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Toiminnalliset vatsavaivat

• Mahasuolikanavan pitkäaikaiset oireet ilman
osoitettavaa elimellistä, rakenteellista tai 
biokemiallista poikkeavuutta. 



Toiminnallisten vatsavaivojen 
kirjo

• Toiminnalliset ruokatorvi-oireet
• Toiminnallinen dyspepsia
• Ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS)
• Toiminnallinen ummetus/ripuli/turvotus
• Toiminnallinen vatsakipu (Centrally mediated
abdominal pain syndrome, CAPS)

• Sappirakon ja sfinker Oddin dysfunktio
• Anorektaaliset toiminnalliset oireet

– inkontinenssi, kipu, lantiopohjan dyssynergia
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Toiminnalliset suolioireet

Lacy B. et al. Gastroenterology 2016;150:1393–1407



IBS:n vallitsevuus väestössä

Canavan C. et al. Clin Epidemiol. 2014;6:71-80
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Ylävatsavaivaisten tk-
potilaiden dg-jakauma (n=400)

Heikkinen ym. Scand J Gastro 1995

Diagnoosi Ikä 15–44 vuotta Ikä ≥ 45 vuotta

Ruokatorvitulehdus 12 (13 %) 46 (15 %)

Oireinen refluksi 9 (10 %) 38 (12 %)

Ulkustauti 5 (5 %) 55 (18 %)

Oireinen sappikivitauti 2 (2 %) 7 (2 %)

Keliakia 1 (1 %) 1 (0,3 %)

Giardiaasi 3 (3 %) 2 (0,6 %)

Maligniteetti 0 9 (3 %)

Laktoosi-intoleranssi 18 (20 %) 17 (6 %)

Toiminnallinen vaiva 39 (43 %) 133 (43 %)

Muu 2 (2 %) 7 (2 %)

Yhteensä 91 (100 %) 315 (100 %)



GI-oireiden päällekkäisyys

• Dyspepsiaa jopa 87:lla 
IBS oireisista, varsinkin
C–IBS:ssa

• GERD 40:lla% IBS-
oireisista

• Jopa 50%:lla oirekuva
muuttuu vuoden sisällä

Agreus et al. Gastroenterology 1995;109:671-80

Stanghellini et al. Am. J. Gastro 2002;97:2738-43



Terveyspalveluiden käyttö

ESH

PTH

Ei lääkärikäyntejä

Naiset Miehet



Terveyspalveluiden käyttö

ESH

PTH

Ei lääkärikäyntejä

Naiset Miehet

Lievät

oireet

Vaikeat

oireet



Severity of IBS-symptoms

Drossman D., Gastroenterology 2016;150:1262–1279



Non-GI komorbiditeetti
IBS:ssa
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Oireiden synty

-biopsykososiaalinen malli

Van Oudenhove et al. Gastroenterology 2016;150:1262–1279



Epäilet toiminnallista
GI oiretta:

selvitettäviä kysymyksiä

Gastroenterology 2016;150:1408–1419

?



Vatsavaivojen selvittely; 

toiminnallinen vs. orgaaninen

• Oireiden kesto
– Akuutti vai krooninen kipu?

• Komorbiditeetti
– Fibromyalgia, unihäiriöt, psyk. oireet…

• Status
– Autonominen reaktio

– Leikkausarvet

– Palpaatioaristus



Hälytysmerkit GI-oireissa:

• Nielemisvaikeudet
• Verenvuoto, verioksennus
• Toistuva oksentelu
• NSAID –käyttö
• Laihtuminen
• Kuumeilu
• Jatkuvasti paheneva oireilu
• Jatkuva ripuli 
• Uusi oire yli 50 –vuotiaalla
• Sukurasite: mahasyöpä, CRC, IBD, keliakia
• Lab: anemia, hypersedimentaatio



Perustutkimukset

• pvk
• La/CRP
• ALAT,  AFOS
• B-LaktD
• endomysium / transglutaminaasivasta-aineet
ja IgA

• Dyspepsiassa UÄ:sta vain vähän hyötyä (alle 
5%:lle löytyy syy)



Toiminnallinen 
ylävatsaoire: Dyspepsia



Määritelmä

• Toistuva tai jatkuva ylävatsalla

tuntuva  kipu tai epämiellyttävä tunne
– Haittaava ruokailun jälkeinen täyteläisyyden tunne

– Varhainen kylläisyys

– Ylävatsakipu tai polttelu

• Ei kuitenkaan refluksioireet

Dyspepsia

Käypä hoito suositus 2013: Ylävatsavaivaisen potilaan tutkiminen ja hoito



• Orgaaninen dyspepsia
– elimellinen syy osoitettavissa

• ulkus, tuumori ym.

• Toiminnallinen dyspepsia (FD)
– Kiputyyppinen (Epigastric Pain Syndrome, EPS)

– Motiliteettihäiriötyyppinen (Postbrandial
Distress Syndrome, PDS) 

Dyspepsia



Gastroskopia dyspepsiassa

• Tärkein  peruste  endoskopiaan  on maligniteetin  
poissulku tai pelko

• Hälyttävien  oireiden takia  suoritetuissa 
endoskopioissa todetaan diagnostinen löydös alle  
20 %:lla

Meineche-SchmidtV, Jörgensen T.Gastroenterology 1996.

• Yli 60 %:lla  endoskopiaan  ohjatuista  
dyspepsiapotilaista löydös on normaali

• ensisijaistutkimus yli 50-55-vuotiaalle,  jolla uusi 
dyspepsiaoire

• hälytysmerkit





FD:n hoito

• Tieto oireen hyvänlaatuisuudesta
– Ruokailuohjeet: kahvi, rasvaiset, mausteiset…

• Helikoeradikaatiosta hyötyy 5-10%
• PPI auttaa osaa potilaista (NNT=7)
• Trisykliset antidepressantit (näyttö vähäinen)
• Prokineetit (metoklopramidi)
• Buspironi (relaksoi fundusta, näyttö vähäinen)
• Toistuvien skopioiden välttäminen



Toiminnallinen suolioire

• IBS

• Toiminnallinen 
ummetus

• Toiminnallinen ripuli



Ärtyvän suolen oireyhtymä
(Irritable Bowel Syndrome, IBS)

Vatsakipu + häiriintynyt suolen toiminta

Lacy B. et al. Gastroenterology 2016;150:1393–1407



IBS: diagnoosi / Rooma IV 
kriteerit

Viimeisten 3kk aikana vähintään keskimäärin kerran
viikossa toistuvaa vatsakipua, joka täyttää vähintään 2 
seuraavista kriteereistä: 

1. Liittyy ulostamiseen

2. Liittyy ulostustiheyden muutokseen

3. Liittyy ulosteen koostumuksen muutokseen

Oireita esiintynyt vähintään 6kk ajan. 

Gastroenterology 2016;150:1393-1407



IBS erotusdiagnostiikka

• laktoosi-intoleranssi
• keliakia
• colitis ulcerosa, Mb Crohn
• mikroskooppinen koliitti
• kolorektaalisyöpä
• haima-insuffisienssi
• sappihapporipuli
• giardiaasi
• kilpirauhasen toimintahäiriöt



Ärtyvän suolen oireyhtymän
diagnostiikka

Suolisto-oireet

IBS

Rooma IV kriteerit

Ei hälyttäviä oireita

Ikä < 45

Sukuhistoria neg.

Hb, La, laktoosikoe

Endomysium/transglut-va

Ummetus Vatsakipu/turvotus Ripuli

TSH
F-calpro

Kolonoskopia?



Toiminnallisen dyspepsian ja 
ärtyvän suolen oireyhtymän 

hoito

Hillilä Duodecim 2009;125:1279–84



Ummetuksen hoito

• kuituvalmisteet 20-30g/vrk

• osmoottiset laksatiivat,  laktuloosi?

• polyetyleeniglykolivalmisteet

• linaklotidi

• prukalopridi
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Linaklotidi ummetus-IBS:ssa
- 26 vk tutkimus

• Lisää ulostamisfrekvenssiä 
(NNT=4)

• Vähentää:
– Vatsakipua  (NNT=7)

– Turvotusta

• Haittavaikutus: ripuli (hoidon 
keskeytys 4.5% vs.0.2%)

Adequate Relief of IBS symptoms

for ≥ 13/26 weeks

Chey et al. Am J Gastroenterol 2012
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5-HT4 reseptorin agonisti: 
prukalopridi ummetuksessa

• Erittäin selektiivinen
prokineetti

• Lisää:
– Koolonin motiliteettia
– Ulostusfrekvenssiä
– Potilastyytyväisyyttä

• Haittavaikutukset (PRU 2mg 
vs. placebo):
– Päänsärky (26% vs. 17%)
– Pah.vointi (24% vs. 14%)
– Vatsakipu (23% vs. 17%)
– Ripuli (13% vs. 5%)

Tack et al. Gut 2009



5-HT4 reseptorin agonisti: 
prukalopridi

Meta-analyysi:

• 7 tutkimusta

• N=2639

• NNT = 6

Ford & Suares: Gut 2010

Annos 2 mg /pv

• > 65 vuotiaat: 1mg/pv



Vatsan turvotus
Probiootit
• yli 30 tutkimusta, joista 2/3 positiivisia
• mm. bifidobakteeri,laktobasilli

– bakteerikannoilla ja konsentraatiolla eroja tehossa

• tehoa turvotukseen / flatulenssiin, joillakin 
kannoilla kuvattu positiivinen teho 
ummetukseen

Antibiootit
• rifaksimiini, neomysiini (?)

Santos ym. Proceedings of the Nutrition Society 2014



IBS: psykologiset hoidot

Kognitiivinen
käyttäytymisterapia (CBT) 
/ hypnoterapia

• NNT=4, vrt. 
depressiolääkkeet

• näyttö huonompi kuin
antidepressanteilla

• potilaille, jotka eivät hyödy
muusta hoidosta? (Ford et al.
Gut 2009; 58:367-378)


