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Tämän työn tarkoituksena oli kuvailla ileuksen ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Työn tavoitteena oli 
edistää sairaanhoitajien tietämystä ileuksen ennaltaehkäisystä ja hoidosta. Ileuksella eli suo-
litukoksella tarkoitetaan suolen tukkeutumista tai lamaantumista monista eri syistä johtuen. 
Suolitukos on vakava ja yleinen vaiva, joka vaatii sairaalahoitoa. Mekaaninen eli tukoksesta 
johtuva ileus, johtuu ohutsuolessa tavallisimmin kiinnikkeistä ja paksusuolessa kasvaimesta. 
Postoperatiivinen ileus on puolestaan yleinen komplikaatio leikkauksen jälkeen, jolloin suolen 
toiminta lamaantuu. 
 
Työ toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja aineistoja haettiin Finna, PubMed ja 
Medic -tietokannoista. Työhön hyväksyttiin yhteensä 25 artikkelia. Artikkelit analysoitiin in-
duktiivisella sisällönanalyysilla. Tuloksista nousi esille monia eri ileuksen ennaltaehkäisyn ja 
hoidon keinoja. Perusmenetelmänä voidaan seurata ERAS-suosituksia eli nopean toipumisen 
menetelmää, joka kattaa koko perioperatiivisen hoitojakson. Suolitukokseen on myös muita 
kivunhoidollisia, lääkkeellisiä ja suolta stimuloivia ennaltaehkäisyn keinoja. Ileuksen ennalta-
ehkäisyn keinoja voidaan usein käyttää myös sen hoitoon. Konservatiivisten hoitomenetelmien 
lisäksi toisinaan joudutaan turvautumaan kirurgiaan. Myös leikkaustavan valinnalla on suuri 
merkitys ileuksen kehittymiseen. Laparoskopia vähemmän kajoavana toimenpiteenä aiheuttaa 
vähemmän ileusta kuin avoleikkaus. Kirjallisuuskatsauksessa esiinnousseet ennaltaehkäisyn ja 
hoidon keinot voivat lisätä hoitajien tietämystä aiheesta, mitä he voivat hyödyntää päivittäi-
sessä työssään. 
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The purpose of this thesis was to describe the prevention and treatment of bowel obstruction 
and ileus. The purpose of this thesis was to enhance nurses’ knowledge in the prevention and 
treatment of ileus and bowel obstruction. Ileus and bowel obstruction mean that the bowel is 
clogged or paralyzed originating of various reasons. Ileus or bowel obstruction is a severe and 
common ailment that needs hospitalization. Bowel obstruction in the small intestine can be 
commonly caused by adhesions whereas in the large intestine it can be caused by a tumor. 
Postoperative ileus is a common complication after surgery, when the bowel activity gets 
paralyzed. 
 
This thesis was conducted as a descriptive literature review and the data was collected from 
Finna, PubMed and Medic databases. For this thesis 25 articles were selected. The articles 
were analyzed using inductive content analysis. Based on the findings many treatment and 
preventive measures for ileus and bowel obstruction arose. As the primary method ERAS- 
guideline (Enhanced Recovery After Surgery) can be followed that will cover the whole peri-
operative treatment. For ileus and bowel obstruction there are also other preventive pain 
management, medical treatment and bowel stimulation measures. Preventive measures for 
ileus and bowel obstruction can often be used also as a treatment. Occasionally surgical 
treatment can be resorted to in addition to conservative measures Also selecting the method 
of surgery has a major significance in the development of ileus. As a less invasive treatment, 
laparoscopy can result to less ileus than open surgery. The findings of preventive and treat-
ment measures for ileus and bowel obstruction from this literature review can increase nurs-
es’ knowledge of the theme and they can utilize the information in their daily work. 

Keywords: ileus, bowel obstruction, prevention, treatment 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön aihe oli ileuksen ennaltaehkäisy ja hoito. Ileus eli suolitukos on vakava sairaus. 

Suolitukoksella tarkoitetaan suolen tukkeutumista tai lamaantumista eri syistä johtuen ja sen 

hoito vaatii aina sairaalahoidon. Ileus on yleinen vaiva ja se aiheuttaa noin 12 % vatsan alueen 

päivystysleikkauksista, vaikka leikkausta hoitokeinona pyritäänkin välttämään. (Mäkelä 2018, 

Sallinen & Mentula 2018a, Sallinen & Mentula 2018b, Sallinen & Mentula 2018d.) 

Monet suolitukoksista kehittyvät leikkauksen jälkeen. Hoitajilla tulisi olla hyvät tiedot leikka-

uksen jälkeen kehittyvästä ileuksesta, sen oireista sekä tutkimukseen perustuvaa tietoa ileuk-

sen ennaltaehkäisystä ja hoidosta. Potilaan oloa voidaan helpottaa hyvällä hoidolla ja lisätä 

samalla potilastyytyväisyyttä. Hyvällä hoidolla voidaan vaikuttaa positiivisesti myös hoitokus-

tannuksiin. (Katrancha & George 2014, 387.) 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla ileuksen ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Tavoitteena oli 

edistää sairaanhoitajien tietämystä ileuksen ennaltaehkäisystä ja hoidosta. Tutkimuskysymyk-

set olivat: Miten ileusta voidaan ennaltaehkäistä? ja Miten ileusta voidaan hoitaa? 

Ileuksen ennaltaehkäisyyn on useita keinoja, mutta millään näistä ei voida varmuudella eh-

käistä tukoksen kehittymistä. Monet ileuksen ennaltaehkäisevät toimintamallit perustuvat 

1990-luvulla kehitettyyn nopean toipumisen ohjelmaan, missä huomioidaan koko perioperatii-

vinen hoitojakso preoperatiivisesta paastosta leikkausmenetelmiin ja postoperatiiviseen ki-

vunhoitoon, liikkumiseen ja ravitsemukseen. Myös joillakin lääkkeillä voidaan ennaltaehkäistä 

ileusta ja lyhentää jo kehittyneen tukoksen kestoa. Ileusta pyritään muutenkin hoitamaan 

konservatiivisin keinoin. (Drake & Ward 2016, 1253, 1262, Gustafsson & al. 2013, 269, Pere 

2017, 9, 11-12, Sevillano-Jiménez & al. 2018, 267, Traut & al. 2008, 2-3.) Hoitomenetelmän 

valintaan vaikuttavat etupäässä tilanteen vakavuus, tukoksen aiheuttaja sekä mihin osaan 

suolistoa tukos on kehittynyt (Sallinen & Mentula 2018a, Sallinen & Mentula 2018d, Vilz & al. 

2017). 

Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksen tavoit-

teena oli kehittää ja arvioida jo olemassa olevaa teoriaa. Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta 

voidaan käyttää nykyisten hoitokäytäntöjen ja suositusten arviointiin, päivittämiseen ja kehit-

tämiseen. (Kangasniemi & al. 2013, Stolt, Axelin & Suhonen 2015, 7-9.) 

  



 7 
 

 

2 Teoreettinen tausta 

2.1 Ileus ja sen oireet 

Kun ohut- tai paksusuolen luumen eli ontelo tukkeutuu eikä suolen sisältö pääse kulkemaan 

eteenpäin, puhutaan ileuksesta eli suolitukoksesta. Suolitukoksen seurauksena massaa kertyy 

yhä enemmän ja suoli venyy. Suolitukos sekoitetaan usein ummetukseen, josta puhutaan sil-

loin kun suolen toiminta on harventunut pariin kertaan viikossa tai jos ulostemassan kiinteys 

vaikeuttaa ulostamista (Mustajoki 2019). Ileuksen syy voi olla mekaaninen eli se voi johtua 

sisäisestä tai ulkoisesta esteestä. Syy voi olla myös funktionaalinen, jolloin ileus kehittyy suo-

len lamaantumisen seurauksena. Suoli voi laajentua myös ilman tukosta. (Mäkelä 2018, Salli-

nen & Mentula 2018d, Vilz & al. 2017.) 

2.1.1 Mekaaninen ileus 

Mekaaninen ileus kehittyy useimmin ohutsuoleen (80 %) kuin paksusuoleen (20 %). Tavallisim-

pia (65-75 %) ohutsuolitukoksen aiheuttajia ovat vatsaonteloon muodostuneet kiinnikkeet eli 

adheesiot. Noin 9 % potilaista, joille on tehty vatsaonteloon kohdistunut leikkaus, kärsii myö-

hemmin ohutsuolitukoksesta. Kiinnikkeiden koosta ja muodosta riippuen ne voivat aiheuttaa 

ohutsuolen kuroutumista tai liimata suolet yhteen, jolloin suolen sisältö voi jäädä jumiin liian 

ahtaaseen tilaan. Muita merkittäviä ohutsuolitukoksen aiheuttajia ovat vatsanpeitteiden tyrät 

(15 %) ja kasvaimet (10 %). (Sallinen & Mentula 2018a, Sallinen & Mentula 2018d, Vilz & al. 

2017.) 

Vatsansisäisiä kiinnikkeitä muodostuu lähes poikkeuksetta (95 %) vatsan ja lantion alueen 

avoleikkausten yhteydessä, kuten umpilisäkkeen poiston tai gynekologisiin elimiin liittyvien 

leikkausten jälkeen. Adheesiot voivat aiheuttaa suolitukosten lisäksi hedelmättömyyttä ja 

kroonista kipua vatsan ja lantion alueella. Se, miksi osalle muodostuu adheesioita, on edel-

leen hieman epäselvää. Se kuitenkin tiedetään, että riskiä saada kiinnikkeitä lisäävät etenkin 

suolistoon ja kohdun sivuelimiin liittyvät leikkaukset, vatsakalvontulehdus ja leikkauksen ai-

kana vatsakalvoon kohdistunut lämpöenergia, kuten diatermian käyttö. (Kössi 2012, Sallinen & 

Mentula 2018a, Yamaguchi & al. 2018, 2.) 

Paksusuolentukoksen yleisin aiheuttaja on kasvain (70 %). Noin 15 %:lla paksu- tai peräsuolen-

syöpää sairastavista ensimmäinen taudin oire onkin osittainen tai täydellinen suolitukos (Sal-

minen & Huhtinen 2008). Syövän yleistymiseen vaikuttaa etenkin ikääntyvä väestö (Järvinen, 

Kouri & Österlund 2013). Paksu- ja peräsuolensyövät ovatkin uusimpien tilastojen mukaan 

sekä naisten (67 %) että miesten (64 %) toiseksi yleisimpiä syöpiä Suomessa (Suomen syöpäre-

kisteri 2020). Muita yleisiä ileuksen aiheuttajia paksusuolessa ovat volvulus eli suolen kierty-

minen (15–20 %) ja erilaiset ahtaumat eli striktuurat (10–15 %) suolessa. Myös adheesiot, tyrä 

ja sappikivet voivat aiheuttaa tukoksen paksusuolessa. (Salemans & al. 2013, 1, Sallinen & 

Mentula 2018b, Vilz & al. 2017.) 
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Ileuksen oireet ovat erilaiset riippuen tukoksen sijainnista ja laadusta. Ohut- ja paksusuolen-

tukoksen oireisiin kuuluvat pahoinvointi ja oksentelu, krampit, turpoaminen sekä ulosteen ja 

ilman kertyminen suoleen. Ohutsuolitukos oireilee usein rajusti kun taas tukoksen ollessa pak-

susuolessa, oireet voivat olla lievempiä. (Vilz & al. 2017.) 

Osittainen tukos oireilee tavallisesti koliikkikipuna eli äkillisenä, vatsanalueen kovana sisä-

elinkipuna ja potilas voi oksentaa. Jos tukos sijaitsee matalalla tai suoli on täydellisesti tukos-

sa, suoli laajentuu voimakkaasti. Tukos voi aiheuttaa myös strangulaation eli häiriön suolen 

verenkierrossa. Tähän viittaavia oireita ovat vatsanpeitteiden jännittyneisyys ja jatkuviksi 

muuttuvat kivut. Potilaan tulehdusarvot voivat myös nousta ja hän voi lämpöillä. (Mäkelä 

2018.) 

Jos kyseessä on yksinkertainen suolitukos, suolen sisältö pääsee siirtymään ylöspäin eli oraa-

lisuuntaa. Mahalaukun täyttyessä massa purkautuu fekaalisena eli ulosteenomaisena oksen-

nuksena. Suoli voi tukkeutua myös kahdesta kohtaa, jolloin vaarana on suolen puhkeaminen. 

(Mäkelä 2018, Sallinen & Mentula 2018d.) 

2.1.2 Funktionaalinen ileus 

Postoperatiivinen ileus on melko yleinen komplikaatio, etenkin sisäelimiin kohdistuneen leik-

kauksen jälkeen. Tutkimusten mukaan lähes joka viidennelle potilaista, jotka olivat olleet 

vatsanalueen leikkauksessa, kehittyi postoperatiivinen ileus. Postoperatiivisella ileuksella 

tarkoitetaan väliaikaista suolen peristaltiikan toimimattomuutta leikkauksen jälkeen, mikä 

rajoittaa suolen sisällön liikkumista. Tämä aiheuttaa myös sen, että potilas ei kykene nautti-

maan nesteitä tai kiinteää ruokaa suun kautta. Postoperatiivinen ileus on aina periaatteessa 

väliaikainen, mutta se saattaa kuitenkin johtaa mekaanisen ileuksen kehittymiseen. (Bragg & 

al. 2015, 367-368, Vilz & al. 2017.) 

Ohutsuoli toipuu leikkauksen aiheuttamasta fysiologisesta stressistä tavallisesti yhden, vatsa 

1-2 ja paksusuoli 2-4 vuokauden kuluessa leikkauksesta. Postoperatiivinen ileus ilmenee taval-

lisesti 3-5 päivän kuluttua leikkauksesta, mutta se voi alkaa viikon sisällä leikkauksesta milloin 

vain. Haasteena on tietää, milloin kyseessä on niin sanottua normaalia suolen toimimatto-

muutta ja milloin suolen lamaantuminen on pitkittynyt. Postoperatiivinen ileus oireilee kuten 

mekaanisen tukoksen aiheuttama ileus. Oireita ovat pahoinvointi, oksentaminen, ulosteen ja 

ilman kerääntyminen sekä vatsan venyminen. Myös suoliäänet vähenevät tai voivat loppua 

kokonaan. (Bragg & al. 2015, 368, Vilz & al. 2017.) 

Tehoton peristaltiikka heikentää nesteiden, elektrolyyttinen ja ravintoaineiden imeytymistä, 

mikä johtaa huonoon nestetasapaino- ja ravitsemustilaan. Potilailla, joilla postoperatiivinen 

ileus pitkittyy, on korkeampi riski saada syvä laskimotukos. He kärsivät myös enemmän kivus-
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ta, liikkuminen on heikompaa ja he ovat tyytymättömämpiä leikkaukseen. (Bragg & al. 2015, 

368-369.) 

Keskeisimpiä tekijöitä postoperatiivisen ileuksen kehittymiseen ovat liiallinen nesteytys, opi-

oidien käyttö, aikaisempi vatsanalueen leikkaus, alhainen albumiinitaso ennen leikkausta, 

vatsakalvontulehdus, neurohormonaalinen toimintahäiriö sekä mahalaukkuun ja suoleen koh-

distunut venyminen. Ileuksen kehittymiseen vaikuttavat myös leikkauksen pitkittyminen, suo-

len runsas käsittely ja runsas verenhukka. Iäkkäät ihmiset ja miehet näyttäisivät tutkimusten 

valossa kärsivän postoperatiivisesta ileuksesta useammin kuin muut. (Bragg & al. 2015, 367-

369.) 

Paralyyttinen ileus eli suolilama on tila, jossa suolen liikkuvuus lakkaa. Se voi kehittyä muun 

muassa leikkauksen jälkeen, vamman seurauksena tai tulehduksen, kuten vatsakalvon tuleh-

duksen tai sepsiksen seurauksena. Myös myrkytykset, neurologiset sairaudet sekä metaboliset 

ja hormonaaliset häiriöt voivat aiheuttaa paralyyttistä ileusta. Suolilaman oireita ovat hiljai-

set tai puuttuvat suoliäänet, pahoinvointi ja ummetus. Lisäksi vatsa on pingottunut, mutta 

potilas ei kärsi kovista kivuista. Potilas voi kokea myös tarvetta röyhtäillä sekä närästyksen 

tunnetta. (Daniels & al. 2015, 365, 367, Mäkelä 2018.) 

Sairaalahoidossa olevilla potilailla voi esiintyä Ogilvien oireyhtymää eli pseudo-obstruktiota. 

Sillä tarkoitetaan paksusuolen laajenemista, mihin ei liity tukosta. Pseudo-obstruktio kehittyy 

tavallisimmin jonkin yleistilaa heikentävän sairauden tai kirurgisen toimenpiteen jälkeen. 

Oireyhtymä voi liittyä etenkin esimerkiksi sydän- tai lonkkaleikkaukseen, akuuttiin keuhkoin-

fektioon tai se voi kehittyä suolistoa lamaavan lääkityksen seurauksena. (Kurra & al. 2018, 

142, Mäkelä 2018, Sallinen & Mentula 2018b.)  

Pseudo-obstruktio kehittyy tavallisimmin 2-12 päivää leikkauksen jälkeen. Sen oireita ovat 

runsas ilma vatsassa, pahoinvointi ja oksentaminen. Myös ulosteen kertymistä suoleen ja ripu-

lia esiintyy lähes puolella potilasta. Akuutti pseudo-obstruktio voi johtaa suolen iskemiaan ja 

puhkeamiseen. Potilaan yleistilan heikkeneminen ja vatsakalvoon kohdistuva ärsytys havai-

taan vasta suolen puhjettua. (Kurra & al. 2018, 143-144, Vilz & al. 2017.) 

2.2 Ileuksen ennaltaehkäisy 

Ileus voi johtua monista eri syistä. Osaa näistä, kuten tyrästä (Mustajoki 2019) tai suolen kier-

tymistä johtuvia suolitukoksia ei pystytä ehkäisemään. Syöpäkasvaintenkin kehittymistä suo-

len tukkeeksi voidaan ennaltaehkäistä terveellisillä elämäntavoilla vain tiettyyn pisteeseen 

asti. Hyviksi havaituilla toimintatavoilla ja lääkehoidolla voidaan kuitenkin joihinkin ileus-

tyyppeihin vaikuttaa ennaltaehkäisevästi. (esim. Gustafsson & al. 2013, Sevillano-Jiménez & 

al. 2018, Traut & al. 2008.) 



 10 
 

 

2.2.1 ERAS-metodi 

Henrik Kehlet kehitti ja otti käyttöön Tanskassa 1990-luvulla uuden perioperatiivisen hoitome-

todin, nopean toipumisen ohjelman (rapid recovery eli RR). Kehletin toiminta-ajatus tunne-

taan myös nimillä fast-track ja enhanced rapid after surgery eli ERAS. (Sevillano-Jiménez & 

al. 2018, 267.) 

ERAS-periaatteiden pohjana on ajatus, että kirurginen toimenpide aiheuttaa hormonaalisen ja 

neurologisen stressitilan. Tämä voi johtaa postoperatiivisiin komplikaatioihin ja potilaan toi-

mintakyvyn alenemiseen. Kirurginen stressi hidastaa toipumista ja pidentää näin sairaalassa-

oloaikaa. Hoitometodi ei keskity ainoastaan postoperatiiviseen hoitoon, vaan käsittää potilaan 

koko periopratiivisen hoitojakson. ERAS-periaatteiden toteuttaminen vaatiikin moniammatil-

lista yhteistyötä. (Pere 2017, 8, Sevillano-Jiménez & al. 2018, 267-268.) 

Tutkimuksissa on todettu, että monet perinteiset perioperatiiviset hoitokäytänteet ovat hai-

taksi potilaalle. Tällaisia ovat muun muassa pitkä preoperatiivinen paasto, suolen tyhjentämi-

nen, rutiinimaisesti asetetut dreenit ja pitkä postoperatiivinen makuuttaminen. Jos hoitotyös-

sä hyödynnettiin ERAS-pertiaatteita, sairaalassaoloaika lyheni, komplikaatioita esiintyi noin 

kolmannes vähemmän, potilaiden tyytyväisyys parani ja kuolleisuus väheni. Näillä seikoilla on 

myös merkittävä positiivinen vaikutus hoidosta aiheutuviin kustannuksiin. (Pere 2017, 8-9, 

Sevillano-Jiménez & al. 2018, 267-268.) 

Vatsan ja lantion alueen leikkauksia tulisi tehdä vain aivan välttämättömissä tapauksissa. Jos 

leikkaukseen on kuitenkin ryhdyttävä, leikkausmenetelmän valintaan tulee kiinnittää huomio-

ta. ERAS-suositusten mukaan leikkausmenetelmäksi tulisi valita mahdollisimman vähän kajoa-

va menetelmä, kuten laparoskopia. Myös poikkiviiltoja leikkauksessa tulisi suosia pystyviilto-

jen sijaan. (Gustafsson & al. 2013, 266, Pere 2017, 9.) 

Mitä vähemmän vatsaonteloon kohdistuu mekaanista ärsytystä, sitä vähemmän sinne muodos-

tuu adheesioita eli kiinnikkeitä, mitkä puolestaan voivat aiheuttaa suolitukoksen. Suolisto on 

herkkää aluetta adheesioiden muodostumiseen. Adheesioiden muodostumista voidaan leikka-

ustekniikan valinnan lisäksi ehkäistä vatsakalvon varovaisella käsittelyllä, lääkehoidolla ja 

jonkin verran myös leikkauksen aikana käytettävillä kiinnikkeitä ehkäisevillä tuotteilla. (Kössi 

2012.) Ennaltaehkäisevistä toimintatavoista huolimatta adheesioita kehittyy suurimmalle osal-

le leikkauspotilaista. Kenties jokaisen potilaan kohdalla tulisi miettiä erikseen oikea lähesty-

mistapa, jotta kiinnikkeiltä voitaisiin välttyä. (Diamond 2016, 994.) 

Tulehdusten ehkäiseminen leikkauksen aikana on tärkeää myös ileuksen ennaltaehkäisyn kan-

nalta, sillä leikkausalueen tulehdukset lisäävät adheesioiden muodostumisen riskiä. Tutkimus-

ten mukaan antibioottiprofylaksin antaminen suolistoleikkaukseen menevälle potilaalle on 

ehdottoman tärkeä leikkausalueen infektion välttämiseksi. (Gustafsson & al. 2013, 263, Vilz & 
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al. 2017.) Kirjallisuudessa mainitaan eri aikaikkunoita, milloin preoperatiivinen antibiootti 

tulisi antaa. Monet tahot maailmalla (esim. Yhdysvaloissa, Irlannissa ja Skotlannissa) suositte-

levat suun kautta annettavan (p.o.) antibiootin antamista tuntia ennen leikkausviillon teke-

mistä (de Jonge 2017, 1). WHO (2016, 71) puolestaan suosittelee antibiootin (p.o.) antamista 

2 tuntia ennen leikkausta. 

De Jongen & al. (2017, 1, 8) tekemän kirjallisuuskatsauksen mukaan ei ole kuitenkaan suurta 

eroa annetaanko antibiootti (p.o.) 1-2 tuntia vai 0-1 tuntia ennen leikkausviillon tekemistä. 

Sen sijaan profylaksin antaminen aikaisemmin kuin 2 tuntia ennen leikkausta tai vasta leikka-

uksen alettua, lisää infektioriskiä merkittävästi. Suomessa käypä hoito -suositusten mukaan 

antibioottiprofylaksia tulisi antaa suun kautta annettuna 1-2 tuntia ja laskimoon annettuna 

(i.v.) 10-15 minuuttia ennen leikkauksen alkua. Näin toimittaessa veren antibioottipitoisuus 

on suurimmillaan toimenpiteen alkaessa. (Leikkausta edeltävä arviointi: Käypä hoito -suositus 

2014.) 

Pitkäksi venyneen leikkauksen aikana voidaan antaa useampi antibioottiprofylaksi. Jos leikka-

uksen jälkeen kuitenkin ilmenee infektion merkkejä, antibioottihoito tulee aloittaa välittö-

mästi. Infektioita voidaan ehkäistä myös leikkausalueen ihon huolellisella desinfektiolla ja 

tarvittavien ihokarvojen poistamisella höylää käyttämällä. (Gustafsson & al. 2013, 263-264.) 

Yhtenä tärkeimmistä ERAS-periaatteista on multimodaalinen kivun hoito. Tämä tarkoittaa 

sitä, että kipua lievitetään usealla eri kipulääkkeellä samanaikaisesti ja käytössä voi olla usei-

ta eri kivunhoitomenetelmiä. Vatsanalueen avoleikkauksissa potilaalle suositellaan epiduraalia 

perioperatiivisesti. Sitä tulisi käyttää siihen asti, että potilas kykenee liikkumaan ja suolen 

toiminta käynnistyy. Tutkimusten mukaan kestoepiduraalin käyttö vähentää riskiä saada ileus. 

Kestoepiduraalin jälkeen kivunhoitoa tulee jatkaa potilaan mobilisoinnin ja kotiutumisen tur-

vaamiseksi tulehduskipulääkkeillä ja/tai parasetamolilla sekä tarpeen mukaan vahvalla opioi-

dilla. (Gustafsson & al. 2013, 269, Pere 2017, 9, 11-12.) Joidenkin tutkimusten mukaan tuleh-

duskipulääkkeiden käytöllä voidaan jopa lyhentää postoperatiivisen ileuksen kestoa (Bragg & 

al. 2015, 372). 

Opioidien pitkäaikaista käyttöä tulisi välttää, sillä ne aiheuttavat herkästi ummetusta. Opioi-

dit muun muassa heikentävät suoliston peristaltiikkaa, vähentävät hermosolujen sähköistä 

toimintaa sekä nesteiden erittymistä suoleen. (Hagelberg 2009, Tunturi 2013b, 116.) Opioi-

deista johtuva ummetus ei ole ohimenevä sivuvaikutus ja se voi hoitamattomana johtaa ileuk-

sen kehittymiseen (Kopf & Patel 2010). 

Opioidiummetus voidaan laukaista subkutaanisesti annettavalla metyylinaltreksonibromidilla 

(Rahko 2018). Se on opioidireseptoriantagonisti, joten opioidien vaikutus kumoutuu suolistos-

sa lääkkeen avulla. Se ei kuitenkaan heikennä opioidien kipua lievittävää vaikutusta. Metyy-

linaltreksoniannoksen jälkeen suoli toimii potilailla usein jo neljän tunnin kuluessa. (Hagel-



 12 
 

 

berg 2009.) Opioidien aiheuttamaa ummetusta voidaan välttää myös valitsemalla muita suo-

len ohittavia lääkevalmisteita. Perifeerisistä lääkkeistä nasaalinen fentanyyli ja buprenor-

fiinilaastari ovat hyviä vaihtoehtoja. Lisäksi voidaan käyttää oksikodonia ja naloksonia sisältä-

vää valmistetta. Myös naloksoni on opioidiresptoriantagonisti. (Karjalainen & Pöyhiä 2010.) 

Tutkimusten mukaan varhainen postoperativinen mobilisointi ehkäisee ileusta. Liikkuminen 

tulisi aloittaa jo kahdeksan tuntia leikkauksen jälkeen. Liikkumisen voi aloittaa leikkauspäivä-

nä kevyesti sängyllä tai tuolilla, ensimmäisenä postoperatiivisena päivänä sen tulisi olla jo 

aktiivista, ja kävelyä olisi hyvä aloitella. Liikkumista voidaan helpottaa poistamalla tarpeet-

tomat katetrit, dreenit ja muut letkut. Mobilisoinnissa tärkeässä roolissa on myös hyvä kivun-

hoito. (Sevillano-Jiménez & al. 2018, 269-271.) 

Pitkää postoperatiivista paastoa tulisi välttää, kuten myös suolen tyhjentämistä. Arviolta reilu 

puolet leikkaukseen tulevista potilaista kärsii aliravitsemuksesta sairaalaan tulessaan, ja 

paasto sekä tuleva leikkaus voivat pahentaa sitä. Aliravitsemus lisää komplikaatioiden riskiä 

ja hidastaa toipumista. Suositusten mukaan kaksi tuntia ennen leikkausta tulisi nauttia hiili-

hydraattijuoma, mikä vähentää postoperatiivista insuliiniresistenssiä ja näin myös tulehduk-

sia. Hiilihydraattijuoman käytön vaikutukset postoperatiivisen ileuksen kehittymiseen eivät 

ole tutkimusten mukaan kiistattomat, mutta pitkä paasto saattaa altistaa ileukselle. Potilaan 

nestetasapainosta huolehtiminen on tärkeää, mutta liiallista nesteytystä leikkauksen aikana 

ja sen jälkeen tulee välttää, sillä se heikentää maha-suolikanavan toimintaa. Liian runsasta 

nesteytystä ja suolan käyttöä tulisi välttää myös turvotuksen ja venymisen ehkäisemiseksi. 

(Bragg & al. 2015, 370-371, Gustafsson & al. 2013, 269, Hartwell & al. 2018, 831, 833, Sevil-

lano-Jiménez & al. 2018, 268-269.) 

Eras-periaatteiden mukaan rutiininomaista nenä-maha -letkun käyttöä tulisi välttää. Nesteitä 

olisi hyvä nauttia suun kautta jo kuusi tuntia leikkauksen jälkeen. Myös kiinteää ruokaa tulisi 

syödä suolistoa totutellen. Varhaisella suun kautta nautitulla ravinnolla on todettu olevan 

myös pahoinvointia ehkäisevä vaikutus. Ruokavalion tulisi olla normaali jo ensimmäisestä pos-

toperatiivisesta päivästä alkaen, mikäli elimistö sen sallii. Potilaan suonenesisäinen nesteytys 

ja elektrolyyttitasapainosta huolehtiminen voivat olla vielä tarpeen suun kautta nautitun ra-

vinnon lisäksi. (Bragg & al. 2015, 370, 372-373, Gustafsson & al. 2013, 269, Sevillano-Jiménez 

& al. 2018, 269-271.) 

Tutkimusten mukaan ruoan ja juoman nauttiminen normaalisti suun kautta, postoperatiivinen 

purukumin syönti ja varhainen mobilisointi voivat ehkäistä ja/tai laukaista jo kehittyneen 

paralyyttisen ileuksen. Postoperatiivisen ileuksen ennaltaehkäisyssä purukumin käytöllä ei ole 

todettu olevan selviä vaikutuksia, mutta käytöstä voi olla hyötyä osalle potilaista (Chan & al. 

2019, 390). Purukumin syönnin ehkäisevä ja parantava vaikutus perustuu siihen, että sillä 

huijataan mahalaukkua ja ohutsuolta luulemaan, että ruokaa syödään, ja ne alkavat toimia 
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normaalisti. (Bragg & al. 2015, 370, 372-373, Gustafsson & al. 2013, 269, Sevillano-Jiménez & 

al. 2018, 269-271.) 

2.2.2 Lääkehoito ileuksen ennaltaehkäisyssä 

Suolen liikkuvuutta lisääviä lääkkeitä (gastrointestinaaliset prokineettiset lääkkeet) on käytet-

ty yleisesti ennaltaehkäisemään postoperatiivisen ileuksen kehittymistä. Leikkauksen jälkeen 

prokineettisillä lääkkeillä pyritään stimuloimaan suoliston liikkeitä ja ehkäisemään suolitukok-

sen kehittymistä. Lääkkeillä pyritään myös lyhentämään jo kehittynyttä postoperatiivista 

ileusta. Prokineettiset lääkkeet ovat kuitenkin osoittautuneet tehottomiksi postoperatiivisen 

ileuksen ehkäisyssä. (Drake & Ward 2016, 1254, Bragg & al. 2015, 372-373, Traut & al. 2008, 

1-3.) 

Tutkimusten mukaan sekä alvimopaani että serotoniinireseptorinsalpaajat näyttäisivät lyhen-

tävän merkittävästi ileuksen kestoa. Alvimopaania voidaan suositella maha-suolikanavan alu-

een leikkauspotilaille vähentämään leikkauskomplikaatioita ja lyhentämään sairaalassaoloai-

kaa. Alvimopaani on metyylinaltreksonibromidin ja naloksonin tapaan opioidireseptoriantago-

nisti, mikä estää opioidien vatsa-suolikanavaan kohdistuvat haitalliset vaikutukset vaikutta-

matta kuitenkaan kipua lievittävään ominaisuuteen (Traut & al. 2008, 15). Serotoniiniresepto-

rinsalpaajien vaikutusta ileuksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa tulisi vielä tutkia enemmän. 

(Drake & Ward 2016, 1253, 1262.) 

Suonensisäisesti annettuna lidokaiini ja neostigmiini vaikuttavat lupaavilta lääkkeiltä postope-

ratiivisen ileuksen ennaltaehkäisyssä. Lidokaiinin tarkkaa vaikutusmekanismia ei tunneta, 

mutta se voi vähentää postoperatiivista kipua tai vaikuttaa suoraan sympaattiseen hermos-

toon, mikä muun muassa säätelee ruoansulatuskanavan toimintoja. Neostigmiini vaikuttaa 

puolestaan suolen liikkeisiin lisäämällä maha-suolikanavan aktiivisuutta. (Traut & al. 2008, 2-

3, Tunturi 2013a, 122.) Se parantaa suolen sileiden lihasten supistumista ja motorista aktiivi-

suutta, minkä seurauksena suoliäänet ja peristaltiikkaa voimistuvat (Kram & al. 2018, 505). 

Sen sijaan laksatiiveista ei ole todettu olevan hyötyä postoperatiivisen ileuksen ennaltaeh-

käisyssä. (Bragg & al. 2015, 372-373.) 

2.3 Ileuksen hoito 

Ileusta voidaan hoitaa joko konservatiivisin keinoin tai kirurgisesti. Aiemmin ohjeistuksena oli, 

leikata potilas 12 tunnin kuluessa, jos hänellä epäiltiin olevan tukoksen aiheuttama ileus. 

Nykyään suolitukokset pystytään useimmin hoitamaan konservatiivisesti ja yhä harvempi poti-

las joutuu leikkauspöydälle. Toki iIeuksen sijainti ja sen aiheuttaja vaikuttavat hoitomene-

telmän valintaan. Diagnosoinnissa on erittäin tärkeää erottaa onko kyseessä ohut- vai pak-

susuolen tukos, sillä niiden hoitotoimenpiteet eroavat toisistaan. Myös kiireellisyyttä tulee 

arvioida, jotta voidaan yrittää välttää suolen puhkeaminen tai kuolion syntyminen. (Sallinen & 

Mentula 2018a, Sallinen & Mentula 2018d, Vilz & al. 2017.) 
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2.3.1 Diagnostiset menetelmät 

Varjoainetehosteinen vatsan tietokonetomografia (TT) on ensisijainen diagnostinen menetel-

mä tutkittaessa epäselvää vatsakipua, mutta TT:n käyttö on hyödyllistä myös selvissä suolitu-

kostapauksissa. Menetelmällä saadaan selville onko tukos kehittynyt ohut- vai paksusuoleen ja 

onko kyseessä osittainen vai täydellinen tukos. Tietokonetomografian avulla voidaan myös 

arvioida suoleen kertyneen nesteen määrää (Saarnio & Alahuhta 2016). TT-kuvausta ei ole 

kuitenkaan välttämätöntä tehdä, mikäli tilanne vaatii kiireellistä leikkausta. (Mäkelä 2018.) 

Tietokonetomografian lisäksi voidaan käyttää myös muita tutkimusmenetelmiä. Voimistuvat 

suoliäänet ovat normaalilöydös ileuksen varhaisessa vaiheessa, tosin myöhemmässä vaiheessa 

suoliäänet voivat puuttua kokonaan suolen lamaantumisen takia. Laboratoriotutkimuksilla 

selvitetään muun muassa tulehdusarvot ja elektrolyyttitasapaino ja munuaisten toimintako-

keella nesteiden vaihtoa. Myös haimatulehdus ileuksen aiheuttajana tulee ottaa huomioon. 

(Vilz & al. 2017.) 

Vatsanalueen röntgenkuvaus on helppo ja toimiva menetelmä kun epäillään paralyyttistä ile-

usta tai pseudo-obstruktiota. Ohut- ja paksusuolen laajentuneet mutkat näkyvät selvästi, jos 

kyseessä on suolilama, kun taas mekaanisen ileuksen kohdalla, laajentumat voivat olla vaike-

asti havaittavia. Pseudo-obstruktiossa laajentuneita mutkia esiintyy vain paksusuolessa ohut-

suolen ollessa normaali. (Daniels 2015, 367.) 

2.3.2 Konservatiivinen hoito 

Paralyyttisen ileuksen hoidossa suolilaman aiheuttaja tulee selvittää. Varsinaisen syyn hoita-

minen on ensiarvoisen tärkeää, mutta myös nestehoito ja elektrolyyttien korvaus tulee muis-

taa kuten muunkinlaisten suolitukosten hoidossa. Lääkityksen tarkistaminen on myös tärkeää 

ja suolistoa lamaavat lääkkeet tulee lopettaa. (Mäkelä 2018.) Kuten aikaisemmin todettiin, 

paralyyttinen ileus voi laueta syömällä ja juomalla normaalisti suun kautta, liikkumalla ja 

postoperatiivisen purukumin käytön avulla (Chan & al. 2019, 390). 

Suolilamaa ja pseudo-obstruktiota hoidetaan alkuun samalla tavalla. Suolta lamaavat lääkkeet 

tulee lopettaa, potilasta pyritään mobilisoimaan, nesteytyksestä ja elektrolyyteistä huolehdi-

taan ja tarvittaessa suoleen kertynyttä painetta pyritään dekomprimoimaan nenä-mahaletkun 

tai rektaaliputken avulla. Mikäli pseudo-obstruktiota ei saada edellä mainituilla keinoilla hoi-

dettua, voidaan hoitokeinona kokeilla neostigmiiniä, mikä lisää suolen peristaltiikkaa. (Kram 

& al. 2018, 505). Neostigmiini voi aiheuttaa bradykardiaa, minkä vuoksi lääke annetaan asiaan 

perehtyneen lääkärin toimesta erikoissairaanhoidossa monitorivalvonnassa. Jos lääkehoito-

kaan ei tehoa, on turvauduttava kolonoskopiaan eli paksusuolen tähystykseen. (Kurra & al. 

2018, 144.) 
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Ileuspotilas kärsii usein elimistön kuivumisesta ja hypokalemiasta, koska suoleen on kertynyt 

nestettä ja sitä on poistunut myös oksennuksen kautta. Potilaan nestetasapainosta tulee huo-

lehtia suonensisäisellä nesteytyksellä. Riittävästä elektrolyyttien korvaamisesta tulee myös 

huolehtia ja kaliumarvoja tulee tarkkailla sydämen rytmihäiriöiden välttämiseksi. (Mäkelä 

2018, Sallinen & Mentula 2018c.) 

Suolitukoksesta kärsivän potilaan suoleen voi kertyä tilanteen vakavuudesta riippuen useita 

litroja nestettä. Jos tukos on nähtävillä röntgenkuvassa eikä potilas oksenna, nestettä on voi-

nut kertyä suoleen 1500–2000 ml. Jos potilas oireilee enemmän ja hän oksentelee, nesteker-

tymä voi olla 3000 ml. Pahimmillaan nesteenmenetys suoleen voi olla jopa 6000 ml. (Saarnio 

& Alahuhta 2016.) 

Adheesioiden aiheuttama ileus pyritään hoitamaan ilman operatiivista toimenpidettä. Noin 80 

% kiinnikkeiden aiheuttamista suolitukoksista saadaan hoidettua ilman kajoavaa toimenpidet-

tä. Ensihoitona oksentelevalle ileuspotilaalle asetetaan nenä-mahaletku. Tämä helpottaa 

potilaan oloa ja usein lievittää kipua, sillä neste pääsee purkautumaan pois. Letkun asettami-

nen ehkäisee myös aspiraatiota ja tärkeimpänä, dekomprimoi suolen. Mikäli verenkierto ei ole 

suolessa häiriintynyt, voidaan dekomprimointia jatkaa noin 12 tuntia. (Sallinen & Mentula 

2018a, Sallinen & Mentula 2018c, Vilz & al. 2017.) Vaikka dekomprimointi on ensisijainen 

konservatiivinen hoitomuoto, se on kuitenkin hidas ja aiheuttaa stressiä potilaalle (Yamaguchi 

& al. 2018, 2). 

Mikäli adheesioista johtuva ileus ei laukea dekomprimoinnilla, tehdään varjoainetehosteinen 

kuvaus. Tutkimuksesta voidaan käyttää myös termejä ohutsuolipasaasi ja varjoainetehostei-

nen passageröntgen. Kuvaus toimii näissä tapauksissa siis sekä diagnostisena että hoidollisena 

menetelmänä. Mikäli varjoaine ei ole edennyt kahdeksassa tunnissa paksusuoleen asti, tukos 

täytyy todennäköisesti poistaa leikkaamalla. Leikkaus suoritetaan tavallisesti laparotomisesti 

eli avoleikkauksena. Konservatiivista hoitoa voidaan yrittää jopa kolme vuorokautta. Vaikeista 

kiinnikkeistä kärsivien potilaiden kohdalla leikkaushoitoa yritetään välttää vieläkin pidem-

pään. (Mäkelä 2018, Sallinen & Mentula 2018a, Sallinen & Mentula 2018c.) Toisaalta joidenkin 

tutkimusten mukaan yli kolme päivää kestänyt tulokseton konservatiivinen hoito lisää sekä 

riskiä suolen osapoistoon että sairastuvuutta ja kuolleisuutta (Vilz & al. 2017). 

2.3.3 Kirurginen hoito 

Vaikka ileusta pyritään hoitamaan konservatiivisin keinoin, leikkaus on silti monissa tapauksis-

sa ainoa hoitokeino. Leikkauksen tarkoituksena on laukaista suolitukos (Saarto, Österlund & 

Lepistö 2013). Ohutsuolitukokset, jotka johtuvat muista syistä kuin kiinnikkeistä tai tyrästä, 

hoidetaan ensisijaisesti leikkaamalla. Tyrästä johtuva tukos pyritään hoitamaan repositiolla, 

mutta mikäli tämä ei onnistu, joudutaan tässäkin tapauksessa turvautumaan leikkaukseen. 

(Sallinen & Mentula 2018a.) 
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Sigmasuoli on osa paksusuolta ja kiertyessään se aiheuttaa tukoksen. Sigmavolvuluksesta joh-

tuva ileus voidaan tavallisesti laukaista kolonoskopian eli paksusuolen tähystyksen avulla. 

Suolen kiertymä valitettavasti uusii monilla potilailla ja tällöin vaiva joudutaan hoitamaan 

kirurgisesti. (Sallinen & Mentula 2018b.) 

Kasvaimesta johtuva ileus hoidetaan kirurgisesti mahdollisuuksien mukaan. Ohutsuolessa tai 

paksusuolen oikeanpuoleisessa osassa oleva tukos pyritään hoitamaan poistamalla kasvain. 

Tämä ei ole aina mahdollista, esimerkiksi jos potilaalla on vatsaonteloon laajasti levinnyt 

syöpä. Tällöin tukoskohta voidaan ohittaa yhdistämällä kasvaimen molemmin puolin olevat 

suolen osat toisiinsa eli tekemällä suolen osapoisto eli hemikolektomia. Suoli voidaan nostaa 

myös avanteeksi. (Saarto, Österlund & Lepistö 2013, Sallinen & Mentula 2018a, Sallinen & 

Mentula 2018b.) 

Kasvaimen sijaitessa paksusuolen vasemmanpuoleisessa osassa, leikkaushoito voidaan suorit-

taa kahdella eri tavalla potilaan tilasta ja paksusuolen kunnosta riippuen. Leikkauksen voi 

hoitaa kahdessa vaiheessa, jolloin ensin hoidetaan tukos ja vasta myöhemmin kasvain. Toinen 

hoitotapa on poistaa suoraan kasvain. Usein vasemman paksusuolen tukoksissa koko suoli on 

niin laajentunut eli dilatoitunut, että se kannattaa poistaa kokonaan ja liittää ohutsuoli pe-

räsuoleen. (Sallinen & Mentula 2018b.) 

Peräsuolitukoksen tavallisin aiheuttaja on kasvain, joskus harvoin vierasesine. Kasvaimen ol-

lessa kyseessä, sitä tulisi ensin yrittää pienentää sädehoidon avulla. Suolitukos voidaan lau-

kaista paksusuolen lenkkiavanteen avulla. Kun ileus on lauennut, päästään kasvainta ja syövän 

levinneisyyttä tutkimaan tarkemmin. (Sallinen & Mentula 2018b.) 

Kasvaimesta johtuvaa paksu- tai peräsuolentukosta voidaan hoitaa myös stenttauksella. Stent-

ti on metallinen verkkoputki, joka asetetaan tukoksen ohi tavallisesti endoskooppisesti eli 

tähystyksessä läpivalaisun avulla. Stenttihoitoa käyttämällä potilas ei tarvitse avannetta. 

Lähelle peräaukkoa asetetut stentit voivat aiheuttaa kuitenkin kipua ja heikentää pidätysky-

kyä, tällaisissa tapauksissa stenttihoitoa ei suositellakaan. (Saarto, Österlund & Lepistö 2013, 

Salminen & Huhtinen 2008.) 

Syöpää sairastavien potilaiden kohdalla on otettava huomioon leikkauksen riskit. Leikkausta ei 

suositella kuin hyväkuntoisille potilaille, joiden elinajan odotetaan olevan vähintään kaksi 

kuukautta. Muun muassa potilaan korkea ikä, heikko ravitsemustila, useat tukokset ja pitkälle 

edennyt syöpä lisäävät leikkauskuolleisuuden riskiä. (Saarto, Österlund & Lepistö 2013.) 

3 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla ileuksen ennaltaehkäisyä ja hoitoa. 
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Opinnäytetyön tavoitteena on edistää hoitajien tietämystä ileuksen ennaltaehkäisystä ja hoi-

dosta. 

Tutkimuskysymykset ovat:  

Miten ileusta voidaan ennaltaehkäistä? 

Miten ileusta voidaan hoitaa? 

4 Menetelmälliset valinnat 

4.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Opinnäytetyössä käytettiin 

laadullista lähestymistapaa. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on induktiivinen päättely, 

jossa tehdään yksittäisistä tapahtumista havaintoja.  Havainnot kootaan ja yhdistetään tämän 

jälkeen isommiksi kokonaisuuksiksi. Laadullisessa tutkimuksessa tärkeänä osana on tekijöiden 

tietämys tutkittavasta aiheesta. Tieto aihepiiristä on tärkeää, jotta tutkimukseen voidaan 

kerätä materiaalia ja tutkimuksesta tulee eheä. (Kylmä & Juvakka 2007.) 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan laadullisessa tutkimuksessa havainnot ovat teoriapitoisia 

tutkimuksen perusteluissa, sekä sen kritiikissä. Laadulliset tutkimukset voidaan jakaa kolmeen 

tasoon: kuvaileva, selittävä ja arvioiva. Kuvailevassa tutkimuksessa kokemukset ym. raportoi-

daan kuvaavina. Selittävää menetelmää käytetään, kun etsitään ja tunnistetaan tutkimusai-

neistoista selittäviä tekijöitä eli minkä vuoksi jotain on tapahtunut ja/tai tapahtuu. Arvioivas-

sa menetelmässä kuvataan käytettyjä menetelmiä ja arvioidaan niiden vaikuttavuutta ja toi-

mivuutta. (Kylmä & Juvakka 2007.) 

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kehittää ja arvioida jo olemassa olevaa teoriaa. Sen 

avulla voidaan muodostaa aihealueesta laaja kokonaiskuva, sekä tunnistaa mahdollisia ristirii-

taisuuksia ja ongelmia lähdemateriaaleista. (Stolt, Axelin & Suhonen 2015, 7-9.) Kuvailevaa 

kirjallisuuskatsausta voidaan käyttää nykyisten hoitokäytäntöjen ja suositusten arviointiin, 

päivittämiseen ja kehittämiseen. (Kangasniemi & al. 2013.) 

Kirjallisuuskatsaus voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: kuvaileva kirjallisuuskatsaus, meta-

analyysi ja systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa voidaan 

käyttää laajoja aineistoja ja tutkimuskysymykset voidaan asetella väljemmin kuin meta-

analyysissä ja systemaattisessa katsauksessa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yleisin kirjalli-

suuskatsauksen muoto. (Salminen 2011, 6.) Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa on neljä vai-

hetta. Aluksi määritellään tutkimuskysymys, jonka perusteella valitaan soveltuva aineisto. 

Tämän jälkeen alkaa aineiston analysointi ja kuvailun rakentaminen. Viimeisenä tarkastellaan 

koottuja tuloksia, sekä tehdään tuloksista pohdinta, sekä arvioidaan esimerkiksi tuloksien 

luotettavuutta ja johtopäätöksiä. (Kangasniemi & al. 2013) 
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4.2 Aineiston haku ja valinta 

Aineistoja etsittiin luotettavista tietokannoista Finna, PubMed ja Medic. Finna on kansalliskir-

jaston ylläpitämä hakupalvelu, jonka avulla pääsee selaamaan suomalaisten kirjastojen, mu-

seoiden ja arkistojen aineistoja. PubMed on National Center for Biotechnology Informationin 

ylläpitämä biolääketieteellinen haku- ja viitetietokanta. Medic on Helsingin yliopiston kirjas-

ton ylläpitämä viitetietokanta, jossa on suomessa julkaistuja terveystieteellisiä artikkeleita ja 

kirjallisuutta. 

Sisäänottokriteereiksi (ks. Taulukko 1) kirjallisuuskatsaukseen valittiin enintään kymmenen 

vuotta vanhat julkaisut, jolloin aikaväliksi julkaisuille tuli 2010-2020. Tutkimuksien tuli olla 

tieteellisiä artikkeleita tai julkaisuja. Tutkimuksen tuli vastata tutkimuskysymyksiin ja tutki-

muksen kieleksi hyväksyttiin suomi tai englanti. Tutkimusten tuli lisäksi olla maksuttomia. 

Poissulkukriteereinä (ks. Taulukko 1) haussa rajattiin pois ennen vuotta 2010 julkaistut artik-

kelit ja tutkimukset. Pois rajattiin myös ei-tieteelliset julkaisut, esimerkiksi AMK tasoiset 

opinnäytetyöt. Hauissa rajattiin pois myös tutkimukset, jotka eivät vastanneet tutkimuskysy-

myksiin, olivat maksullisia tai julkaisukieli oli jokin muu kuin englanti tai suomi. 

SISÄÄNOTTOKRITEERIT POISSULKUKRITEERIT 

Tieteellinen julkaisu 
Ei tieteelliset julkaisut esim. opinnäyte-

työt 

Tutkimus julkaistu vuoden 2010 jälkeen Tutkimus julkaistu ennen vuotta 2010 

Tutkimus vastaa tutkimuskysymykseen Tutkimus ei vastaa tutkimuskysymykseen 

Tutkimuksen kieli on suomi tai englanti 
Tutkimus on julkaistu jollain muulla kuin 

suomen tai englannin kielellä 

Tutkimus on maksuton Tutkimus on maksullinen 

Taulukko 1: Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Tutkimuskysymyksien perusteella määritettiin hakusanat, joilla haettiin valituista tietokan-

noista aineistoja. Opinnäytetyön keskeiset käsitteet ovat ileus, ileuksen ennaltaehkäisy ja 

ileuksen hoito. Aineistoja haettiin sekä suomen- että englanninkielisillä hakusanoilla peilaten 

keskeisiin käsitteisiin. Suomeksi haettiin sanoilla suolitukos, ennaltaehkäisy ja hoito. Englan-

nin kielen hakusanoina käytettiin ileus, prevent, bowel obstruction ja treatment. Englannin-

kielessä ileuksella tarkoitetaan funktionaalista suolitukosta kun taas mekaanisesta suolitukok-

sesta käytetään esimerkiksi termiä bowel obstruction. Aineistoja haettiin erikseen ileuksen 

ennaltaehkäisyn ja ileuksen hoidon aihepiireistä. Ennaltaehkäisyyn liittyviä artikkeleita hyväk-

syttiin 14 ja hoitoon liittyviä 11. Monet hoitoa käsittelevät tutkimukset olivat liian lääketie-
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teellisiä eivätkä siksi valikoituneet tähän työhön. Haku- ja valintaprosessit ovat kuvattu tar-

kemmin liitteissä 1a ja 1b. Kirjallisuuskatsaukseen hyväksytyt tutkimukset ovat esitelty liit-

teissä 2a ja 2b. 

4.3 Aineiston analyysimenetelmä 

Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia, jota voidaan käyttää kaikissa 

laadullisissa tutkimuksissa perusanalyysimenetelmänä. Ileuksen ennaltaehkäisystä ja hoidosta 

tehtiin molemmista omat induktiiviset sisällönanalyysit (ks. liitteet 3a ja 3b). Induktiivisessa 

eli aineistolähtöisessä analyysissa analysoitavat asiat valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoi-

tuksen ja tutkimuskysymyksien perusteella. Tällä pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus 

valituista tutkimusaineistoista. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Tutkimuskysymyksien ja tarkoituk-

sen avulla selvitetään mitä aineisto kertoo tutkittavasta aiheesta. Aluksi aineisto puretaan ja 

pelkistetään osiin, jonka jälkeen samankaltaiset asiat yhdistetään. Tämän jälkeen tutkimus-

kysymyksien ja tutkimuksen tarkoituksen ohjaamina pyritään tiivistämään aineisto kokonai-

suudeksi. (Kylmä & Juvakka 2007.) 

Sisällönanalyysi on kolmivaiheinen prosessi. Vaiheet ovat aineiston redusointi, klusterointi ja 

abstrahointi eli pelkistäminen, ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen. Pelkistämi-

sessä aineistosta karsitaan pois kaikki epäolennainen ja aineistosta etsitään tutkimuskysymyk-

seen vastaavat ilmaukset tai aineistosta pelkistetyt ilmaukset. Ryhmittelyssä aineistosta poi-

mitut samankaltaiset ilmaukset ja pelkistykset ryhmitellään omiksi luokikseen ja nämä muo-

dostavat alaluokat. Alaluokka nimetään sisällön mukaan. Alaluokat yhdistetään yläluokiksi ja 

edelleen pääluokiksi. Käsitteellistämisessä tarkoituksena on erotella olennainen tieto, jonka 

perusteella voidaan muodostaa teoreettisia käsitteitä ja johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 

2018; Kylmä & Juvakka 2007.) Johtopäätökset ryhmittelyistä vastaavat tutkimuskysymyksiin ja 

johtopäätökset esitetään kuvailuna (Kangasniemi & al. 2013). 

5 Kirjallisuuskatsauksen tulokset 

Tässä luvussa käsitellään kirjallisuuskatsaukseen valittuja artikkeleita ja niiden tuloksia ryh-

miteltynä sisällönanalyysin yläluokkien mukaan. Koska leikkauksen jälkeiset toimenpiteet ovat 

merkittäviä sekä ileuksen ennaltaehkäisyssä että hoidossa, molemmat sisällönanalyysit pitävät 

sisällään samoja asioita. Postoperatiivisen hoidon kohdalla käsitellään vain niitä artikkeleita, 

joissa ilmeni jotain sellaista tietoa ileuksen hoidosta, mitä ennaltaehkäisyn aihepiiristä vali-

tuista tutkimuksista ei käynyt ilmi. 

5.1 Ileuksen ennaltaehkäisy 

5.1.1 Ileuksen lääkkeellinen ennaltaehkäisy 

Wessel & al. (2020) kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että suolen toiminnan parantamiseksi 

käytetään monesti useita lääkkeitä, kuten metoklopramidia, alvimopaania ja neostigmiinia, 
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vaikka vain alvimopaanilla on julkaistujen tutkimusten mukaan todettu olevan positiivinen 

vaikutus suolen toimintaan. 52 % eri ERAS-protokollista sisältää enemmän kuin yhden far-

maseuttisen (sis. purukumi) metodin postoperatiivisen ileuksen ennaltaehkäisemiseksi ja lähes 

jokaisessa protokollassa on eri lähestymistapa aiheeseen. Kirjallisuuskatsauksen mukaan pu-

rukumin syönti, metoklopramidi, alvimopaani ja magnesium ovat kaikista yleisimmin mainitut 

postoperatiivisen ileuksen ennaltaehkäisyn keinot. (Wessel & al. 2020.) 

Ileus on yleinen vaiva keisarinleikkauksen jälkeen. Metoklopramidin tehokkuus ja käyttökel-

poisuus ileuksen ennaltaehkäisyssä keisarinleikkauksen jälkeen osoitettiin Agah & al. (2015) 

tutkimuksessa. Tutkimuksessa todettiin, että ennen sektiota lihakseen pistetty metokloprami-

di nopeuttaa suoliäänten kuulumista, suolikaasujen poistumista, sekä aikaisti ulostamista 

verrattuna ryhmään, joka ei ollut saanut metoklopramidia. Lääke vähensi postoperatiivisen 

ileuksen ilmaantuvuutta ja helpotti jo kehittynyttä ileusta. Metoklopramidin käyttö edesaut-

toi myös näläntunteen syntymistä ja vauvan syöttämistä sekä vähensi raskaudenjälkeisen tur-

votuksen tunnetta. Ne äidit, jotka saivat metoklopramidia, pystyivät myös syömään ja liikku-

maan aikaisemmin kuin vertailuryhmä. Metoklopramidi on todettu turvalliseksi, se on hyvin 

siedetty, riskitön, edullinen ja sitä on saatavilla. Varmaa ileuksen ennaltaehkäisykeinoa sekti-

on jälkeen ei ole vielä keksitty, mutta metoklopramidi olisi tutkijoiden mukaan varteenotet-

tava vaihtoehto tähän. Lääkkeellä voidaan siis sekä ennaltaehkäistä että hoitaa postoperatii-

vista ileusta. (Agah & al. 2015.) 

Li & al. (2018) tutkimuksessa selvitettiin suonensisäisen lidokaiinin käyttöä postoperatiivisessa 

kivunhoidossa laparoskooppisesti hoidetuilla kolekystiittipotilailla. Tutkimuksen perusteella 

lidokaiinin käyttö voi merkittävästi vähentää riskiä postoperatiivisen ileuksen kehittymiseen. 

Lidokaiinin todettiin vähentävän myös akuuttia leikkauksenjälkeistä kipua ja se vähentää näin 

myös opioidien tarvetta sekä pahoinvointia. (Li & al. 2018.) 

Epiduraalista kivunhoitoa käytetään yleisesti vatsanalueen avoleikkausten yhteydessä. Jin & 

al. (2017) tutkimuksessa epiduraalipuudutusta käytettiin laparoskooppisen leikkauksen kivun-

hoidossa. Tutkimuksissa havaittiin, että verrattuna suonensisäiseen kivunhoitoon, epiduraali-

nen kivunlievitys nopeutti suoliston toiminnan palautumista vatsanalueen leikkauksen jälkeen 

keskimäärin 17 tuntia. Sillä, sisälsikö puuduteaine opioideja vai ei, ei näytä olevan suolen 

toiminnan kannalta merkitystä. Epiduraalisen kivunlievityksen todettiin vähentävän elimistön 

kokemaa leikkauksesta johtuvaa stressiä. Kipua hoitaessa tulee ottaa huomioon potilaan ikä, 

tehty leikkaus, potilaan muut sairaudet ja kontraindikaatiot. (Guay, Nishimori & Kopp 2016, 

Jin & al. 2017.) 

5.1.2 Ennaltaehkäisevät leikkausmenetelmät 

Wang & al. (2018) tutkimuksessa selvitettiin ERAS-menetelmän vaikutuksia paksusuolensyövän 

leikkaushoidossa. Tutkimuksessa verrattiin laparoskopian ja laparotomian hoitotuloksia. Tä-
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hystysleikkaus, jossa käytettiin ERAS-menetelmiä, johti nopeampaan toipumiseen ja lyhensi 

sairaalassaoloaikaa verrattuna ERAS-suositusten mukaiseen avoleikkaukseen. Laparoskopia 

vähensi leikkauksenaikaista verenvuotoa ja postoperatiivista ileusta, vaikka tähystämällä teh-

ty operaatio kestääkin kauemmin kuin avoleikkaus. Tutkimuksessa todettiin, että ERAS-

menetelmien mukaisessa laparoskoppisessa leikkauksessa potilaan CRP-arvo nousi vähemmän 

eli vastustuskyky säilyi parempana kuin avoleikkauksessa olleen potilaan. Wang & al. totesivat 

myös, että ensimmäisenä postoperatiivisena päivänä mitattu regulatorinen T-soluarvo (Treg) 

oli korkeampi laparoskooppisesti operoiduilla kuin avoleikatuilla potilailla. Matala T-soluarvo 

indikoi postoperatiivisesta ileuksesta. (Wang & al. 2018.) 

Nakamura & al. (2016) tutkivat laparoskopiana toteutetun ohutsuolitukosleikkauksen hyödylli-

syyttä postoperatiivisen suolitukoksen ennaltaehkäisyssä. Heidän mukaansa avoleikkaus on 

riskitekijä postoperatiivisen ohutsuolitukoksen uudelleenkehittymiselle. Tutkimuksessa ehdo-

tetaan laparoskooppista leikkausmenetelmää avoleikkauksen sijaan mahdollisuuksien mukaan. 

Mutta mikäli kajoamattomilla menetelmillä tukos saadaan hoidettua, leikkaukseen ei tule 

ryhtyä. (Nakamura & al. 2016.) 

Grass & al. (2017) arvioivat tutkimuksessaan postoperatiivisen ileuksen esiintyvyyttä ja sen 

riskitekijöitä. Eras-suositusten noudattaminen sekä vähemmän invasiivisen leikkaustavan to-

dettiin selvästi vähentävän postoperatiivisen ileuksen riskiä. ERAS-menetelmistä huolimatta, 

postoperatiivinen ileus pysyi suurimpana leikkauksenjälkeisenä ongelmana. Tutkimuksessa 

joka neljännelle potilaalle jouduttiin asettamaan nenä-mahaletku uudestaan postoperatiivi-

sesti. Tutkimuksen mukaan kaikkia ERAS-suosituksia noudattamalla, saadaan paras tulos pos-

toperatiivisen ileuksen ennaltaehkäisyssä. Potilaan preoperatiivinen hoito ja mahdollisimman 

vähän kajoavien kirurgisten toimenpiteiden suosiminen saattaa auttaa vähentämään riskiä 

postoperatiivisen suolitukoksen kehittymiselle. (Grass & al. 2017.) 

Hyaluronihappoa ja karboksimetyyliselluloosaa (HA/CMC) sisältävien tuotteiden toimivuutta 

adheesioprofylaksiana tutkittiin laparoskooppisesti operoiduilla kolorektaalipotilailla sekä 

potilailla, joilta poistettiin tähystyksessä virtsarakko. HA/CMC kalvojen käyttö tähystysleikka-

uksessa todettiin haastavaksi, mutta toimivaksi. Monikerroksinen adheesioprofylaksia osoit-

tautui toimivimmaksi kalvomenetelmäksi. Siinä kalvot asetettiin limittäin päällekkäin eri sy-

vyyksille. Potilasryhmässä, jossa käytettiin kolminkertaista adheesioprofylaksiaa, ileusta ei 

esiintynyt lainkaan. Sen sijaan ryhmä, jolla ei käytetty HA/CMC kalvoja lainkaan, lähes joka 

kymmenennellä esiintyi ileusta. Myös HA/CMC suihke osoittautui toimivaksi ja helpoksi käyt-

tää eikä näillä potilailla ilmennyt kiinnikkeistä johtuvaa ileusta. Suihketta levitettiin leikkauk-

sen jälkeen tasaisesti koko leikkausalueelle. Tutkimuksessa todettiin kuitenkin, että pitkäai-

kaiset vaikutukset tulisi selvittää uudella isommalla otannalla ja potilaita tulisi seurata pi-

dempään. (Atsushi & al. 2015, Kim & al. 2019.) 
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5.1.3 Suolen toiminnan stimulointi 

Tutkimuksessa on havaittu, että aikainen oraalinen nesteytys, aikainen mobilisointi ja puru-

kumin syönti aikaistivat suoliäänten kuulumista, suolen liikkeiden alkamista sekä ilman pois-

tumista keisarileikkauksen jälkeen. Tutkimuksessa ei havaittu ulosteen poistumisen nopeutu-

mista suolesta. Edellä mainittujen menetelmien avulla toipuminen kuitenkin nopeutui ja sai-

raalassaoloaika lyhentyi. Tutkimukseen osallistuvien keisarileikattujen äitien nesteytys aloi-

tettiin 3,5 tuntia leikkauksen jälkeen juomalla 50 ml vettä. Juomista jatkettiin niin, että joka 

tunti nautittiin 100 ml vettä, kunnes suoliäänet kuuluivat. Varhainen liikkuminen aloitettiin 

10 minuutin istumisella sängyssä neljä tuntia leikkauksesta. Tämän jälkeen äidit kävelivät 

kolme kertaa päivässä 5-10 metriä voinnin mukaan. Purukumin syönti aloitettiin kaksi tuntia 

leikkauksen jälkeen ja sitä syötiin 15 minuuttia kahden tunnin välein, ei kuitenkaan yöllä. 

Purukumin syöntiä jatkettiin, kunnes suolen liikkeet alkoivat ja suolikaasua alkoi poistua. 

(Ebru & Fusun 2015.) 

Myös Liu & al (2017) on tutkinut purukumin syönnin postoperatiivisia vaikutuksia. Purukumin 

syönnillä peräsuolileikkauksen jälkeen näyttäisi olevan postoperatiivista ileusta ennaltaehkäi-

sevä ja hoitava vaikutus. Purukumi on edullinen, turvallinen ja hyvin siedetty sekä helposti 

saatavilla oleva. Purukumin syönnillä todettiin olevan suotuisa vaikutus suolikaasujen poistu-

misessa sekä suolen peristaltiikkaan. Ksylitolia tai sorbitolia sisältävä purukumi näyttäisi tut-

kimuksen perusteella tehoavan paremmin kuin sokeripurukumi. (Liu & al 2017.) 

Kahvin vaikutuksia suolistoon on tutkittu paksusuolioperoiduilla potilailla. Kahvin vaikutusme-

kanismia ei kokonaan tunneta, mutta julkaistun kirjallisuuden mukaan kahvi parantaa selkeäs-

ti suolentoimintaa neljän minuutin kuluttua sen nauttimisen jälkeen vaikuttamatta kuiten-

kaan postoperatiiviseen sairaalloisuuteen. Takuita suolen liikkeistä 12 tuntia leikkauksen jäl-

keen ei voida tutkimuksen perusteella antaa. Tutkimuksen mukaan kahvin postoperatiivinen 

nauttiminen edesauttaa suolen peristaltiikkaa, suolikaasujen poistumista sekä kiinteän ruoan 

sietämistä. (Gkegkes & al. 2020.) 

Aikaisen oraalisen ravitsemuksen on tutkimuksessa osoitettu toimivan vatsanalueen postope-

ratiivisessa toipumisessa. Suoliston toiminnan palautuminen oli nopeampaa, sairaalassaoloaika 

oli lyhyempi ja kuolleisuus pienempi, kun ravitsemus oli aloitettu ensimmäisen vuorokauden 

aikana leikkauksen jälkeen. Tutkimuksen mukaan aikainen oraalinen ravitsemus epäonnistuu 

kuitenkin usein ensimmäisen viikon aikana leikkauksesta. Tutkimuksen mukaan suoliston toi-

mintaa voidaan herätellä katsomalla ruoka-aiheisia ohjelmia, maistelemalla suosikkiruokia, 

katsomalla toisten syömistä, juomalla pieniä määriä hedelmämehua sekä syömällä purukumia. 

Tutkimuksessa todettiin myös, että varhainen ravinnon nauttiminen suun kautta vatsan alueen 

leikkauksen jälkeen vähensi sairaalassaoloaikaa ja kuolleisuutta sekä kustannuksia. Multimo-

daalinen varhainen oraalinen ravitsemusohjelma edesauttoi ravinnon nauttimista suun kautta. 

(Sun & al. 2017.) 
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5.2 Ileuksen hoito 

5.2.1 Konservatiiviset hoitomenetelmät 

Varjoainetta käytetään suolitukoksen sekä diagnostisena että hoidollisena menetelmänä. Mi-

käli varjoaine ei läpäise suolistoa kahdeksassa tunnissa, se enteilee leikkauksen tarvetta. 

Mulder & al. (2019) tutkivat varjoaineen käyttöä pitkäkestoisemmin, kahden vuorokauden 

ajan. Tutkimuksessa todettiin, että lähes kolmannes potilaista ei onnistunut ulostamaan 48 

tunnin aikana tai he tarvitsivat vielä nenä-mahaletkua, mutta selvisivät kuitenkin ilman leik-

kaushoitoa. Tutkimuksen mukaan jatkamalla varjoainemenetelmää yli 48 tuntia, voidaan aut-

taa välttämään turhia leikkauksia. Varjoaineen käyttö voi vähentää leikkauksen tarvetta ja 

lyhentää sairaalassaoloaikaa. (Mulder & al 2019.) 

Viime vuonna julkaistun pilottitutkimuksen tarkoituksena oli tutkia suolitukoksia varten kehi-

tetyn hoitoprotokollan vaikutusta hätäleikkauksiin sekä sairaalloisuuteen ja kuolleisuuteen. 

Menetelmän perusajatuksena on vähentää suolessa olevan massan määrää, jotta täydellistä 

tukosta ei pääse syntymään. Massan määrää pyritään vähentämään laksatiiveilla, vähäjättei-

sellä ruokavaliolla (ei siemeniä, kuoria yms.) ja nestemäisillä ravintovalmisteilla. Lisäksi hoi-

toprotokollan kuuluu päivittäinen liikunta, tupakoinnin lopettaminen ja alkoholin käytön vä-

hentäminen. Kun potilaalle ei ole suolen kireyttä eikä vatsanalueen kipua, katoaa myös hätä-

leikkauksen tarve ja aikaa jää elektiivisen leikkauksen suunnitteluun. (Fahim & al. 2020.) 

Pilottitutkimuksessa tunnistettiin neljä tukoksen vaihetta, joiden mukaan potilasta hoidettiin. 

1) Potilaalla oli vatsakipua ja suoliäänet kuuluvat eikä suoli ollut venynyt. Potilaan ruokavali-

osta poistettiin suuret kuidut, siemenet ja kuoret. 2) Potilaalla oli vatsakipua ja suoliäänet 

olivat kovat sekä osa suolesta oli venynyt. Potilas sai ravitsemusliuoksia suun tai nenä-

mahaletkun kautta. 3) Potilaalla oli vatsakipua sekä koko tai suuri osa suolesta oli venynyt. 

Potilaalle aloitettiin parenteraalinen ravitsemus ja suun kautta sai juoda vain kirkkaita nestei-

tä. 4) Potilaan voinnissa oli havaittavissa, että suoli oli puhkeamaisillaan tai jo puhjennut tai 

potilaalle oli kehittynyt sepsis. Tässä vaiheessa oli syytä miettiä hätäleikkausta. Tutkimukses-

sa havaittiin protokollan vähentävän hätäleikkauksen tarvetta, sairaalloisuutta ja kuolleisuut-

ta. Tutkimuksen mukaan menetelmä näyttää olevan käyttökelpoinen ja toimiva vaihtoehto 

hätäleikkaukselle. (Fahim & al. 2020.) 

Ileuksen dekompressiohoitoon on suunniteltu ileusputki, jota voidaan käyttää adheesioista 

johtuvaan ohutsuolitukokseen. Putki voidaan asettaa endoskooppisesti. Suolitukokseen tarkoi-

tettu nenä-mahaletku nopeuttaa suolitukoksen oireista toipumista verrattuna tavalliseen ne-

nä-mahaletkuun. Tavallisen nenä-mahaletkun on todettu olevan liian lyhyt, jotta sillä voitai-

siin imeä kauempaa suolesta ja sen dekomprisoiva vaikutus on melko tehoton. Myös kuvanta-

mis- ja laboratoriotulokset olivat huomattavasti paremmat käytettäessä ileusputkea kuin ver-
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rokkiryhmässä. Tutkimuksen mukaan ileusputkea käyttämällä leikkaushoidolta vältyttiin huo-

mattavasti useammin kuin jos käytössä oli tavanomainen nenä-mahaletku. (Chen & al.2012)  

Komaki & al. (2019) selvittivät tapaustutkimuksen avulla nenä-mahaletkun kautta laitetun 

Coca-Colan liuottavia vaikutuksia suolikiven hoidossa. Tutkimuksessa havaittiin, että ohut-

suolitukos hävisi kuuden päivän kuluessa liuotuksen avulla. Coca-Colaa annosteltiin kaksi ker-

taa vuorokaudessa 500 ml kerralla, minkä jälkeen nenä-mahaletku laitettiin kiinni 30 minuu-

tiksi. Ohutsuoli alkoi pienentyä jo ensimmäisen annoksen jälkeen. Tutkimuksessa ulosteen 

mukana tulleet kivet vahvistettiin vielä liukenevan Coca-Colaan (pH 1,9), viinietikkaan (pH 

2,6) ja suolahappoon (pH 2,0). Tutkimuksessa todettiin, että suolikiviä voidaan liuottaa erilai-

silla hapoilla. (Komaki & al. 2019.) 

5.2.2 Leikkausmenetelmät 

Sulamattomasta ruoasta johtuva suolitukos joudutaan Gök & al. (2019) mukaan useimmiten 

hoitamaan kirurgisesti. Tutkimuksessa tarkasteltiin pilkkoutumattoman aineksen aiheuttaman 

mekaanisen suolitukoksen hoitomenetelmiä kliinisten kokeiden perusteella. Ileuspotilaille 

laitettiin nenä-mahaletku ja ravitsemus suun kautta lopetettiin. Hoitokeinoina käytettiin en-

sin konservatiivisia menetelmiä, kuten Coca-Colan liuottavaa vaikutusta ja antamalla nesteitä 

parenteraalisesti. 80% tutkimukseen osallistuneista potilaista jouduttiin kuitenkin hoitamaan 

leikkauksen avulla. (Gök & al. 2019.) 

Liang & al. (2019) vertasivat tutkimuksessaan laparoskopian ja laparotomian vaikutuksia pos-

toperatiiviseen ileukseen vatsanalueen syöpäleikkauksen jälkeen. Tutkimuksessa havaittiin 

laparoskooppisesti operoiduilla vähemmän postoperatiivista ileusta. Avoleikkauksen läpikäy-

neillä oli suurempi riski saada leikkauksenjälkeinen suolitukos. Tutkimuksessa havaittiin myös, 

että suurentuneet valkosolutasot lisäsivät postoperatiivisen ileuksen riskiä, ja tähystysleikka-

uksen jälkeen valkosolutasot olivat matalammat kuin avoleikkauksen jälkeen. Laparoskopialla 

todettiin olevan merkittävä suojaava vaikutus postoperatiivisen ileuksen kehittymiselle vatsan 

alueen leikkauksen jälkeen. (Liang & al. 2019.) 

Leikkausasennolla on todettu olevan merkitystä paralyyttisen ileuksen esiintymiseen selkäran-

kaleikkauksen jälkeen. Tutkimuksen mukaan vatsamakuuasento leikkauksessa lisäsi riskiä saa-

da kuvantamisella todettu ileus, mutta ei oireiden perusteella todettua ileusta. Selkäasennol-

la ei havaittu olevan samanlaisia vaikutuksia paralyttisen ileuksen esiintymiseen leikkauksen 

jälkeen. (Oh & al. 2015.) 

5.2.3 Postoperatiivinen hoito 

Park & al. (2018) vertasivat tutkimuksessaan eri postoperatiivisten menetelmien vaikutusta 

postoperatiivisen ileuksen esiintymiseen tähystysleikkauksella tehdyn eturauhasenpoiston 

jälkeen. Leikkauksenjälkeinen vatsahieronta, lämpöhoito, purukumin pureskelu ja etenkin 
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liikkuminen todettiin kaikki tehokkaiksi keinoiksi stimuloimaan suolen liikkeitä ja sen palau-

tumista. Edellä mainitut keinot nopeuttivat myös ensimmäistä ulostamiskertaa. (Park & al. 

2018.) 

ERAS-menetelmien käyttämisen on todettu vähentävän ileuksen esiintyvyyttä ja kestoa ver-

rattuna tavallisiin perioperatiivisiin menetelmiin. Protokolla vaikuttaa positiivisesti myös mui-

hin leikkauksenjälkeisiin komplikaatioihin ja sairaalassaoloaikaan. Tutkimuksessa ERAS-

protokollan mukaisia, perinteisestä poikkeavia preoperatiivisia menetelmiä olivat alle kuusi 

tuntia kestävä paasto, potilaan nesteytys, hiilihydraattijuoman nauttiminen kuusi tuntia en-

nen leikkausta ja antibioottiprofylaksian antaminen potilaalle. Intraoperatiivisia menetelminä 

dreenejä, nenä-mahaletkua ja katetreja vältettiin ja käytössä olivat nopeasti vaikuttavat 

anesteetit (esim. sevofluraani). Postoperatiivisina ERAS-protokollan menetelminä liikkumista 

ja pienien nestehörppyjen nauttimista suositeltiin kuuden tunnin kuluttua ja puolinestemäisen 

ravinnon sai aloittaa vuorokauden kuluttua leikkauksesta. (Pirzada & al. 2017.) 

6 Pohdinta 

6.1 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuseettiset ongelmat liittyvät usein tutkimustoimintaan. Ongelmia voi olla käytettyjen 

menetelmien luotettavuudessa, tuloksien esittämistavassa, informaation kulussa tutkimuk-

seen osallistuvien henkilöiden välillä, sekä mahdolliset anonymiteettiongelmat. Eettisiä on-

gelmia voidaan tarkastella myös moraalisten valintojen kautta. Tutkittava aihe valikoituu 

moraalisten valintojen kautta ja näiden valintojen avulla valitaan tutkimukseen myös ne ai-

heet, joita pidetään tärkeänä. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

Työ on tehty kahden ihmisen voimin ja tämä lisää työn eettisyyttä ja luotettavuutta. On suuri 

etu, että tekijöitä on useampia, sillä itse ei voi arvioida luotettavasti työnsä puolueettomuut-

ta. Lisäksi työhön valitut artikkelit ovat monipuolisempia, kun on useampi ihminen valitse-

massa työhön käytettävää materiaalia. Jokaisella ihmisellä on oma tausta ja kokemukset elä-

mästä, jotka auttavat ratkaisujen ja päätösten tekemisessä. Nämä kokemukset vaikuttavat 

tiedostamatta esimerkiksi valittuihin artikkeleihin ja julkaisuihin. 

Luotettavuutta laadullisessa tutkimuksessa voidaan arvioida muutamien kriteerien avulla. 

Kriteerit ovat vahvistettavuus, uskottavuus, siirrettävyys ja refleksiivisyys. Vahvistettavuus 

edellyttää tutkimusprosessin kirjaamista siten, että prosessin kulku on myös muiden tutkijoi-

den seurattavissa. Uskottavuutta voi vahvistaa keskustelemalla tutkimuksesta ja sen tuloksista 

toisen samaa aihetta tutkivan kanssa. Lisäksi tutkijan tulee tuntea tutkittava aihepiiri hyvin ja 

tämä vaatii sitä, että työhön käytetään aikaa. Refleksiivisyys tarkoittaa sitä, että tekijän tu-

lee pystyä arvioimaan omaa vaikutustaan tutkimusprosessiin ja aineistoon. Siirrettävyydessä 

tutkimuksen tuloksien tulee olla siirrettävissä samankaltaisiin tilanteisiin. (Kylmä & Juvakka 

2007.) 
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Työn eri vaiheet, menetelmät ja tulokset on kirjattu tarkasti ylös, jotta prosessin kulku on 

muiden seurattavissa ja tulokset voidaan toistaa samankaltaisissa tutkimuksissa. Käyttämäm-

me tutkimukset ovat vertaisarvioituja tieteellisiä tutkimuksia. Ne ovat julkaistu alle kymme-

nen vuotta sitten, jotta tieto olisi vielä relevanttia ja ajankohtaista. Osaaminen, laitteet, 

tutkimukset ym. kehittyvät koko ajan hurjaa vauhtia. Nykyaikana ovat ihan erilaiset mahdolli-

suudet saada selville tieteellisin keinoin esimerkiksi sairauksien taustalla olevia syntymeka-

nismeja, kuin vielä kymmenen vuotta sitten. 

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettisten suositusten (Arene 2018) mukaan opiskeli-

jan tulee selvittää esteellisyytensä käsiteltävissä olevaan asiaan tai asianosaisiin, jotka voivat 

vaarantaa opiskelijan puolueettomuuden. Tällä opinnäytetyöllä ei ole ollut yhteistyökumppa-

nia eikä näin ollen myöskään suhteita yhteistyökumppaniin, joka voisi vaarantaa objektiivi-

suutemme. Eettisten suositusten (Arene 2018) mukaan opiskelijan olisi hyvä myös ilmoittaa 

sidonnaisuudet ja rahoituslähteet. Opinnäytetyö on tehty tekijöiden omasta mielenkiinnosta, 

eikä sidonnaisuuksia yhteistyökumppaneihin ole. Kummallakaan meistä ei myöskään ole ta-

loudellisia kytköksiä mihinkään aiheeseen liittyvään yritystoimintaan eikä näin ollen puolueet-

tomuus ole vaarantunut taloudellisten kytköksien vuoksi. 

Plagiointi on kielletty tekijänoikeuslailla ja se on yleisin tutkimusvilppi. Sen vuoksi opinnäyte-

työt tulee lähettää plagioinnintunnistusjärjestelmään ennen arvioitavaksi lähettämistä. (Are-

ne 2018.) Valmis opinnäytetyö on tarkistettu plagioinnintarkistusohjelman avulla. Tällä var-

mistamme ja teemme tiettäväksi, että emme ole lainanneet luvattomasti toisten tuottamia 

materiaaleja tai käyttäneet sanatarkkoja lainauksia ilman asianmukaista lainaustapaa ja läh-

deviitteitä. 

6.2 Tulosten tarkastelu 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla ileuksen ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Tavoit-

teena oli edistää hoitajien tietämystä ileuksen ennaltaehkäisystä ja hoidosta. Aihe on monia-

lainen ja laaja ja tietoa on valtavan paljon saatavilla. Tieto on hajanaista eikä koosteita ai-

heesta ole juurikaan tehty. Kattavasta teoriaosuudesta oli hyötyä artikkelien läpikäymisessä 

ja valinnassa. Tämän kirjallisuuskatsauksen puitteissa oli mahdotonta käsitellä kaikkia artik-

kelihaussa esiin nousseita aiheita. Esimerkiksi suolitukokseen johtavia syitä on vielä monia 

muita, samoin erilaisia kirurgisia menetelmiä. Osa kirjallisuuskatsauksen tuloksista vahvisti 

teoreettista tietoa. Katsauksessa nousi myös esiin yllättävän monia uusia ennaltaehkäisyn ja 

hoidon menetelmiä, jotka eivät tulleet esille teoreettisessa viitekehyksessä. 

Teoriaosuudessa todettiin, että ERAS-periaatteita noudattamalla muun muassa leikkauksen 

jälkeisten komplikaatioiden määrä väheni (Pere 2017, 8-9, Sevillano-Jiménez & al. 2018, 267-

268.). ERAS-protokollaa on käsitelty kirjallisuudessa melko laajasti, mutta useimmiten tutki-

mukseen on valittu vain muutama menetelmä. Kirjallisuuskatsauksesta kävi ilmi, että vaikka 
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ERAS-menetelmiä käytettiinkin potilaan perioperatiivisessa hoidossa, ileus oli siitä huolimatta 

suurin leikkauksen jälkeinen komplikaatio. Suolitukoksen syntymistä on hankala ehkäistä, 

mutta tähän voi olla syynä myös se, että käytössä eivät ole olleet kaikki ERAS-suosituksen 

mukaiset toimet. Tutkimuksen mukaan postoperatiivista ileusta voidaan ennaltaehkäistä ja 

hoitaa etenkin kun käytetään kaikkia ERAS-menetelmiä. (Grass & al. 2017.) 

Kirjallisuuskatsauksen tulokset vahvistivat tietoa siitä, että leikkaustavan valinnalla on suuri 

merkitys postoperatiivisen ja kiinnikkeistä johtuvan ileuksen ennaltaehkäisyssä. Leikkausta 

tulee välttää, mutta kun kirurgisia menetelmiä tarvitaan, ERAS-suositusten mukaisen laparo-

skooppisen leikkauksen jälkeen riski saada ileus on pienempi kuin laparotomian jälkeen. Uu-

tena asiana nousi esille, että vähemmän kajoavan toimenpiteen lisäksi tähystysleikkaus nos-

taa vähemmän valkosoluarvoja. Tulehdusten on osoitettu lisäävän suolitukoksen riskiä. (Gus-

tafsson & al. 2013, 266, Pere 2017, 9, Wang & al. 2018.) 

Vatsaonteloon kohdistunut leikkaus ja mekaaninen ärsytys aiheuttavat usein kiinnikkeitä, 

mitkä voivat puolestaan aiheuttaa suolitukoksen. Näiden syntymistä ja ileuksen kehittymistä 

voidaan ehkäistä adheesioprofylaksialla. Kössin (2012) mukaan kiinnikkeitä ehkäisevillä tuot-

teilla adheesioita voidaan ehkäistä vain vähän. (Diamond 2016, 994, Kössi 2012, Sallinen & 

Mentula 2018a, Yamaguchi & al. 2018, 2.) Sen sijaan kirjallisuuskatsaukseen valittujen tutki-

musten mukaan adheesioprofylaksialla eli ennen leikkaushaavan sulkemista leikkausalueelle 

asetetulla hyaluronihappoa ja karboksimetyyliselluloosaa sisältävällä kalvolla tai suihkeella on 

merkittävä rooli kiinnikkeiden ennaltaehkäisyssä. Profylaksiaa voidaan käyttää sekä tähystys- 

että avoleikkausten yhteydessä. (Atsushi & al. 2015, Kim & al. 2019.) 

ERAS-protokolla suosittelee epiduraalista kivunhoitoa käytettävän avoleikkausten yhteydessä 

(Gustafsson & al. 2013, 269, Pere 2017, 9, 11-12). Kirjallisuuskatsauksen tutkimusten valossa 

potilas kuitenkin hyötyy epiduraalin käytöstä myös silloin kun toimenpide suoritetaan laparo-

skooppisesti. Epiduraalinen kivunhoito vähentää kirurgista stressiä leikkausmenetelmästä riip-

pumatta, nopeuttaa leikkauksesta toipumista ja on myös yksi keino ennaltaehkäistä suolitu-

koksen kehittymistä postoperatiivisesti. (Guay, Nishimori & Kopp 2016, Jin & al. 2017.) 

Joillain lääkkeillä voidaan ennaltaehkäistä ja/tai hoitaa ileusta leikkauksen jälkeen. Ileuksen 

lääkehoidon tehosta on kuitenkin ristiriitaista tietoa. Teoreettisessa viitekehyksessä todettiin 

alvimopaanin ja serotoniinireseptorinsalpaajien lyhentävän suolitukoksen kestoa ja neostig-

miinin lisäävän maha-suolikanavan aktiivisuutta. Kirjallisuuskatsauksessa Wessel & al. (2020) 

mukaan alvimopaani olisi ainoa lääke, joka parantaa suolen toimintaa. Agah & al. (2015) tut-

kimuksen mukaan metoklopramidin on kuitenkin todettu stimuloivan suolen toimintaa. Sekä 

työn teoriaosuudessa että kirjallisuuskatsauksessa kävi ilmi suonensisäisesti annetun lidokaii-

nin positiiviset vaikutukset suolitukokseen. Lidokaiinin on todettu ennaltaehkäisevän ileuksen 

kehittymistä vaikuttamalla ruoansulatuskanavan toimintoihin. (Li & al. 2018, Traut & al. 
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2008, 2-3, 15 Tunturi 2013a, 122.) Lääkkeellisellä suolentoiminnan stimuloinnilla voidaan siis 

sekä ennaltaehkäistä postoperatiivisen ileuksen kehittymistä että hoitaa jo kehittynyttä suoli-

tukosta. 

Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella suolta voidaan stimuloida leikkauksen jälkeen 

lääkkeettömästi muun muassa aikaisella mobilisoinnilla, vatsahieronnalla ja lämpöhoidolla. 

Myös aikainen oraalinen nesteytys, purukumin syönti, kahvin juonti, ruokaohjelmien katsele-

minen sekä lempiruokien ja hedelmämehun maisteleminen edesauttavat suolen toiminnan 

palautumista. (Ebru & Fusun 2015, Gkegkes & al. 2020, Liu & al 2017, Sun & al. 2017.) 

Varhaisen mobilisoinnin merkitys ileuksen ennaltaehkäisyssä on mainittu monissa tutkimuksis-

sa. Varhaista mobilisointia suositellaan aloitettavaksi katsauksen tulosten perusteella jo neljä 

tuntia leikkauksen jälkeen (Ebru & Fusun 2015, Park & al. 2018), kun teoreettisessa osuudessa 

mainittu ERAS-protokollan mukainen aika on kahdeksan tuntia (Sevillano-Jiménez & al. 2018, 

269-271.) Jokaisen potilaan kohdalla näin varhainen mobilisointi ei tietenkään ole mahdollis-

ta. Potilaita kannattaa kuitenkin kannustaa liikkumaan, ja heille voisi kertoa tarkemmin, mik-

si varhainen mobilisointi kannattaa. 

ERAS-periaatteiden mukaan nesteitä olisi hyvä nauttia suun kautta kuusi tuntia leikkauksen 

jälkeen. Kirjallisuuskatsauksen tulosten mukaan aikainen oraalinen nesteytys voidaan aloittaa 

aikaisemmin, jo 3,5 tuntia leikkauksen jälkeen pienin annoksin (Ebru & Fusun 2015). Teorian 

mukaan myös kiinteää ruokaa tulisi syödä suolistoa totutellen. Ruokavalion tulisi olla normaali 

jo ensimmäisestä postoperatiivisesta päivästä alkaen, mikäli elimistö sen sallii. (Bragg & al. 

2015, 370, 372-373, Gustafsson & al. 2013, 269, Sevillano-Jiménez & al. 2018, 269-271.) Kat-

sauksen mukaan aikainen oraalinen ravitsemus usein epäonnistuu. Suolen toimintaa voidaan 

kuitenkin herätellä esimerkiksi ruokaohjelmia katselemalla ja maistelemalla lempiruokia. 

(Sun & al. 2017.) Myös kahvinjuonnilla voidaan edesauttaa suolen peristaltiikkaa ja kiinteän 

ruoan sietämistä (Gkegkes & al. 2020). 

Postoperatiivisen purukumin syönnin hyödyistä on ristiriitaisia tutkimustuloksia. Teoriaosuu-

dessa todettiin, että postoperatiivisen ileuksen ennaltaehkäisyssä purukumin käytöllä ei ole 

todettu olevan selviä vaikutuksia, mutta käytöstä voi olla hyötyä osalle potilaista. Paralyytti-

sen ileuksen hoidossa sitä kuitenkin käytetään (Chan & al. 2019, 390). Kirjallisuuskatsauksen 

tulosten perusteella etenkin ksylitolia tai sorbitolia sisältävän purukumin syönti kuitenkin 

stimuloi suolta ja sillä näyttäisi olevan postoperatiivista ileusta ehkäisevä vaikutus (Ebru & 

Fusun 2015, Liu & al 2017). Purukumin syönti on ainakin edullinen ennaltaehkäisyn keino, jota 

kannattaisi suositella ainakin kokeiltavaksi. 

Katsauksesta nousi esille myös uusia konservatiivisia hoitomenetelmiä, joita käyttämällä yhä 

useampi kirurginen toimenpide voitaisiin välttää. Leikkaus on kuitenkin aina riski uuden ileuk-

sen kehittymiselle. Uusia menetelmiä ovat varjoainehoidon pidentäminen kuusinkertaiseksi, 
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suolitukoksen uusi hoitoprotokolla, tukoksen liuotus hapoilla ja ileusputken käyttö dekompri-

moinnissa. (Chen & al.2012, Fahim & al. 2020, Komaki & al. 2019, Mulder & al 2019.) 

Varjoainetutkimusta voidaan käyttää ileuksen sekä diagnostisena että konservatiivisena hoi-

tomenetelmänä. Teoreettisen viitekehyksen mukaan varjoaineen annetaan perinteisesti olla 

suolessa kahdeksan tuntia (Mäkelä 2018, Sallinen & Mentula 2018a), mutta kirjallisuuskatsauk-

sen tulosten mukaan menetelmää voidaan jatkaa jopa yli kaksi vuorokautta. Pidennetyllä 

varjoaineen käytöllä voidaan vähentää tarpeettomia leikkauksia. (Mulder & al 2019.) Teorias-

sa toisaalta todettiin, että yli kolme päivää kestänyt tulokseton konservatiivinen hoito lisää 

sekä riskiä suolen osapoistoon että sairastuvuutta ja kuolleisuutta (Vilz & al. 2017). 

Teoreettisessa viitekehyksessä ei käsitelty lainkaan suolitukoksesta johtuvia hätäleikkauksia. 

Hätäleikkauksessa on aina suuremmat riskit kuin suunnitellulla leikkauksella. Suolitukoksen 

hätäleikkauksen tarvetta voidaan vähentää minimoimalla suolessa olevan massan määrää. 

Tätä pyritään vähentämään käyttämällä laksatiiveja, syömällä vähäjätteistä ruokaa ja neste-

mäisillä ravintoaineilla. Potilasta hoidetaan tukoksen vaiheiden mukaisesti ruokavaliota ja 

ravitsemusta muuttamalla. Tällä menettelytavalla voidaan vähentää hätäleikkausten tarvetta. 

(Fahim & al. 2020.) Uusi hoitoprotokolla tuo hyvin esille sen, kuinka paljon konservatiivisilla 

menetelmillä voidaan vaikuttaa suolitukokseen. On myös mielenkiintoista, että hoitoprotokol-

lan mukaan massan määrää suolessa vähennetään muun muassa laksatiiveilla, vaikka niitä ei 

teorian mukaan käytetä muuten ileuksen hoidossa eikä niillä ole todettu olevan suolitukosta 

ennaltaehkäisevää vaikutusta (Bragg & al. 2015, 372-373). 

Kirjallisuuskatsauksen mukaan happamilla aineilla voidaan liuottaa tietynlaisia suolitukoksia. 

Muun muassa Coca-Colaa tai viinietikkaa voidaan käyttää suolikivistä johtuvan tukoksen hoi-

dossa. (Komaki & al. 2019.) Tavanomaisena konservatiivisena suolitukoksen hoitokeinona käy-

tetään dekompressoita (Sallinen & Mentula 2018c, Vilz & al. 2017), vaikka se on hoitomuotona 

hidas ja aiheuttaa potilaalle stressiä (Yamaguchi & al. 2018, 2). Ileuksen dekompressiohoitoon 

on kehitetty nenä-mahaletkua isompi ileusputki, jonka avulla painetta saadaan poistetuksi 

nopeammin ja tehokkaammin. Uudenlainen, endoskopian avulla asetettava putki nopeuttaa 

suolitukoksesta toipumista. Ileusputkea on tutkittu jo lähes kymmenen vuotta sitten. (Chen & 

al.2012.) Muissa tutkimuksissa ei kuitenkaan mainittu ileusputkea, vaan käytössä oli normaali 

nenä-mahaletku. Tästä herää kysymys, onko ileusputkessa jotain vikaa? Onko se esimerkiksi 

hankala käyttää vai onko sen käyttö jäänyt jostain muusta syystä yleistymättä? 

Vaikka lääkäri toteuttaa osaa suolitukoksen ennaltaehkäisyn ja hoidon menetelmistä, sairaan-

hoitajan on hyvä tiedostaa esimerkiksi se, miten valittu leikkausmenetelmä vaikuttaa potilaan 

riskiin saada ileus. Hoitaja voi suuremman riskin potilaan kohdalla kiinnittää enemmän huo-

miota ennaltaehkäiseviin toimiin ja toteuttaa niitä tehostetusti. Katsauksessa esiinnousseita 

menetelmiä voidaan hyödyntää päivittäisessä hoitotyössä monien potilasryhmien kohdalla. 
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Esimerkiksi kroonisesta ummetuksesta tai syömishäiriöistä kärsivät potilaat voivat hyötyä suo-

litukoksen laukaisevista hoitomenetelmistä. Myös eri kivunhoidon keinoja olisi hyvä hyödyntää 

päivittäisessä hoitotyössä. Tavanomaisten opiaattien tilalle voi miettiä muita kivunhoidon 

menetelmiä, jotta vältyttäisiin turhalta suolen peristaltiikan heikentymiseltä, ummetukselta 

ja mahdolliselta suolitukokselta, vaikka opioidiummetus saadaankin laukeamaan lääkehoidolla 

(Rahko 2018). 

Sekä teoreettisessa viitekehyksessä että kirjallisuuskatsauksen tuloksissa yleisenä ileuksen 

ennaltaehkäisyn ja hoidon teemana näyttää olevan pyrkimys normaaliin tilaan. Paastoa tulisi 

välttää, samoin liiallista nesteytystä. Mitään ylimääräisiä letkuja ja dreenejä ei tulisi asettaa. 

Kirurgiset toimenpiteet suositellaan tehtävän mahdollisimman vähän kajoavilla menetelmillä, 

kuten laparoskopian avulla, jolloin voidaan vähentää elimistön kokemaa kirurgista stressiä eli 

epänormaalia tilaa. Leikkauksen jälkeen tulisi nopeasti taas palata normaaleihin rutiineihin, 

kuten aikaiseen oraaliseen nesteytykseen ja ravitsemukseen ja lähteä liikkeelle. (esim. Ebru 

& Fusun 2015, Gustafsson & al. 2013, 266, Pere 2017, 8-9, Sevillano-Jiménez & al. 2018, 267-

268, Sun & al. 2017, Wang & al. 2018.) 

Uskomme, että tämän kirjallisuuskatsauksen tuloksilla voidaan lisätä sairaanhoitajien tietä-

mystä ileuksen ennaltaehkäisystä ja hoidosta. 

6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Koska ileuksen ennaltaehkäisy ja hoito on laaja aihe, jatkotutkimusaiheita voi miettiä monia. 

Eri suolitukostyyppien ennaltaehkäisyä olisi hyvä selvittää. Esimerkiksi lisääntyvät suolistosyö-

vät ja niiden aiheuttamien suolitukosten ennaltaehkäisy voisi olla mielenkiintoinen tutkimus-

aihe. Myös käytännön työn selvittäminen olisi kiinnostavaa. Miten leikkaus- ja vuodeosastoilla 

Suomessa oikeasti toimitaan? Kuinka hyvin ileuksen oireet tunnistetaan ja mitä ennaltaeh-

käisyn ja hoidon menetelmiä osastoilla käytetään? 
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Liite 1a: Tiedonhaku ileuksen ennaltaehkäisy 

Tietokanta ja 
hakusanat Osumat 

Otsikon perus-
teella valitut 

Tiivistelmän 
perusteella 

valitut 

Koko 
teksti 
luettu 

Hyväksytyt 
tutkimukset 

Finna 
ileus AND prevent 5010 110 63 22 5 

Medic 
suolitukos AND 
ennaltaehkäisy 1 1 1 1 0 

PubMed 
ileus AND prevent 248 44 25 19 9 
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Liite 1b: Tiedonhaku ileuksen hoito 

Tietokanta ja 
hakusanat Osumat 

Otsikon perus-
teella valitut 

Tiivistelmän 
perusteella vali-
tut 

Koko 
teksti 
luettu 

Hyväksytyt 
tutkimukset 

Finna 
”bowel obstruc-
tion” AND treat-
men 12 857 145 54 13 2 

Medic 
suolitukos AND 
hoito 3 2 1 1 0 

Pubmed 
ileus AND treat-
ment AND bowel 
obstruction 635 33 18 12 9 

 

 



 

 

Liite 2a: Hyväksytyt alkuperäistutkimukset ileuksen ennaltaehkäisy 

Tekijä, nimi, vuosi ja julkai-
sumaa 

Tutkimuksen  tarkoitus Menetelmä Keskeiset tulokset 

Qing Liu, Honglei Jiang, Dong 
Xu, Junzhe Jin 
 
Effect of gum chewing on ame-
liorating ileus following colo-
rectal surgery: A meta-analysis 
of 18 randomized controlled 
trials 
 
2017, Iso-Britannia 

Tavoitteena on päivittää tietoja ja arvioida 
purukumin pureskelun hyötyjä ileuksen lievit-
tämisessä paksusuolileikkauksen jälkeen 

Satunnaistetut kontrolloidut tut-
kimukset on haettu Pubmed, EM-
BASE ja Cochrane hakupalveluista 
ja tulokset käsitelty meta-
analyysin avulla  

Peräsuolileikkauksen jälkei-
sessä postoperatiivisessa hoi-
dossa purukumi on edullinen, 
turvallinen, hyvin siedetty ja 
helposti saatavilla oleva hoi-
tokeino. Tämän tehosta näyt-
täisi olevan viitteitä. Sokeri-
purukumin teho näyttäisi 
pienemmältä kuin xylitol- tai 
sorbitolipurukumin. 

Jinyuan Li, Gang Wang, Weitu-
an Xu, Mei Ding, Wenli Yu 
 
Efficacy of intravenous lido-
caine on pain relief in patients 
undergoing laparoscopic chole-
cystectomy: A meta-analysis 
from randomized controlled 
trials 
 
2018, Iso-Britannia 

Tavoitteena oli selvittää onko laparoskooppi-
sesti operoidun kolekystiitin postoperatiivisessa 
hoidossa suonensisäinen lidokaiini hyödyllinen 
kivunhoitomenetelmä. 

Satunnaistetut kontrolloidut tut-
kimukset on haettu Pubmed, EM-
BASE, Web of Science, ScienceDi-
rect ja Cochrane hakupalveluista 
ja tulokset käsitelty meta-
analyysin avulla 

Lidokaiini vähensi akuuttia 
postoperatiivista kipua ja 
vähensi opiodien tarvetta, 
sekä samalla näistä johtuvia 
sivuvaikutuksia kuten esimer-
kiksi pahoinvointi, oksennus 
ja ileus. 

Honggang Wang, Yong, Wang, 
Hailin Xin, Yaxing Zhou, Jie 
Zhao, Juanguo Jiang, Qinghong 
Liu 
 
Laparoscopic Surgery Within an 
Enhanced Recovery after Sur-
gery (ERAS) Protocol Reduced 
Postoperative Ileus by Increas-
ing Postoperative Treg Levels 

Tarkoituksena oli selvittää ERAS-menetelmän 
vaikutuksia laparoskooppisesti hoidettujen pak-
susuolensyöpä potilaiden hoidossa verrattuna 
ERAS-menetelmän avulla toteutettuun avoleik-
kaukseen. 

Potilaat valittiin tutkimukseen 
Department of General Surgery of 
Taizhou People’s Hospital ja Tai-
zhou Clinical Medical College of 
Nanjing Medical Universityn 
sairaalojen tietokannoista. Kaikki 
tutkimukseen valitut potilaat hoi-
dettiin ERAS-menetelmän mukaan 
ja jaettiin kahteen ryhmään. Toi-
nen ryhmä operoitiin laparosko-

Laparoskopian avulla tehty 
operaatio ERAS-menetelmän 
kanssa johti nopeampaan 
toipumiseen ja lyhyempiin 
sairaalassaolo päiviin kuin 
ERAS-menetelmän avulla to-
teutettu avoleikkaus. 
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in Patients with Right-Side 
Colon Carcinoma 
 
2018, USA 

piana ja toinen avoleikkauksena. 

Joanne Guay, Mina Nishimori, 
Sandra Kopp 
 
Epidural local anaesthetics 
versus opioid-based analgesic 
regimens for postoperative 
gastrointestinal paralysis, vom-
iting and pain after abdominal 
surgery 
 
2016, Iso-Britannia 

Tarkoituksena oli vertailla epiduraalista kivun-
hoitoa, paikallista kivunhoitoa, systeemisiä tai 
epiduraalisia opioideja ja näiden vaikutusta 
postoperatiiviseen vatsantoiminnan normalisoi-
tumiseen, kivunhallintaan, pahoinvointiin, sai-
raalassaoloaikaan ja kustannuksiin vatsanalueen 
leikkauksen jälkeen. 

Cochrane Central Register of 
Controlled Trials, MEDLINE ja EM-
BASE tietokannoista haetut satun-
naistetut kontrolloidut tutkimuk-
set. Tutkimukset analysoitiin me-
ta-analyysin avulla. 

Epiduraalinen paikallinen 
kivunlievitys nopeuttaa vat-
santoiminnan käynnistymistä. 
Sillä ei ollut väliä, sisälsikö 
epiduraalinen kivunlievitys 
opioideja vai ei. Opioidia 
sisältävä epiduraali lievensi 
kipua vatsanalueen leikkauk-
sen jälkeen. Pahoinvoinnin ja 
oksentamisen esiintymisessä 
ei ollut juurikaan eroja.  

Takatoshi Nakamura, Takeo 
Sato, Masanori Naito, Naoto 
Ogura, Takahiro Yamanashi, 
Hirohisa Miura, Atsuko Tsutsui, 
Keishi Yamashita, Masahiko 
Watanabe 
 
Laparoscopic Surgery is Useful 
for Preventing Recurrence of 
Small Bowel Obstruction After 
Surgery for Postoperative Small 
Bowel Obstruction 
 
2016, USA 

Tarkoituksena oli tutkia onko laparoskopiana 
toteutettu ohutsuolitukosleikkaus hyödyllinen 
postoperatiivisen suolitukoksen ennaltaeh-
käisyssä. 

Tutkimuksessa tutkittiin takautu-
vasti 123 potilasta, joille oli kehit-
tynyt ileus vatsanalueen leikkauk-
sen jälkeen. 

Avoleikkaus oli riskitekijänä 
postoperatiivisen ohutsuolitu-
koksen kehittymiselle. Tutki-
muksessa ehdotetaan laparo-
skopian tekemistä avoleikka-
uksen sijaan mikäli mahdollis-
ta. 

Da-Li Sun, Wei-Ming Li, Shu-
Min Li, Yun-Yun Cen, Qing-Wen 
Xu, Yi-Jun Li, Yan-Bo Sun, Yu-
Xing Qi, Yue-Ying Lin, Ting 
Yang, Qi-Ping Lu, Peng-Yuan 
Xu 
 

Aikaisen oraalisen ravitsemuksen on osoitettu 
olevan toimiva vatsanalueen leikkauksen jälkei-
sessä toipumisessa. Suoliston toiminnan palau-
tuminen on nopeampaa, sairaalassaoloaika on 
lyhyempi ja kuolleisuus pienempi. Aikainen 
oraalinen ravitsemus kuitenkin usein epäonnis-
tuu ensimmäisen viikon aikana leikkauksesta. 

107 vatsanalueen leikkaukseen 
menevää potilasta satunnaistettiin 
ryhmiin, joissa käytettiin multi-
modaalista aikaista ravitsemusta 
tai tavanomaista hoitomuotoa. 
Potilaita sokkoarvioitiin postope-
ratiivisen hoitojakson aikana ja 

Multimodaalisen aikaisen 
oraalisen ravitsemuksen to-
dettiin olevan hyödyllinen 
aikaisen oraalisen ravitsemuk-
sen sietämisessä. Lisäksi sai-
raalassaoloaika vähentyi, sekä 
kustannustehokkuus parantui. 
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Comparison of multi-modal 
early oral nutrition for the 
tolerance of oral nutrition with 
conventional care after major 
abdominal surgery: a prospec-
tive, randomized, single-blind 
trial 
 
2017, Sveitsi 

Tutkimuksessa tutkitaan multimodaalisen aikai-
sen ravitsemuksen vaikutuksia suoliston toimin-
nan palautumiseen ja oraalisen ravitsemuksen 
parempaan sietämiseen. 

heidän toipumistaan seurattiin 
kuukauden ajan kotiin pääsyn 
jälkeen. 

Tae Nam Kim, Moon Kee 
Chung, Jong Kil Nam, Jeong 
Hoon Chung, Seung Wook Lee  
 
Effectiveness of hyaluronic 
acid/carboxymethylcellulose in 
preventing adhesive bowel 
obstruction after laparoscopic 
radical cystectomy 
 
2019, Hollanti 

Yksi yleisimmistä virtsarakonpoistoleikkauksen 
jälkeisistä komplikaatioista on kiinnikkeiden 
aiheuttama suolitukos. Tämä lisää paastoaikaa, 
sairaalassaoloaikaa ja kustannuksia. Tässä tut-
kimuksessa arvioitiin hyaluroniha-
pon/karboksimetyyliselluloosan vaikutuksia 
kiinnikeileuksen ennaltaehkäisyssä laparo-
skooppisen virtsarakonpoistoleikkauksen jäl-
keen. 

Tutkimus toteutettiin satunnais-
tettuna kontolloituna sokkotutki-
muksena. 76 potilasta jaettiin 
ryhmiin, jossa 38 potilalla käytet-
tiin leikkauksessa HA/CMC tuotet-
ta ja 38 potilaalla ei käytetty mi-
tään kiinnikkeitä estävää tuotetta. 

Potilaat joilla käytettiin kiin-
nikkeitä ehkäisevää HA/CMC 
tuotetta ei esiintynyt leikka-
uksen jälkeistä kiinnikeileus-
ta. Kontrolliryhmässä kuudel-
le tuli kiinnikeileus ja kahdel-
le heistä piti suorittaa kiinni-
keenpoistoleikkaus. Muita 
vaikutuksia tutkimuksessa ei 
havaittu postoperatiiviseen 
toipumiseen. Pitkäaikaiset 
vaikutukset tulisi selvittää 
uudella isommalla otannalla, 
sekä pidemmällä potilaiden 
seurannalla. 

Ioannis D Gkegkes, Evelyn Eleni 
Minis, Christos Lavazzo 
 
Effect of Caffeine Intake on 
Postoperative Ileus: A System-
atic Review and Meta-Analysis 
 
2020, Sveitsi 

Postoperatiivinen ileus lisää sairaalassaoloaikaa 
ja lisää kuolleisuutta, samalla se lisää myös 
kustannuksia. Tämän tutkimuksen tarkoitukse-
na on selvittää voiko edullisen helposti saatavil-
la olevan kahvin avulla vaikuttaa suolen toimin-
taan positiivisesti leikkauksen jälkeen. 

PubMed, Scopus ja Cochrane Cent-
rar Register of Controlled Trialsis-
ta etsittiin kriteereihin sopivia 
tutkimuksia, jotka analysoitiin 
meta-analyysin avulla. Neljä sa-
tunnaistettua kontrolloitua tutki-
musta valittiin mukaan. 

Kahvin vaikutusmekaniikkaa 
ei kokonaan tunneta, mutta 
kirjallisuuden tarjoaman tie-
don mukaan kahvi parantaa 
selkeästi suolentoimintaa 
vaikuttamatta kuitenkaan 
negatiivisesti postoperatiivi-
seen kuolleisuuteen. Tutki-
mukset ovat keskittyneet 
paksusuolioperoituihin, joten 
jatkotutkimukset muilla vat-
sanalueen leikkaustyypeillä 
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on tarpeen. 

F Wessel, M Lenhart, K F Kowa-
lewski, V Braun, T Terboven, F 
Roghmann, M S Michel, P Ho-
neck, M C Kriegmair 
 
Early recovery after surgery for 
radical cystectomy: compre-
hensive assessment and meta-
analysis of existing protocols 
 
2020, USA 

Kirjallisuudessa on useita toisistaan hieman 
poikkeavia ERAS protokollia. Tutkimuksen tar-
koituksena oli kartoittaa näiden vaikutuksia 
virtsarakonpoistoleikkauksen postoperatiivises-
sa hoidossa. 

Tutkimus toteutettiin systemaatti-
sena katsauksena ja tulokset ana-
lysoitiin meta-analyysin avulla. 
Hakupalveluina käytettiin MedLi-
ne, Cochrane, Web of Sciense ja 
Google Scholar hakupalveluita. 
Tutkimukseen valikoitui 25 laadul-
lista ja 22 määrällistä tutkimusta. 

ERAS protokollat vähentävät 
komplikaatioita ja vähentävät 
suolen toiminnan normalisoi-
tumiseen kuluvaa aikaa. Ny-
kyiset ERAS-menetelmät sisäl-
tävät useita eri osa-alueita, 
joita toteuttamalla päästään 
parempaan postoperatiiviseen 
hoitoon. 
Oraalisen ravitsemuksen tur-
vaaminen, aikainen mobili-
saatio ja optimaalinen nes-
teytys ovat hyödyllisiä ja niitä 
tulisi käyttää kliinisessä työs-
sä. 

Agah, Jila; Baghani, Roya; 
Rakshani Mohammad Hassan; 
Rad, Abolfazl 
 
Metoclopramide role in pre-
venting ileus after cesarean, a 
clinical trial 
 
2015, Sveitsi 

Ileus on yleistä keisarinleikkauksen jälkeen. 
Aikainen toipuminen leikkauksesta on tärkeää 
niin äidille kuin vauvallekin, joka on riippuvai-
nen äidistä. Tämän artikkelin tavoitteena on 
demonstroida metoclopramiden tehokkuutta 
ileuksen ennaltaehkäisyssä keisarinleikkauksen 
jälkeen. 

Tutkimus toteutettiin satunnais-
tettu kontrolloitu tutkimuksena. 
696 keisarinkeikkaukseen menevää 
naista jaettiin satunnaisesti kah-
teen ryhmään. 343 naista laitet-
tiin ryhmään, jossa annettiin me-
toclopramide injektio ennen ope-
raatiota. Toinen ryhmä toimi 
kontrolliryhmänä. Tulokset analy-
soitiin kyselylomakkeen avulla. 

Tutkimuksessa todettiin, että 
metoclopramide ryhmässä 
äidit pystyivät syömään ja 
kävelemään aiemmin kuin 
vertailuryhmässä. Myös ras-
kauden jälkeinen turvotus 
koettiin vähäisemmäksi meto-
clopramide ryhmässä. 

Fabian Grass, Juliette Slieker, 
Jonas Jurt, Anne Kummer, 
Josep Solà, Dieter Hahnloser, 
Nicolas Demartines, Martin 
Hübner 
 
Postoperative ileus in an en-
hanced recovery pathway--a 
retrospective cohort study 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida postope-
ratiivisen ileuksen esiintyvyyttä ja riskitekijöi-
tä. 

Tutkimus tehtiin University Hospi-
tal of Lausannen potilasta 
toukokuun 2011 ja marraskuun 
2014 välillä, potilaat olivat olleet 
avo- tai laparoskopiana tehdyssä 
paksusuoleen kohdistuneessa toi-
menpiteessä. Potilaita oli 513 ja 
tutkimus tehtiin retrospektiivise-
sena tutkimuksena. 

Eras protokollien noudattami-
nen sekä vähemmän invasiivi-
sen leikkaustavan havaittiin 
selvästi vähentävän postope-
ratiivisen ileuksen riskiä. 
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2017, USA 

Sahin Ebru, Terzioglu Fusun 
 
The Effect of Gum Chewing, 
Early Oral Hydration, and Early 
Mobilization on Intestinal Mo-
tility After Cesarean Birth 
 
2015,USA 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella keisa-
rinleikkauksen läpikäyneitä äitejä ja purukumin 
syöntiä, aikaista oraalista nesteytystä ja aikais-
ta liikkeelle lähtöä ja näiden vaikutusta suoli-
äänien esiintymiseen, ilmavaivoihin, sekä mil-
loin suoli alkaa toimia. 

Tutkimus tehtiin satunnaistettuna 
kontrolloituna tutkimuksena. Tut-
kimukseen osallistui 240 naista. 

Tutkimuksessa havaittiin, että 
aikainen oraalinen nesteytys, 
aikainen liikkeelle lähtö ja 
purukumin syönti aikaistivat 
suoliäänien kuulumista, ai-
kaistivat suolen liikkeitä sekä 
ilman poistumista. Tutkimuk-
sen ei kuitenkaan havaittu 
olevan nopeutunutta ulosteen 
poistumista suolesta.   

Tsuruta Atsushi, Itoh Tadashi, 
Hirai Toshihiro, Nakamura Ma-
safumi 
 
Multi-layered intra-abdominal 
adhesion prophylaxis following 
laparoscopic colorectal surgery 
 
2015, USA 

Kiinnikkeiden aiheuttama ohutsuolentukkeuma 
on yleinen postoperatiivinen komplikaatio. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää eri 
kiinnikkeiden estomenetelmien vaikutusta kiin-
nikkeiden esiintymiseen laparoskooppisesti 
operoiduilla potilailla. 

Tutkimus tehtiin retrospektiivise-
na tutkimuksena ja tutkimukseen 
osallistui 167 laparoskooppisesti 
operoitua potilasta. Potilaat jaet-
tiin kolmeen ryhmään. Ensimmäi-
sellä ryhmällä ei käytetty kiinnik-
keiden estokalvoja leikkauksessa. 
Toisella ryhmällä käytettiin yksin-
kertaista kalvoa ja kolmannessa 
ryhmässä lomittain toistensa pääl-
le aseteltuja kiinnikkeiden esto-
kalvoja. 

Tutkimuksessa havaittiin, että 
parhaiten kiinnikkeitä ja pos-
toperatiivista kiinnikeileusta 
esti puoliksi toistensa päälle 
asetettu kiinnikkeiden esto-
kalvo. 

Cho Jin , Kim Hyoung-Il , Lee 
Ki-Young , Son Taeil , Bai Sun , 
Choi Haegi , Yoo Young 
 
Comparison of the effects of 
patient-controlled epidural and 
intravenous analgesia on post-
operative bowel function after 
laparoscopic gastrectomy: a 
prospective randomized study 
 
2017, USA 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, no-
peuttaako epiduraalinen kivunlievitys leikkauk-
sen jälkeen suolentoiminnan normalisoitumista 
verrattuna suonensisäiseen kivunhoitoon. 

Tutkimus tehtiin satunnaistettuna 
kontrolloituna tutkimuksena. Tut-
kimukseen osallistui 86 laparo-
skooppisesti mahalaukunpoisto-
leikkauksen läpikäyvää potilasta. 

Tutkimuksessa havaittiin, että 
verrattuna suonensisäiseen 
kivunhoitoon, epiduraalinen 
kivunlievitys nopeutti suolen-
toimintaa, sekä kipua koettiin 
vähemmän.  
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Liite 2b: Hyväksytyt alkuperäistutkimukset ileuksen hoito 

Tekijä, nimi, vuosi ja jul-
kaisumaa 

Tutkimuksen  tarkoitus Menetelmä Keskeiset tulokset 

Xiao-Li Chen, Feng Ji, Qi 
Lin, Yi-Peng Chen, Jian-
Jiang Lin, Feng Ye, Ji-Ren 
Yu, and Yi-Jun Wu 
 
A prospective randomized 
trial of transnasal ileus tube 
vs nasogastric tube for ad-
hesive small bowel obstruc-
tion 
 
2012, USA 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia uu-
den nenän kautta laitettavan ileukseen 
hoitoon tarkoitetun nenämahaletkun vai-
kutuksia verrattuna tavanomaiseen nenä-
mahaletkuun ohutsuolitukoksen hoidossa. 

186 potilasta valittiin 
satunnaistettuun kontrol-
loituun tutkimukseen. 96 
potilasta valittiin käyttä-
mään uutta ileuksen hoi-
toon tarkoitettua nenä-
mahaletkua ja 90 käytti 
tavanomaista nenämaha-
letkua. 

Uuden ileuksen hoitoon tarkoitetun letkun 
havaittiin nopeuttavan oireista toipumista tai 
kuvantamis- ja laboratulokset olivat huomat-
tavasti paremmat kuin verrokkiryhmässä. 
Myös leikkaukselta vältyttiin huomattavasti 
useammin kuin tavanomaisella nenämahalet-
kulla toteutetulla dekompressiolla. 

Yuga Komaki, Shuji Kanmu-
ra, Akihito Tanaka, Mari 
Nakashima, Fukiko Komaki, 
Hiromichi Iwaya, Shiho Ari-
ma, Fumisato Sasaki, 
Yuichiro Nasu, Shiroh Ta-
noue, Shinichi Hashimoto, 
and Akio Ido 
 
Cola Dissolution Therapy via 
Ileus Tube Was Effective for 
Ileus Secondary to Small 
Bowel Obstruction Induced 
by an Enterolith 
 
2019, Japani 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 
onko ileuksen hoitoon tarkoitetun nenä-
mahaletkun kautta laitetulla coca colalla 
liuottavia vaikutuksia suolikivien hoidossa. 

Tutkimus toteutettiin 
tapaustutkimuksena, 
jossa 87 vuotias vuodepo-
tilas kehitti ohutsuolikivi-
tukoksen. Potilas kieltäy-
tyi leikkaushoidosta. Poti-
laalle asetettiin ileuksen 
hoitoon tarkoitettu ne-
nämahaletku, jonka kaut-
ta ohutsuoleen annostel-
tiin colaa kaksi kertaa 
päivässä. 

Ohutsuoli tukos hävisi kuuden päivän kuluessa 
cola liuotuksen avulla. Ulosteen mukana ulos 
tulleet kivet vahvistettiin vielä liukenevan 
colaan, viinietikkaan ja suolahappoon. Tulok-
sen perusteella voidaan olettaa, että suoliki-
via voitaisiin liuottaa erilaisilla hapoilla. 

M.FahimabL, M.Dijksmanb, 
C.S.van Kessela, 
D.P.J.Smeeinga, 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia suoli-
tukoksia varten kehitetyn hoitoprotokollan 
vaikutusta hätäleikkauksiin ja kuolleisuu-

Tutkimus toteutettiin 
kontrolloimattomana 
havainto kohorttitutki-

Hoitoprotokollan käyttö vähensi hätäleikka-
uksien tarvetta, sekä kuolleisuutta. 
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A.Braaksmac, 
W.J.M.Derksena, 
A.B.Smitsa 
 
Promising results of a new 
treatment in patients with 
bowel obstruction in colo-
rectal surgery 
 
2019, Hollanti 

den esiintyvyyteen. Protokollassa tarkoi muksena vuosina 2013-
2017 kaikilla suolitukos-
potilailla St. Antonius 
Hospitalissa. Protokollas-
sa tarkoituksena on vä-
hentää suolessa olevan 
tavaran määrää laksatii-
veilla, vähäjätteisellä 
ruokavaliolla ja nestemäi-
sillä ravintovalmisteilla. 
Lisäksi protokollaan kuu-
lui päivittäinen liikunta, 
tupakoinnin lopettaminen 
ja alkoholin vähentämi-
nen. 

Eon Chul Han, Heung-Kwon 
Oh, Heon-Kyun Ha, Eun 
Kyung Choe, Sang Hui 
Moon, Seung-Bum Ryoo, and 
Kyu Joo Park 
 
Favorable surgical treat-
ment outcomes for chronic 
constipation with features 
of colonic pseudo-
obstruction 
 
2012, USA 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 
kirurgisten menetelmien pitkäaikaisvaiku-
tuksia ummetuksesta ja näennäisestä suo-
len ahtaumista kärsivillä potilailla. 

Seoul National University 
Hospitalin 42 kroonisesta 
ummetuksesta kärsivää ja 
leikkauksella hoidettua 
potilasta valittiin tutki-
mukseen.  

Kroonisesta ummetuksesta kärsivät potilaat, 
joilla oli vasemmassa paksusuolessa ah-
taumaa, hyötyivät paksusuolen poistosta. 
Potilaiden ummetus vähentyi, sosiaaliset 
aktiviteetit normalisoituivat ja potilaat olivat 
tyytyväisiä kirurgiseen hoitoon. 

Michelle B.Mulder, Matthew 
Hernandez, Mohamed D. 
Ray-Zack, Daniel C. Cul-
linane, David Turay, Salina 
Wydo, Martin Zielinski, 
Daniel Dante Yeh 
 
A Significant Proportion of 

Gastrografinin käyttö konservatiivisena ja 
diagnostisena menetelmänä on käytössä 
ohutsuolitukoksen ohutsuolitukoksen hoi-
dossa. Jos Gastrografinia ei näy pak-
susuolessa 8 tunnin kuluttua, yleensä tämä 
tarkoittaa, että tukoksen hoito vaatii leik-
kauksen. Tutkimuksen tarkoituksena oli 
selvittää, että voiko aikarajaa lisätä 48 

Tutkimus tehtiin post hoc 
analyysina Eastern Asso-
ciation for the Surgery of 
Trauma multi-
institutional SBO tieto-
kannasta. Tutkimukseen 
valittiin 286 potilasta, 
jotka olivat saaneet Gast-

73% tutkituista potilaista välttyi leikkaushoi-
dolta ja 94% näistä välttyi leikkaukselta 96 
tunnin sisällä Gastrografinin saamisesta. Osa 
tarvitsi myös dekompressiohoitoa. Aikaisempi 
leikkaushoitoinen ohutsuolitukos potilaalla ei 
yleensä tuottanut viivästynyttä Gastrografin 
reaktiota. Jatkamalla aikaa yli 48 tuntiin, 
voitaisiin mahdollisesti välttää turhia leikka-



 50 
 

 

Small Bowel Obstructions 
Require > 48 Hours to Re-
solve After Gastrografin 
 
2019, Hollanti 

tuntiin ja näkyykö tällöin vielä Gastrogra-
finin tukoksia poistava vaikutus. 

rografinia. uksia potilailla, joilla ei ole aiempia ohut-
suolitukosleikkauksia. 

Ali Fuat Kaan Gök, Recep 
Erçin Sönmez, Tarık Recep 
Kantarcı, Adem Bayraktar, 
Selman Emiroğlu, Mehmet 
İlhan, Recep Güloğlu 
 
Discussing treatment strat-
egies for acute mechanical 
intestinal obstruction 
caused by phytobezoar: A 
single-center retrospective 
study 
 
2019, Turkki 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella 
sulamattoman ruoan aiheuttaman mekaa-
nisen suolitukoksen hoitomenetelmiä klii-
nisten kokeiden perusteella. 

Potilasasiakirjat käsitel-
tiin takautuvasti vuosilta 
2012-2018 potilailta, joil-
la oli mekaaninen suolitu-
kos. Tutkimukseen valit-
tiin 25 kriteereihin sopi-
vaa potilasta. 

80% tutkimuksen potilaista jouduttiin hoita-
maan leikkauksen avulla ja kuolleisuus oli 4%. 
Potilaille laitettiin nenämahaletku ja ravit-
semus suunkautta lopetettiin. Mekaaninen 
tukos voi sijaita missä tahansa osaa ruoansu-
latuskanavaa ja se voi aiheuttaa tukoksen 
lisäksi suolen kiertymistä ja suolen puhkea-
mista. Suurin osa mekaanisista suolitukoksista 
tarvitsee leikkaushoitoa. 

Chang Hyun Oh, Gyu Yeul 
Ji, Seung Hwan Yoon, 
Dongkeun Hyun, Hyeong-
chun Park, and Yeo Ju Kim 
 
Paralytic Ileus and Prophy-
lactic Gastrointestinal Mo-
tility Medication after Spi-
nal Operation 
 
2015, Korea 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella 
leikkausasennon vaikutusta postoperatiivi-
sen ileuksen esiintymiseen selkärankaleik-
kauksen jälkeen. Asentoja olivat selin 
makuu ja vatsallaan makuu. 

Tutkimus toteutettiin 
kahdessa erässä. Ensim-
mäisessä tarkasteltiin 
leikkausasennon vaikutus-
ta kuvantamisella ja oi-
reiden perusteella määri-
teltävän ileuksen esiin-
tymiseen leikkauksen 
jälkeen. Toisessa vaihees-
sa tarkasteltiin Ennalta-
ehkäisevien lääkkeiden 
vaikutusta ileuksen esiin-
tymiseen leikkauksen 
jälkeen. 

Tutkimus osoitti, että vatsamakuuasento 
leikkauksessa lisäsi kuvantamisella todetun 
ileuksen riskiä, mutta ei oireiden perusteella 
todettua ileusta. Valitettavasti tutkumukses-
sa käytössä olleilla ennaltaehkäisevillä lääk-
keillä ei todettu olevan vaikutusta. Lääkkeet 
olivat scopolamine butylbromidi ja metoclop-
ramide hydrokloridi. 

Wenquan Liang,  Jiyang Li  
Wang Zhang,  Jie Liu  Ming-
sen Li,  Yunhe Gao , Ning 

Tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä ja 
vertailla laparoskopian ja avoleikkauksen 
vaikutuksia postoperatiiviseen ileukseen 

Tutkimus toteutettiin 
retrospektiivisena kohort-
titutkimuksena. Tutki-

Tutkimuksessa havaittiin laparoskooppisesti 
operoiduilla vähemmän postoperatiivista 
ileusta.  Avoleikkauksen läpikäyneet ovat 
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Wang,  Jianxin Cui, 
Kecheng Zhang,  Hongqing 
Xi,  Bo Wei,  Lin Chen 
 
Prolonged postoperative 
ileus in gastric surgery: Is 
there any difference be-
tween laparoscopic and 
open surgery? 
 
2019, Hollanti 

vatsanalueen syöpäleikkauksen jälkeen. mustieto kerättiin 2016-
2017 rekisteritietokannas-
ta. 63 potilaalle oli tehty 
avoleikkaus ja 99 poti-
laalle leikkaus tehtiin 
laparoskopiana. 

suuremmassa riskissä kärsiä postoperatiivises-
ta ileuksesta. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin 
suurentuneiden valkosolutasojen lisäävän 
riskiä ileukseen leikkauksen jälkeen. 

Muhammad Taqi Pirzada, 
Faisal Naseer, Raza Haider, 
Jahanzaib Haider, Monis 
Jaleel Ahmed, Shams Na-
deem Alam, Sheeraz Sha-
koor Siddique 
 
Enhanced recovery after 
surgery (ERAS) protocol in 
stoma reversals 
 
2017, Pakistan 

Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla 
sairaalassaoloaikaa ja suolentoiminnan 
normalisoitumista ERAS menetelmiä käyt-
täessä ja käytettäessä tavallisia postope-
ratiivisia menetelmiä leikkauksen jälkeen. 

Civil Hospital Karachin 60 
stoomansulkuleikkaus 
potilasta 2014-2015 valit-
tiin tutkimukseen. Poti-
laat satunnaistettiin kah-
teen ryhmään, toisessa 
käytettiin ERAS- mene-
telmiä ja toisessa tavan-
omaisia menetelmiä. 

ERAS menetelmän todettiin olevan turvalli-
nen menetelmä ja se vähensi komplikaatioi-
ta, vähensi sairaalassaoloaikaa, vähensi ileuk-
sen esiintyvyyttä ja kestoa, sekä vähensi haa-
vainfektioita. 

Omar Vergara-Fernandez, 
Ana Prixila Gonzalez-
Vargas, Juan Carlos Castel-
lanos-Juarez, Noel Salgado-
Nesme, Emilio Sanchez-
Garcia Ramos 
 
Usefulness of Gum Chewing 
to Decrease Postoperative 
Ileus in Colorectal Surgery 
with Primary Anastomosis: 
A Randomized Controlled 
Trial 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia puru-
kumin syönnin tehokkuutta ja turvallisuut-
ta postoperatiivisen ileuksen vähentämi-
sessä. 

Tutkimus toteutettiin 
satunnaistettuna kontrol-
loituna tutkimuksena. 
Tutkimukseen osallistui 
64 suunnitellun pak-
susuolen leikkauksen 
läpikäynyttä potilasta. 32 
potilasta käytti puruku-
mia leikkauksen jälkeen 
ja 32 ei käyttänyt puru-
kumia. 

Purukumin käytön todettiin nopeuttavan suo-
lentoiminnan palautumista ja vähentävän 
ileusta ja oksentamista.  
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2016, Meksiko 

Jee Soo Park, Jongchan 
Kim, Won Sik Jang, Ji Eun 
Heo, Ahmed Elghiaty, Koon 
Ho Rha, Young Deuk Choi, 
Won Sik Ham 
 
Management of postopera-
tive ileus after robot-
assisted laparoscopic pros-
tatectomy 
 
2018, Hollanti 

Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla eri 
postoperatiivisten menetelmien vaikutusta 
postoperatiivisen ileuksen esiintymiseen 
robottiavusteisen eturauhasenpoisto lapa-
roskopian jälkeen. 

Tutkimus toteutettiin 
seurantatutkimuksena. 
Severance Hospital in 
Seoulin 716 potilasta 
valittiin tutkimukseen. 
Potilaille esiteltiin liik-
kuminen, vatsahieronta, 
lämpöpakkaushoito ja 
purukumin pureskelu. 
Potilaat raportoivat mitä 
menetelmiä he olivat 
käyttäneet ja milloin he 
olivat ulostaneet ensim-
mäisen kerran leikkauk-
sen jälkeen. 

Leikkauksen jälkeinen liikkuminen, vatsa-
hieronta, lämpöpakkaushoito ja purukumin 
pureskelu todettiin kaikki tehokkaiksi kei-
noiksi nopeuttamaan ensimmäistä ulostusker-
taa. 

 

 



 

 

Liite 3a: Induktiivinen sisällönanalyysi ileuksen ennaltaehkäisy 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Suonensisäinen lidokaiini 

Ileuksen lääkkeellinen ennalta-
ehkäisy 

Ileuksen ennaltaeh-
käisy 

Metoklopramidi 

Epiduraalipuudutus 

  

Laparoskopia 
Ennaltaehkäisevät leikkausme-
netelmät Hyaluronihappo/ karboksimetyylisel-

luloosa 

  

Purukumi 

Suolentoiminnan stimulointi 

Kahvi 

Varhainen mobilisaatio 

ERAS 

Oraalinen nesteytys 

Varhainen ravitsemus 
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Liite 3b: Induktiivinen sisällönanalyysi ileuksen hoito 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Dekompressio 

Konservatiiviset hoitomenetelmät 

Ileuksen hoito 

Liuotus 

Liikunta 

Vähäjätteinen ruoka 

Nestemäiset ravintovalmis-
teet 

Laksatiivit 

Varjoaine 

  

Paksusuolen poisto 

Leikkausmenetelmät Leikkaustapa 

Leikkausasento 

  

Lämpöhoito 

Postoperatiivinen hoito 

ERAS 

Postoperatiivinen hoito 

Purukumi 

Liikunta 

Vatsahieronta 
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