta” -ikkunan, josta löyty-

vät linkit IPAA-yhdistyksen, Crohn ja colitis ry:n sekä Euroopanlaajuisen Crohnin ja koliitin yhdistyk-

sen verkkosivuille. Viereen lisäsin myös ”Hae sivustolta” -toiminnan ja listan sivuston pääotsikoista 

navigointia helpottamaan. Tuotannon laatukriteerien mukaan oppimateriaalissa käytettyjen linkkien 

tulee olla ajantasaisia ja niitä kuvaavien tekstien lyhyitä ja kohteita kuvaavia, minkä lisäksi materiaa-

lin sisäiset ja ulkoiset linkit olisi hyvä erottaa toisistaan (Opetushallitus ja tekijät 2006, 25-28). Lisää 

tietoa aiheesta -ikkunassa olevat linkit ovat lisätty juuri ennen sivuston julkaisua, niissä on mainittu 

selkeästi, minne linkki johdattaa lukijan. Kaikki linkit vievät sivustojen etusivulle, joiden osoitekoodit 

eivät yleensä muutu sivustojen päivityksistä huolimatta, minkä pitäisi lisätä linkkien luotettavuutta. 

Sivustolta löytyy linkkejä myös artikkelien lopusta, jotka johdattavat lukijan lähdemateriaaleihin. Blo-

gin sisäiset linkit ovat erotettuina blogin ulkopuolelle menevistä linkeistä siten, että sisäiset linkit 

ovat  

 

 

Kuvia blogista löytyy lisättynä sivuston artikkeleihin kuten esitettynä kuvassa kahdeksan luomaan 

tunnelmaa ja visuaalisuutta sekä tekstin lomasta havainnoimassa esimerkiksi suuoireiden kliinistä 

ilmenemistä. Blogissa käytetyt otsakekuvat on hankittu Savonian verkkosivuilta vapaasti käytettä-

vissä olevista promootiokuvista sekä artikkelikuvat Pexelsin ja Pixabayn imaisista kuvista, joissa ei 

ole tekijänoikeutta. Suuoirekuviin on hankittu sähköpostin välityksellä lupa kuvien alkuperäisiltä otta-

jilta. Käytettävyyden laatukriteereissä mainitaan, että opetusmateriaalissa käytettyjen kuvien ja vide-

oiden tulisi olla korkealaatuisia ja latautua hyvin, minkä lisäksi sivuston kielen tulisi olla kohderyh-

mälle sopivaa (Opetushallitus ja tekijät 2006, 18-21). Kuvien laadun varmistamiseksi olen valinnut 

sivun visuaalista ilmettä korostamaan vain kuvia, jotka ovat ladattavissa suurimpana mahdollisena 

kokona blogialustalle. Myös artikkeleissa näkyviin suukuviin olen valinnut parhaat mahdolliset kuvat, 

joita kyseisistä suuoireista löysin. Artikkelit pyrin pitämään riittävän lyhyinä, jottei lukijan mielen-

kiinto lopu kesken pitkään tekstiin ja tauot lukemisen välillä mahdollistuvat aiemmin mainittujen laa-

tukriteerien mukaisesti. Apuna käytin väliotsikointeja, kuten ”oireet” ja ”hoito”, minkä lisäksi pyrin 

selkeyttämään tekstiä mahdollisuuksien mukaan ranskalaisilla viivoilla. Artikkelitekstien loppuun olen 

navigoinnin helpottamiseksi lisännyt linkkejä saman aihepiirin muihin artikkeleihin esimerkiksi lisää-

mällä Crohnin tautia esittelevän artikkelisivun loppuun linkin ”Tutustu Crohnin taudin suuoireisiin”. 

Artikkeleista kirjottaessani käytin sivustolla hoitoalan termejä, kuten ”ileorektaalinen liitos”, ja vaikka 

Kuva 7. Blogisivuston alatunniste. 
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pääasiallinen kohderyhmä eli suuhygienistit ymmärtäisivät todennäköisesti suurimman osan ter-

meistä, avasin termit kuitenkin muita sivuston käyttäjiä varten. 

  

 

Koska blogin tarkoituksena oli toimia itseopiskelumateriaalina lukijoille, lisäsin sivustolle ”Esimerkkejä 

potilastapauksista” sivun, jolla esitellään kolmen eri Crohnin tautia sairastavan potilaan hoitopolut 

terveydenhuollossa, joista käy ilmi myös potilaan suuoireiden diagnosointi ja hoito. Esimerkit toimi-

vat Case-opetuksena ja havainnollistavat kuinka eri tavalla diagnoosi voidaan potilaalle tehdä sekä 

kuinka potilaiden suuoireiden hoito voi vaihdella yksilöiden välillä samasta lähtökohdasta huolimatta. 

Opetuspuolen lisäämiseksi loin blogin kyselystä saadun palautteen perusteella sivulle myös ”Testaa 

tietosi” -osion, jossa sivun vierailijat voivat testata tietojaan IBD:stä ja niiden suuoireista tekemällä 

ProProfs sivuston avulla luodun testin. Liite neljä esittää kyselyn kysymykset ja ulkoasua. Valitetta-

vasti käyttämäni testisivuston ilmaisversio ei mahdollistanut testin upottamista suoraan blogille mak-

samatta laajemmasta käytöstä, minkä lisäksi testin ulkoasun muokkaus jäi myös suppeaksi.  

Testissä on kymmenen eri kysymystä, joihin vastaamisen jälkeen testi antaa heti yksittäisen kysy-

myksen perään oikeat vastaukset esille ja kertoo lyhyesti vastausten taustan. Lisäsin automaattisen 

palautteen kysymyksiin, sillä pedagogisten laatukriteerien mukaan erilaiset automaattiset palautteet 

verkko-oppimateriaalissa ohjaavat oppimista ja auttavat ymmärtämään opiskeltavaa aihetta (Ope-

tushallitus ja tekijät 2006, 15-17). Digitaaliset oppimisen arviointimenetelmät kuten verkkotentit ja 

monivalintatentit voivat toimia myös opetusmenetelmänä, jos ne haastavat opiskelijan ajattelukykyä 

ja antavat oikeat vastaukset esille selkeästi (Hyppönen & Lindén 2009, 65; 78). Tämän vuoksi testiä 

luodessani pyrin välttämään itsestäänselviä vääriä vastauksia. Digitaalisen opetusmateriaalin peda-

gogisien laatukriteerien mukaan opetusmateriaalin tavoitteet, opiskelun luonne sekä materiaalin 

Kuva 8. Suuoireet tulehduksellisissa suolistosairauksissa -sivun ilme. 
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käyttötapa ja laajuus tulee ilmaista selkeästi, minkä vuoksi loin blogiin ”Tietoa sivustosta”-osion. Blo-

gin ”Tietoa sivustosta” -osiossa kerrotaan lyhyesti blogin tarkoitus, tavoite, käyttötapa ja kohdey-

ryhmä, minkä lisäksi sivulta löytyy linkki opinnäytetyöhön. 

 

Opinnäytetyön lopputuloksena tehty blogi on saatavilla osoitteessa: https://blogi.savonia.fi/ibdjasuu/  

 

7.3 Blogisivuston arviointi kyselylomakkeella 

 

Blogin testaaminen tapahtui aikavälillä 29.4. - 4.5.2019 Google Forms pohjalle tehdyn lyhyen kysely-

lomakkeen avulla. Kyselyllä haluttiin selvittää käyttäjien mielipiteitä blogin ulkoasusta, toimivuudesta 

ja helppokäyttöisyydestä, sekä sisällön laadusta, luettavuudesta, käytettävyydestä ja luotettavuu-

desta. Kysymykset pohjautuivat opetushallituksen laatukriteereihin, joiden mukaan hyvässä digitaali-

sessa opetusmateriaalissa laadukas sisältö yhdistyy visuaalisesti kiinnostavaan ulkoasuun, minkä li-

säksi materiaali on helppokäyttöinen ja teknisesti toimiva (Opetushallitus ja tekijät 2006, 9). Kysely 

lähetetiin koulun sähköpostiin toisen ja kolmannen vuoden suuhygienistiopiskelijoille eli yhteensä 68 

alan opiskelijalle, joista yhdeksän vastasi kyselyyn. Liite viisi pitää sisällään blogikyselyn saatekirjeen 

ja kopion kyselystä. 

 

Kyselyn lopussa vastaajat kykenivät antamaan avointa palautetta ja kehitysehdotuksia. Kaksi kyselyn 

vastaajista antoivat seuraavat avoimet palautteet: 

 

• Sivulla tulee ensin esille liian isona kuva suuhygienisteistä tai muista. Voisi olla pienempi ja 

ei aina suuhun liittyvää kuvaa tarvitse. Tekstiä paljon joissakin kohdin. Muutoin mielenkiintoi-

nen ja hyödyllinen sivusto. 

• Blogin ulkoasu todella hyvä, etenkin etusivu sai heti kiinnostumaan sillä kuvia ja lyhyitä "info-

pätkiä" oli paljon. Jäsennelty selkeästi. Potilastapaukset olivat hyviä ja havainnolistavia. 

Blogi on näinkin jo mielestäni hyvä kokonaisuus, ehkä opiskelijalle voisi olla joku "Testaa 

tietosi" -osio, jossa tulisi vielä kerrattua tärkeimmät pointit ja joutuisi vähän itsekin pähkäile-

mään mitä on lukenut :) 

 

Kysely oli jaettu kahteen eri arviointikokonaisuuteen, joista ensimmäisessä arvioitiin blogisivuston 

ominaisuuksia ja toisessa blogin sisältöä. Arviointi tapahtui asteikolla 1-5, jossa 1=huono, 2=vält-

tävä, 3=kohtalainen, 4= hyvä ja 5=erinomainen. Arviointiasteikon ja avoimen palautteen perusteella 

blogisivuston ulkoasu on ollut onnistunut, joskin etusivun otsakekuvaa arvioitiin liian suureksi. Etusi-

vun vaihtuva otsakekuva oli alun perin itsestänikin hieman liian suuri, mutta saatavilla olevista 

WordPressin ilmaisista teemoista kyseinen teema isolla kuvalla oli paras verrattuna muihin vaihtoeh-

toihin. Ilmaisteemoissa huonona puolena on rajallinen alkuperäisen teeman muokkaaminen, ja täy-

det muokkaamisoikeudet olisi saanut käyttöön päivittämällä WordPress tunnuksen maksulliseen ver-

sioon. Opinnäytetyön on kuitenkin tarkoitus olla opiskelijalle maksuton, mistä syystä en maksanut 

sivuston käytöstä. Tarjolla olisi ollut muita ilmaisia ja paremmin muokattavia blogialustoja, mutta 

päädyin kuitenkin valitsemaan WordPressin ajanpuutteen vuoksi ja koska alusta on Savonia ammat-

tikorkeakoulun käytössä. Blogia viimeistellessäni kokeilin kuitenkin rajata otsakkeessa käytettävät 

kuvat ennen blogiin lisäämistä, minkä ansiosta sain toteutettua hieman kapeamman kuvat, ja sen 

https://blogi.savonia.fi/ibdjasuu/
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ansiosta sivuston sisältö tulee heti paremmin esille sivulle saapuessa. Vaihdoin toiveiden mukaan 

osan suuhygienistiteemaisista kuvista IBD-teemaisiksi.  

 

Avoimessa palautteessa kommentoitiin osaa tekstistä hieman pitkäksi, joten muokkasin lopulliseen 

versioon sivut vielä lyhyemmiksi ja helppolukuisemmiksi. Palautteessa sivustolle kaivattiin myös tes-

taa tietosi -osiota, joka oli käynyt mielessäni jo aiemmin blogia suunnitellessa, mutta jonka toteutus 

oli jäänyt kiireen keskellä tekemättä. Loin kuitenkin blogille vielä ennen julkaisua lyhyen testin, jota 

tosin olisi voinut varmasti suunnitella huomattavasti enemmän. Pyrin kuitenkin testiä luodessani 

pohjaamaan kysymyksen blogisivuston tietoa vastaaviksi ja samalla informatiivisiksi. Testit ja niiden 

avulla saatava palaute oli kuitenkin mainitttu digitaalisen opetusmateriaalin laatukriteereissä, joten 

uskon lyhyestäkin testistä olevan apua lukijalle kokonaisuuksien kertaamisessa. Blogin ominaisuuk-

sista helppokäyttöisyys ja toimivuus saivat hieman huonommat arvostelut, mutta blogien muokkaa-

misen rajallisuuden ja ajankäytön vuoksi tyydyin nykyiseen blogialustaan ja sen toimivuuteen, joita 

on hyvin hankala muokata ilman koko alustan vaihtoa. 

 

Kysely tehtiin tiukassa aikataulussa ja kokonaisuudessaan se jäi lyhyeksi. Toisaalta lyhyys yleensä 

parantaa kyselyiden vastausprosenttia, mutta tässä tapauksessa vastausten saamisen haasteet liit-

tyivät varmasti enemmänkin opiskelijoiden sähköpostin käyttöön. Kyselyssä olisi voinut kysellä vielä 

laajemmin sivuston käytöstä, kuten mitä mieltä vastaajat olivat sivustolla käytetyistä kuvista tai 

kuinka hyödyllisenä kävijät kokivat sivuston informaation itselleen. Kyselyssä olisi voinut myös avata, 

mitä esimerkiksi sisällön luotettavuudella tai käyttökelpoisuudella tarkoitettiin. Nyt jokainen vastaaja 

käsitti asiat omalla tavallaan, mikä vaikuttaa kyselyn luotettavuuteen. Tämän lisäksi vastaajamäärät 

olivat pienet, joten tulokset ovat enemmänkin suuntaa antavia. Kyselyn olisi myös voinut jakaa esi-

merkiksi suuhygienistien avoimessa facebook ryhmässä tai Crohn ja colitis ry:n potilaille tarkoite-

tussa suljetussa ryhmässä, johon itsekkin kuulun. Näin vastauksissa olisi saatu arvioitua useampien 

eri käyttäjäryhmien näkemystä sivusta, kunhan kyselylomakkeella olisi muistettu eritellä vastaajan 

tausta. Tällöin palautekyselyn suunnittelu ja analysointi olisivat vaatineet enemmän aikaa. 
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8 POHDINTA 

 

 

8.1 Tuotoksen merkityksen arviointi 

 

Tulehduksellisten suolistosairauksien suuoireet ovat vielä vähän tutkittuja verrattuna monien muiden 

sairauksien suuoireisiin. IBD-sairauksiin liittyviä opinnäytetöitä suupuolelta on tehty vain muutamia, 

minkä vuoksi työllä on mielestäni uutuusarvoa. Opinnäytetyö kokoaa yhteen IBD-sairauksien suu-

oireita useista eri tutkimuksista ja lähteistä helppolukuiseksi blogiksi, joka on kaikkien aiheesta kiin-

nostuneiden saatavilla internetissä. Opinnäytetyöhön kerättyä tietoa ja blogia voivat hyödyntää niin 

suuhygienistiopiskelijat, sairaanhoitajaopiskelijat, hammaslääketieteen opiskelijat, IBD-potilaat ja 

heidän läheisensä, kuin myös jo terveysalalla työskentelevät ammattilaiset.  

 

Suuhygienistiopiskelijat saavat blogin avulla paremman kokonaiskuvan IBD:tä sairastavan potilaan 

arjesta ja suun omahoitoon vaikuttavista tekijöistä sekä oppivat paremmin kohtaamaan potilaat vas-

taanotolla. He voivat tutustua sivuston avulla IBD-potilaan hoitopolkuun ja testata oppimaansa si-

vustolta löytyvällä testillä. Blogimuotoinen itseopiskelumateriaali mahdollistaa myös ajasta ja pai-

kasta riippumattoman opiskelun. Sairaanhoitajaopiskelijoille blogi voi antaa näkemystä sairauksien 

suuvaikutuksiin ja suun omahoitoon yleisellä tasolla, sillä sairaanhoitajien koulutuksessa sairauksia ei 

katsota suun terveyden näkökulmasta kovin tarkasti. Työssään sairaanhoitajat kuitenkin kohtaavat 

esimerkiksi osastoilla ja vastaanotoilla IBD:tä sairastavia potilaita, jotka saattavat kärsiä vaikeasta 

suoliston oireilusta ja tarvitsevat tukea myös suun omahoidossa. Sivusto on mielestäni käyttökelpoi-

nen myös hammaslääketieteen opiskelijoille kenties kertausmateriaalina, sillä uskoisin hammaslääke-

tieteen koulutuksessa paneuduttavan enemmän yleissairauksien suuoireisiin kuin suuhygienistien 

koulutuksessa. Työelämässä oleville suun terveydenhuollon ammattilaisille blogi voisi toimia esimer-

kiksi kertausvälineenä tai apuna ohjeistaessa IBD-potilaille sairauden suuvaikutuksista ja omahoi-

dosta, sekä itseopiskelumateriaalina niille, joille IBD-sairaudet vielä ovat tuntemattomampi ryhmä. 

IBD-potilaille ja heidän läheisilleen materiaali puolestaan mahdollistaa itsenäisen suuoireisiin ja suun 

omahoitoon tutustumisen.  

 

Aiemmin luvussa viisi kerrottiin digitaalisen opetusmateriaalin hyvistä puolista, joita ovat esimerkiksi 

itsenäisen työskentelyn mahdollistaminen, aiheen näkyväksi tekeminen, innostaminen opiskeltavaan 

asiaan ja helppokäyttöisyys (Opetushallitus ja tekijät 2006, 9). Mielestäni opinnäytetyön lopputulok-

sena syntynyt blogi tuo hyvin esille näitä digitaalisen opetusmateriaalin hyviä puolia ja toivon mu-

kaan herättää tulevien suuhygienistiopiskelijoiden parissa kiinnostusta IBD-sairauksiin ja niiden suu-

vaikutusten opiskeluun. Opinnäytetyö ei korvaaa aiemmin General diseases and oral health -kurssilla 

ollutta materiaalia aiheesta, mutta toimii hyvänä aiheeseen syventävänä lisänä ja on materiaalina 

visuaalisempi ja innostavampi. Blogin linkkiä voi helposti jakaa myös muiden alojen opiskelijoiden 

käyttöön, mikäli tarvetta aiheen opiskeluun ilmenee. Itseopiskelumateriaalina blogi olisi ollut vieläkin 

käyttökelpoisempi, jos sivustolle olisi saatu enemmän lupia suuoirekuvien käyttöön. Nyt sivustolta 

harmillisesti puuttuvat kokonaan kuvat tulehduksellisten suolistosairauksien aiheuttamista suu-

oireista, joiden kliinistä ilmentymää on hankala hahmottaa pelkästään tekstin perusteella. 
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8.2 Oman osaamisen kehittymisen arviointi 

 

Mielestäni opinnäytetyöni aihevalinta oli itselleni erittäin sopiva, sillä omasin jo oman suolistosairau-

teni puolesta laajan käsityksen aiheesta, mutta pääsin entisestään syventämään tietouttani aihee-

seen suuhygienistin ammatin näkökulmasta. Työn nopeasta aikataulusta huolimatta sain mahdutet-

tua opinnäytetyöhöni paljon teoriaa ja todennäköisesti vähemmänkin teoriaa olisi riittänyt blogin ra-

kentamiseen. Toisaalta kattava teoria oli blogin kannalta erittäin tärkeä, sillä ilman luotettavaa teo-

riatietoa ei blogi olisi toiminut opetusmateriaalina. Olen lisäksi oppinut teoriaa kirjoittaessani paljon 

uutta erityisesti lääkeaineiden ja IBD:n aiheuttamista suuoireista ja tästä tietämyksestä on varmasti 

hyötyä työelämässä. Kirjoittamisen aikana olen myös saanut kerrata terveysalan sanastoa ja ter-

mejä, sekä englanninkielisiä tutkimuksia lukiessani oppinut huomattavasti sanastoa alasta. Tärkeänä 

asiana työtä tehdessäni opin myös, että toisten ottamien kuvien käyttöön tarvitsee aina kuvien omis-

tajan luvan, eikä kuvan käyttöön riitä pelkkä lähdeviittaus kuten teksteihin. Työn käyttöarvon kan-

nalta oli harmillista, että tämä tuli itselleni ilmi vasta aivan työn loppuvaiheessa, sillä blogiin olisi voi-

nut olla mahdollista saada kuvia juuri tulehduksellisten suolistosairauksien aiheuttamista suuoireista.  

 

Myös opinnäytetyön lopputuloksena rakennettu blogi oli suuri oppimiskokemus, sillä en ole aiemmin 

tehnyt tai perehtynyt blogien kirjoittamiseen. Opinnäytetyöprosessi on vahvistanut ammatillista iden-

titeettiäni, osaamistani ja herättänyt mielenkiintoa ulkomaalaisten tutkimuksien lukemiseen. Blogia 

kasatessani opin ratkaisemaan useita tietoteknisiä ongelmia. Vaikka opinnäytetyöprosessi sinänsä oli 

minulle jo ennestään tuttu ja kahden tutkinnon aikana on tullut tehtyä useita pienempiä tehtäviä, ei 

isojen kirjoitusprojektien aloittaminen vielä tähänkään mennessä ole helppoa. Senpä vuoksi sain jäl-

leen arvokasta kokemusta tulevaisuutta varten tutkimus- ja kirjoittamistyöhön. Työtä tehdessäni 

kartutin tietouttani tulehduksellisista suolistosairauksista suun terveyden edistämisen näkökulmasta 

ja kykenen nyt soveltamaan oppimaani työelämässä sekä jakamaan tietoa muille. Uusina asioina 

opin muun muassa blogin, infographicin ja testin tekemisen, sekä tunnistamaan itselleni aiemmin 

tuntemattomat pyostomatitis vegetansin, erythema multiforme, Stevens-Johnsonin syndrooman 

sekä orofakiaalisen granulomatoosin. Opinnäytetyön valmistuessa blogin jakamisesta huolehtiminen 

jää omalle vastuulleni, jotta työstä saataisiin suurin mahdollinen hyöty irti. Voisin mahdollisesti olla 

yhteydessä esimerkiksi sairaanhoitajakoulutuksen opettajiin, Crohn ja colitis facebook rymän ylläpi-

täjiin ja hammaslääketieteen opettajiin, josko blogia haluttaisiin hyöyntää.  

 

Jos jälkikäteen muuttaisin jotakin opinnäytetyöprosessissani, se olisi ehdottomasti työn aiemmin 

aloittaminen ja opinnäytetyön päämäärän muotoileminen paremmin. Nyt työn tekeminen tuntui vä-

lillä hapuilulta, ja vaikka tiesin opinnäytetyön lopputuloksen olevan blogi, en silti osannut täysin hah-

mottaa tekemisen vaiheita ja tärkeysjärjestystä. Pistän tämän kuitenkin kokemattomuuden piikkiin ja 

todennäköisesti en tekisi samaa virhettä uudelleen ainakaan samassa mittakaavassa. Hyvinvointi-

konferenssissa muiden opinnäytetöitä kuunnellessani huomasin, että eräs Savonia ammattikorkea-

koululle kehitystyötä tehnyt opiskelijapari oli aloittanut kurssimateriaalin luomisen pyytämällä tarkas-

teltavaksi kurssilla käytössä olevan materiaalin, jotta he voivat määrittää lähtötilanteen ja luoda työl-

lään jotakin uutta, mutta vanhaa tukevaa materiaalia. Tälläinen ei itselläni käynyt edes mielessä, niin 
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kuin ei varmaan moni muukaan asia yksin työskennellessä. Jos olisin tehnyt opinnäytetyön yhteis-

työssä jonkun toisen opiskelijan kanssa, olisi työhön varmasti saatu useampia eri näkökulmia ja to-

teutusideoita. Työn olisi voinut tehdä myös yhteistyössä sairaanhoitajaopiskelijan kanssa, jolloin hän 

olisi voinut keskittyä suolistosairauksien oireiden ja hoidon teoriaan, samalla kun itse olisin keskitty-

nyt vain suupuoleen. Yhdessä opetusmateriaalin olisi voinut alusta asti suunnitella molempien tutkin-

toja varten sopivaksi. Valitsin kuitenkin yksintoteutuksen, sillä tiesin aikataulun olevan tiukka ja opin-

näytetyöni oli tarkoitus olla vain 10 opintopisteen laajuinen. Lopulta käytin työhön kuitenkin varmasti 

tuntimääräisesti yhtä paljon aikaa kuin aiemman restonomitutkintoni 15 opintopisteen työhön, 

vaikka kirjoitinkin työn lähes puolet nopeammin. 

 

Oman haasteen opinnäytetyön kirjoittamiselle muodosti oma suolistosairauteni, jonka olen vuosien 

saatossa huomannut oireilevan voimakkaammin stressin yhteydessä. Opinnäytetyön toteuttamisen 

nopea aikataulu, kirjoittamisprosessin aikana osa-aikatyöskentely päivittäistavarakaupassa, sekä 

suuhygienistin tutkintoon kuuluvan terveyskeskusharjoittelun aloittaminen aiheuttivat stressiä, joka 

johti suolisto-oireideni pahenemiseen. Loppujen lopuksi olen kuitenkin tyytyväinen työn lopputulok-

seen, ottaen huomioon työn nopean aikataulun ja kiireisen elämäntilanteeni. Opinnäytetyöstä ja sen 

yhteydessä tehdystä blogista olisi saanut laajemmat ja erityisesti blogista paremman näköisen, jos 

olisin aloittanut opinnäytetyöprosessin jo edellisenä keväänä tai edes syksyllä, sen sijaan että aloitin 

opinnäytetyön tammikuun 2019 alusta ja kirjoitin koko työn pääsääntöisesti neljässä kuukaudessa. 

Opinnäytetyön aikataulua nopeutti vielä entisestään kesäksi tiedossa oleva vuorotteluvapaan sijai-

suus, jota varten valmistumisen tuli ajoittua toukokuulle 2019, eikä opinnäytetyön kirjoittamista voi-

nut jatkaa enää syksylle. Se mitä tästä opin on, että etukäteen suunnittelu ja työn aikatauluttaminen 

on tärkeää, ja näissä minun tulisi tulevaisuudessakin huomioida oma sairauteni varaamalla riittäväs-

täsi joustoa työskentelyyn. 

 

8.3 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 

 

Kehittämistyön luotettavuutta ei voida arvioida aivan samalla tavalla kuin määrällisen tutkimuksen 

luotettavuutta, mutta luotettavuutta voidaan kuitenkin parantaa monella eri tavalla. Esimerkiksi kä-

sitteiden avaaminen, valintojen perustelu, materiaalien esitestaukset ja työvaiheiden videointi ja 

nauhoittaminen lisäävät työn luotettavuutta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.) Kirjoittaes-

sani pyrin selittämään auki kaikki vähemmän käytetyt ja lääketieteelliset termit, jotta kykenen teks-

tissäni olemaan läpinäkyvä ja tulemaan helpommin ymmärretyksi, minkä uskon lisäävän työn luotet-

tavuutta. Opinnäytetyössä tehtyjä valintoja perustelen luvussa seitsemän, jossa samalla ovat esitet-

tyinä opinnäytetyön tekemisen vaiheet, ja mielestäni myös työn dokumentointi kirjallisesti voitaisiin 

laskea aiemmin mainittuihin työvaiheiden tallentamiseen. Opinnäytetyön lopputulosta testattiin etu-

käteen kyselyn avulla suuhygienistiopiskelijoilla, mikä lisää työn luotettavuutta parantamalla sen lä-

pinäkyvyyttä, tosin kyselyn vastaajamäärä jäi pieneksi. Opinnäytetyön lopputuloksena olevassa blo-

gissa on kerroty blogin tarkoitus ja tavoite, sekä lisätty linkki blogiin taustalla olevaan opinnäytetyö-

hön, mikäli sivustolla vierailijat haluavat selvittää blogin taustalla olevia materiaaleja. Myös blogisi-

vuston artikkeleihin on lisätty lähteet näkyville luotettavuuden lisäämiseksi. 
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Tutkijoilla ja kehittämistöiden tekijöillä on vapaus tehdä itse valintoja siitä, mitä he työhönsä ottavat. 

Samalla tämä vapaus tuo kuitenkin eettisen vastuun, sillä valikoidun sisällön tulisi olla oikeaa tietoa 

ja oikein esitetty (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b.) Opinnäytetyössäni olen siis tehnyt tie-

dostamattakin valikointia sisällön suhteen, mutta aiempien tietojeni ja omantunnon puitteissa olen 

pyrkinyt valitsemaan työhön luotettavan pitämääni materiaalia. Jokaisella on aiempien kokemuk-

siensa ja koulutuksensa perusteella lisäksi oma näkemyksensä siitä, mikä tieto on hyödyllistä ja ai-

heeseen liittyvää. Näin ollen on mahdollista, että työstä on voinut jäädä pois jotakin sellaista, mikä 

olisi ollut hyödyllistä lisätä työhön. Myös saatavilla olevan tiedon määrä on valtava yhdelle ihmiselle 

luettavaksi ja arvioitavaksi rajallisessa ajassa, minkä vuoksi jo tästä syystä opinnäytetyöstä on voinut 

mahdollisesti jäädä pois sellaista tietoa, mikä olisi ollut työn kannalta oleellista. Pitääkseni kuitenkin 

opinnäytetyön sisällön mahdollisimman luotettavana, olen käyttänyt lähteinä pääasiallisesti vain tie-

teelliseen näyttöön perustuvia lähteitä, sekä tietokantoja, jotka ovat terveysalalla muuten yleisesti 

hyväksyttyjä. Myös suuoirekuvien lähteet ovat terveysalalla yleisesti hyväksytyt ja työssäni käytettyi-

hin kuviin on hankittu kuvien omistajien lupa. Mielestäni työn luotettavuutta lisää se, että löytäes-

säni uutta materiaalia yritin etsiä varmistaa lähteen sisällön luotettavuutta vertaamalla sisältöä mui-

hin samasta aiheesta löytämiini lähteisiin. Näin varmistin, että samat tiedot, kuten esimerkiksi Croh-

nin taudin suuoireet, toistuvat samalla tavoin useammassa eri lähteessä. Sisällön valikoinnin lisäksi 

työn luotettavuuteen voi vaikuttaa myös kiire opinnäytetyön kirjoittamisen kanssa sekä väsyneenä 

kirjoittaminen, jotka mielestäni molemmat lisäävät riskiä tahattomiin virheisiin. Opinnäytetyöt tulee 

aina tarkistaa plagioinnin varalta (Arene ry 2019, 6.) ja työni sisältö on tarkistettu Turnitin-plagiaa-

tintunnistusjärjestelmässä ennen julkaisua. 

 

Työn eettisyyttä pohtiessa voitaisiin pohtia esteellisyyttä, jolla tarkoitetaan, että tutkimuksen tain 

työn tehnyt henkilö on jollakin tavalla kytköksissä käsiteltävään asiaan ja se voisi vaikuttaa tämän 

puolueettomuuteen. (Arene ry 2019, 2). Tämän määritelmän perusteella olisin esteellinen IBD-ai-

heeseen liittyen, sillä sairastan itse IBD:tä. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 

olisin työssäni pyrkinyt tuomaan esille vain tiettyjä piirteitä sairaudesta ja esimerkiksi omien koke-

muksieni ja uskomuksieni pohjalta tahallisesti tai tahattomasti laittanut asioita väärään mittasuhtee-

seen. Tästä esimerkkinä arjen kamppailujen korostaminen liioitellusti. Esteellisyydestäni huolimatta 

uskon omista kokemuksistani aiheen parissa olleen kuitenkin enemmän hyötyä kuin haittaa, sillä 

työn alussa hahmotin jo laajemmin mitä asioita IBD:n maailma pitää sisällään, ja mitkä asiat voisivat 

olla haasteellisia suun terveyden kannalta. Esimerkkinä tästä muun muassa tietoni IBD-potilaille suo-

sitelluista nesteiden nauttimisista ja erikoisruokavalioista. Lisäksi e-oppimateriaalin tuotannon laatu-

kriteerien mukaan materiaalien tulisi mieluiten olla aiheen asiantuntijoiden tekemiä (Opetushallitus 

ja tekijät 2006, 25-28), mikä puoltaa IBD-taustani hyötypuolta. Mielestäni suuhygienistin opintojeni 

viimeistä vuotta suorittavana ja vuosien aktiivisen IBD-sairastamisen jälkeen omaan jo riittävän asi-

antuntijuuden blogisivuston tekemiseen aiheesta. 

 

Opinnäytetyön kuuluu olla opiskelijan osaamista, työelämäntaitoja ja asiantuntijuutta kehittävä työ. 

Opinnäytetyöprosessin voi aloittaa vasta siinä vaiheessa, kun opiskelija omaa riittävän teoriatiedon 

ja on suorittanut opinnäytetyönprosessiin valmentavat kurssit. (Arene ry 2019, 5.) Omatakseni riittä-
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vän teoriatiedon suuhygienistin osaamisesta, jätin opinnäytetyön tekemisen vasta viimeiselle luku-

vuodelle. Sen sijaan luulin hallitsevani opinnäytetyön käytännön toteutukseen tarvittavan tiedon jo 

koulutuksen alussa aiemmassa tutkinnossani suoritetun, opinnäytetyön tekemiseen valmentavan 

kurssin pohjalta. Selvästi kuitenkin eettisessä tietoudessani ja osaamisessani oli puute, sillä vasta 

työn loppuvaiheessa huomasin, että kuvien käyttäminen opinnäytetyössä vaatii aina kuvan alkupe-

räisen ottajan luvan, eikä pelkkä viittaus alkuperäiseen lähteeseen riitä. Korjasin virheen kuitenkin 

heti sen tultua tietooni ja jätin työstäni pois kaikki kuvat, joihin en lupaa ehtinyt saada ennen opin-

näytetyön julkaisua. Opinnäytetyössäni en käsittele henkilötietoja enkä tehnyt ihmisiin kohdistuvaa 

lääketieteellistä tutkimusta, joka olisi vaatinut eettisen ennakkoarvioinnin tai tutkimusluvan. Työhöni 

sisällyttämät potilastapausesimerkit olivat julkista materiaalia, joissa potilaiden henkilöllisyys ei käy 

ilmi. Viittaamalla alkuperäisiin lähteisiin ei mielestäni eettisesti väärää toimintaa tapahdu. 

 

Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti opinnäytetyön tekijän tulee toimia rehellisesti, huolellisesti 

ja tarkasti työssään, sekä huomioida muiden tekemät työt asianmukaisesti (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006c.) Opinnäytetyön kirjoittamisessa noudatin mielestäni eettisiä menettelytapoja ja 

sisäistä omantunnon ääntäni. Kirjoitin opinnäytetyön ilman kiertoteitä parhaan kykyni mukaan saata-

villa olevassa ajassa ja merkitsin työn lähteet Savonia ammattikorkeakoulun käytänteiden mukai-

sesti. Elämässä pyrin haastamaan itseäni ja tekemään kaiken huolella, jonka toivon myös näkyvän 

opinnäytetyössäni perusteellisena paneutumisena ja asioiden läpikäymisenä. Toisaalta kaikkeen ei 

tässäkään työssä olisi tarvinnut käyttää niin runsaasti aikaa, kuten vaikkapa työn IBD-sairauksien 

teoriaosuuteen, joka ei ollut työni oleellisin asia. Perusteellinen tekeminen ei tietenkään ole eettisesti 

väärin, mutta vie turhaan yksilön voimavaroja ja keskittymistä pois oleellisimmasta asiasta, mikä oli 

itselleni yksi työn suurimmista kompastuskivistä. Käyttämällä vähemmän aikaa epäoleelliseen teori-

aan, olisi voinut vielä paremmin paneutua viimeistelemään työn lopputuotoksena kehitettyä blogia. 

Työn läpinäkyvyyden vuoksi blogista tulee julkinen ja blogiin maininta taustalla olevasta opinnäyte-

työstä sekä linkki opinnäytetyöhön. 

 

8.4 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tulehduksellisista suolistosairauksista ja niiden suuvaikutuksista on tehty melko vähän tutkimuksia ja 

opinnäytetöille olisi tarvetta. Ennen kuin päädyin valitsemaani opinnäytetyön toteutukseen, pohdin 

useita muita vaihtoehtoja IBD-sairauksien suutietouden levittämiseen. Aiemmin vuonna 2017 vietin 

J-pussileikkauksen vuoksi useaan otteeseen aikaa sairaalassa vuodeosastolla, jonka aikana en esi-

merkiksi itse jaksanut hoitaa hampaideni harjausta kunnolla, eikä asiasta sen erityisemmin osastolla 

kyseltykkään. Yhtenä jatkotutkimusideana olisi käydä pitämässä sisätautien osaston henkilökunnalle 

koulutustilaisuus IBD-sairauksien suuoireista ja vuodepotilaan suunhoidosta. Aiemmin pohdin myös 

julisteen tai esitteen tekemistä IBD-sairauksien suuoireista esimerkiksi vuodeosastolle, suupolille tai 

Crohn ja colitis ry:lle potilaita varten. Juliste olisi helppo tapa herätellä ihmisten mielenkiintoa ja tie-

toisuutta aiheeseen. Myös IBD-potilaiden suuoireisiin ja suun omahoitoon keskittyvän oppaan teke-

minen Crohn ja Colitis ry:lle voisi olla tarpeen, sillä toistaiseksi sivustolla on potilaiden ja ammatti-

laisten käyttöön oppaat Crohnin taudista, haavaisesta koliitista ja ravitsemuksesta, mutta ei suu-

oireista taikka suunhoidosta. Oppaan sijaan myös opetusvideon tekeminen voisi olla hyödyllinen. 
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Opinnäytetyössäni keskityin vain Crohnin tautiin ja haavaiseen koliittiin, mutta myös muista harvinai-

semmista suolistosairauksista niiden suuoireista voisi tehdä tutkimuksia.  
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9 YHTEENVETO 

 

Tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavat potilaat ovat yksi nopeimmin kasvavista potilasryh-

mistä suun terveydenhuollon vastaanotolla. Sairauteen ja sen hoitoon liittyy lukuisia eri suuvaikutuk-

sia, jotka tulisi osata ottaa huomioon potilaan hoidossa. Tulehduksellisten suolistosairauksien lisään-

tyvästä näkyvyydestä huolimatta IBD eli Inflammatory Bowel Disease on monelle vielä vieras sana 

eikä esimerkiksi suuhygienistin koulutuksessa tai työelämän lisäkoulutuksissa perehdytä sairauden 

suuvaikutuksiin ja elämänlaatuun vaikuttaviin tekijöihin pintaraapaisua syvemmälle. Opinnäytetyöni 

avulla halusin koota yhteen tiiviin tietopaketin IBD-sairauksista ja niiden suuvaikutuksista ensisijai-

sesti suuhygienistiopiskelijoita varten, mutta työtä voivat hyödyntää myös sairaanhoitajaopiskelijat, 

hammaslääketieteen opiskelijat, IBD-potilaat ja heidän läheisensä sekä terveysalan työelämän am-

mattilaiset. 

 

Työn lopputuloksena syntyi itseopiskelumateriaaliksi tarkoitettu kaikkien saatavilla oleva blogi, joka 

löytyy osoitteesta: https://blogi.savonia.fi/ibdjasuu/. Blogissa kerrotaan tulehduksellisista suolistosai-

rauksista ja niiden hoidosta, esitellään havainnollistavien kuvien avulla Crohnin taudin, lääkityksien, 

puutostilojen ja autoimmuunimekanismin aiheuttamat suumuutokset ja käydään läpi IBD-potilan 

suun terveydenhoitoon liittyviä asioita. Itseopiskelun tukena blogissa kerrotaan esimerkkejä potilas-

tapauksista ja sivustoon tutustuattuaan lukija voi testata osaamistaan sivuston pohjalta luodulla tes-

tillä. Blogisivuston tavoitteena on lisätä suuhygienistiopiskelijoiden valmiuksia kohdata tulevassa 

työssään IBD-sairauksia sairastavia potilaita sekä auttaa tunnistamaan IBD-sairauksien yhteydessä 

esiintyviä suumuutoksia. Blogin tavoitteena on myös lisätä muiden terveysalan opiskelijoiden, alan 

ammattilaisten, IBD-potilaiden ja heidän läheistensä tietoutta IBD-sairauksista ja niiden suuvaikutuk-

sista, mikä auttaisi saamaan IBD-potilaiden suuoireet nopeammin hallintaan ja auttaisi nopeutta-

maan tulehduksellisten suolistosairauksien varhaista havaitsemista.  

  

 

  

https://blogi.savonia.fi/ibdjasuu/
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LIITE 4: BLOGISIVUSTON TESTAA TIETOSI -TESTI  
 

Testi on saatavilla osoitteessa: https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=testaa-tie-

tosi_4rf  

 

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=testaa-tietosi_4rf
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LIITE 5: BLOGI-SIVUSTON PALAUTEKYSELY JA SAATEKIRJE 
 

IBD-BLOGIN PALAUTEKYSELY 

Tulehduksellisten suolistosairauksien merkitys suun terveyden edistämisessä -blogi on 

suuhygienistiopiskelijan opinnäytetyön lopputulos. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Savonia 

ammattikorkeakoulu. Työn tarkoituksena on luoda digitaalista itseopiskelumateriaalia General 

diseases and oral health -opintojaksolle IBD-sairauksien suuoireisiin liittyen. Materiaali tulee 

kuitenkin olemaan myös julkisesti saatavilla esimerkiksi IBD-potilaita ja terveysalan ammattilaisia 

varten. 

Kyselyn tarkoituksena on saada palautetta sivuston toimivuudesta, ilmeestä, sisällöstä ja 

käytettävyydestä opinnoissa sekä työelämässä.  

Blogi on vielä kyselyn aikaan osittain kesken ja keskeneräiset artikkelit ovat lukittuina, joten 

arvostelethan blogia avoinna olevien artikkeleiden perusteella. Kyselyyn vastaamalla voit vielä 

vaikuttaa blogin lopputulokseen! 

 

Blogi on saatavilla osoitteessa https://blogi.savonia.fi/ibdjasuu/ 

 

Kiitos vastaamisesta! 

 

 

 

 


