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Akuutin umpilisäketulehduksen
diagnostiikka ja hoitokäytäntö muutoksessa

K

ki) toteutetussa tutkimuksessa satunnaistettiin 530 iältään 18–60-vuotiasta potilasta joko
umpilisäkkeen poistoleikkaukseen tai mikrobilääkehoitoon. Kaikilla tutkimuspotilailla
oli tietokonetomografialla (TT) diagnosoitu
komplisoitumaton umpilisäketulehdus (ei
Vuonna 1886 bostonilainen patologi Fitz ulostekiveä, puhkeamaa, märkäkertymää eikä
totesi laajassa obduktiomateriaalissaan erilaisia kasvainepäilyä). Tutkimuksessa osoitettiin, että
löydöksiä lievästä umpilisäketulehduksesta um- suurin osa komplisoitumattomista umpilisäkepilisäkkeen puhkeamaan (1). Tämän perusteel- tulehduksista voitaisiin turvallisesti jättää leikla hän päätteli taudinkulun etenevän aina um- kaamatta ja hoitaa mikrobilääkkein, sillä vuoden seurannassa 73 % lääkkeellä
pilisäkkeen puhkeamaan. Kolme
hoidetuista potilaista ei tarvinvuotta myöhemmin McBurney
Suurin osa komplinut leikkaushoitoa. Olennaista
julkaisi ensimmäiset leikkaussoitumattomista
oli, että komplikaatioiden määhoidon tulokset ja totesi umpiumpilisäkerä ei lisääntynyt niillä potilailla,
lisäkkeen poiston ehkäisevän
tulehduksista
joilla lääkehoito ei onnistunut
puhkeamia ja vatsaontelon märvoidaan hoitaa
tai joilla umpilisäketulehdus
käkertymiä (2). Nämä tutkimusmikrobilääkkein.
myöhemmin uusiutui. Mikrotulokset ovat jo yli vuosisadan
bilääkehoito on siis ensilinjan
ajan ohjanneet hoitoa.
Nykyään tiedetään, että umpilisäketulehduk- hoitona turvallinen (5). Merkille pantavaa on
sia on olemassa kahdenlaisia: vaikea, puhkea- kuitenkin, että tutkimuksemme tulokset eivät
maan johtava umpilisäketulehdus ja lievempi ole sovellettavissa vaikeisiin, puhkeamaan johkomplisoitumaton muoto (3). Tulehduksista taviin umpilisäketulehduksiin, lapsipotilaisiin,
suurin osa, noin 80 %, on lievempiä tapauksia raskaana oleviin tai vanhuksiin.
Umpilisäketulehduksen diagnoosi on to(4). Olennaista on erottaa nämä kaksi erilaista
tautimuotoa toisistaan, sillä vaikeamman um- tuttu tekemään kliinisesti potilaan tutkimuspilisäketulehduksen nopea ja tarkka diagnoosi löydösten ja laboratoriokokeiden perusteella.
on tärkeää kiireellisen leikkaushoidon toteut- Kliinisen diagnoosin osuvuus on kuitenkin vain
tamiseksi. Osa umpilisäketulehduksista saattaa 76–91 % potilaan iän ja sukupuolen mukaan
myös parantua itsestään, kuten Fitz jo aikoi- vaihdellen (6, 7). Vaikka umpilisäkkeen poistoleikkaus on yleisesti hyvin siedetty, kyseessä
naan tutkimuksessaan totesi (1).
Kansallisen satunnaistetun APPAC-moni- on kuitenkin leikkaustoimenpide, johon voi
keskustutkimuksemme tavoitteena oli selvit- liittyä myös komplikaatioita (6). TT:llä voidaan
tää, miten suuri osa lievemmistä komplisoitu- erittäin luotettavasti sekä diagnosoida umpilisämattomista umpilisäketulehduksista voitaisiin ketulehdus että määritellä tulehduksen vaikeushoitaa leikkaushoidon sijaan mikrobilääkkein aste. TT on vakiinnuttamassa asemaansa myös
sekä siten välttää tarpeettomia leikkauksia ja umpilisäketulehduksen diagnostiikassa vähenniihin liittyvää sairastavuutta ja kustannuksia. tämällä tarpeettomaan viattoman umpilisäkKuudessa suomalaisessa sairaalassa (Turku, keen poistoon liittyvää sairastavuutta ja kustanOulu, Tampere, Mikkeli, Jyväskylä, Seinäjo- nuksia. Alankomaissa kuvantaminen on jo vältiireellinen umpilisäkkeen poistoleikkaus
on ollut tulehtuneen umpilisäkkeen vakiintunut hoito jo 130 vuoden ajan: leikkaushoidon on arvioitu olevan ainoa keino hoitaa
tulehdus sekä estää umpilisäkkeen puhkeaminen
ja siihen liittyvät vakavat komplikaatiot.
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tämätöntä ennen mahdollista umpilisäkkeen
poistoleikkausta, ja näin viattomien umpilisäkkeiden poisto on vähentynyt 23 %:sta 6 %:iin
(8). Jatkossa siirryttäneen säderasituksen vähentämiseksi matala-annoksiseen TT:hen, josta
on julkaistu tavallista TT:tä vastaavia tuloksia
umpilisäketulehduksen diagnostiikassa (9).
Neljässä satunnaistetussa tutkimuksessa on
osoitettu, että suuri osa umpilisäketulehduksista voitaisiin hoitaa turvallisesti ilman leikkausta
(5, 10, 11, 12). Jatkotutkimuksissa pitää keskittyä umpilisäketulehduksen tarkkaan diagnostiikkaan, vaikeusasteen määrittelyyn matalaannoksisella TT:llä ja komplisoitumattoman
umpilisäketulehduksen mikrobilääkehoidon
optimaaliseen toteutukseen ottamalla huomioon mikrobilääkeresistenssi. Myös mahdollisimman lyhyeen sairaalassaoloaikaan tulee pyrkiä. Lisäksi umpilisäkkeen harvinaisten neuroendokriinisten kasvainten taudinkulku, ennuste
ja mahdollinen yhteys umpilisäkkeen tulehtumiseen on selvitettävä tutkimuksilla. Umpilisäketulehduksen mahdollista spontaania paranemista olisi myös tärkeä tutkia satunnaistetussa
kaksoissokkotutkimusasetelmassa vertaamalla
mikrobilääkehoitoa lumelääkkeeseen.
Umpilisäkkeen poistoleikkaus on maailmanlaajuisesti yleisin päivystysleikkaus. Kiireellinen leikkaushoito on välttämätön vaikeamman, komplisoituneen umpilisäketulehduksen
hoidossa. APPAC-tutkimuksemme tulosten
perusteella komplisoitumattoman umpilisäketulehduksen hoitokäytäntö on vuosisadan
kestäneen leikkaushoidon jälkeen kuitenkin
muutosvaiheessa. Suurin osa komplisoitumattomista umpilisäketulehduksista voitiin hoitaa
turvallisesti mikrobilääkkein ilman leikkaushoitoa. Lääkehoito oli turvallinen ensilinjan
hoito, koska leikkaushoitoonkaan päätyneillä
mikrobilääkkein hoidetuilla potilailla ei esiintynyt ”viivästyneeseen” leikkaukseen liittyviä

lisääntyneitä tai vakavia komplikaatioita. Näyttää siis siltä, että komplisoitumaton umpilisäketulehdus ei olekaan kiireellistä kirurgista hoitoa
vaativa tauti, vaan optimaalista hoitovaihtoehtoa voidaan turvallisesti rauhassa arvioida.
Tutkimuksemme perusteella Suomessa voitaisiin vuosittain mahdollisesti jättää noin 3 000
umpilisäkkeen poistoleikkausta tekemättä. Vastaava luku Yhdysvalloissa on noin 150 000 leikkausta. Tarpeettomien leikkausten välttämisellä
vähennetään niihin liittyvää sairastavuutta ja saadaan merkittäviä kustannussäästöjä. Hoitolinjan
muutokseen liittyvät pitkäaikaisvaikutukset on
kuitenkin tärkeää arvioida huolellisesti sekä yksittäisen potilaan että yhteiskunnan kannalta.
Kansallisella hyvällä tutkimusyhteistyöllä
meillä on nyt ainutkertainen tilaisuus olla etulinjassa tutkimassa ja arvioimassa umpilisäketulehduksen muuttuvaa diagnoosi- ja hoitokäytäntöä sekä osoittaa, että suomalaisilla kliinisillä
kirurgisilla monikeskustutkimuksilla voi maailmanlaajuisestikin vaikuttaa tämän yleisimmän
päivystyskirurgisen taudin diagnostiikka- ja
hoitokäytäntöihin.
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