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Mitä akuutin haimatulehduksen jälkeen?

A

kuutti haimatulehdus on yleinen päivys
tyksellistä sairaalahoitoa edellyttävä sai
raus, jonka syynä on useimmiten runsas
alkoholinkäyttö tai sappikivitauti (TAULUKKO).
Vaikeaan haimatulehdukseen liittyy edelleen
merkittävää kuolleisuutta, mutta valtaosa kai
kista haimatulehduksen sairastaneista toipuu
primaarivaiheen jälkeen normaaliin elämään.
Näiden potilaiden sairauden uusimisen riskin
minimointi ja mahdollisesti tarvittavan jatko
hoidon optimointi on ensiarvoisen tärkeää.
Akuutin haimatulehduksen jälkeiseen en
nusteeseen vaikuttavat olennaisesti tulehduk
sen syyn selvittäminen ja sen hoito. Sappiki
vien olemassaolo tulee tutkia aina ensimmäisen
haimatulehduksen yhteydessä. Ellei tulehduk
sen aiheuttanutta sappikivitautia hoideta, uu
siutuu haimatulehdus erittäin todennäköisesti.
Nyky
suosituksen mukaisesti sappileikkaus
tulee suorittaa lievän haimatulehduksen yhtey
dessä mieluiten jo ensimmäisen hoitojakson
aikana, keskivaikean tulehduksen yhteydessä
viimeistään kuuden viikon kuluessa sairastu
misesta uusiutumisen estämiseksi ja vaikean
tulehduksen yhteydessä tapauskohtaisesti, kun
han potilaan kokonaistilanne on korjaantunut.
Haimatulehduksen akuuttivaiheessa sappitie
hyen sulkijalihaksen endoskooppinen halkaisu
ja tiehytkivien poisto tehdään ainoastaan, jos
kyseessä on selkeä virtauseste tai sappitietuleh
dus. Muissa tapauksissa tiehytkivet hoidetaan
vasta akuutin tulehduksen rauhoituttua eli tyy
pillisesti muutaman viikon kuluttua kotiutumi
sesta. Sappikivien diagnosointia parantaa kai
kukuvauksen toistaminen, joko perkutaanisesti
tai endoskooppisesti. Seurantakuvausta tulee
kin harkita niille potilaille, joilla ei ole selkeää
selittävää tekijää haimatulehdukselle (1).
Runsas alkoholinkäyttö on Suomessa yleisin
akuutin haimatulehduksen aiheuttaja. Myös

alkoholiin liittyvä haimatulehdus tyypillisesti
uusiutuu, ellei potilas lopeta tai ainakin olen
naisesti vähennä alkoholinkäyttöään. Vaikka
useiden tutkimusten mukaan alkoholihaima
tulehdus uusiutuu 33–48 %:ssa tapauksista, ei
vät tuoreetkaan hoitosuositukset valitettavasti
ota kantaa näiden uusiutumien ehkäisyyn (2).
Suomalaisen etenevän satunnaistetun tutki
muksen mukaan alkoholihaimatulehduksen
uusiutumia voidaan vähentää jopa 50 % puolen
vuoden välein toteutetuilla mini-interventioilla
(3). Tutkimuksen yhteydessä intervention suo
ritti päihdepotilaiden hoitoon perehtynyt sai
raanhoitaja, joka käytti erityisesti motivoivan
haastattelun ja tuen keinoja. Lisäksi interven
tioon liittyi alkoholinkulutuksen ja alkoholi
riippuvuuden arviointi AUDIT- ja SADD-ky
selyin sekä alkoholinkäyttöä kuvaavia laborato
riotutkimuksia (4).
Tutkimustiedon perusteella näyttää siltä, että
myös alkoholin käytön vähentäminen runsaas
ta kohtuulliseksi pienentäisi uusiutumisriskiä,
mutta mitään yksilöllisesti luotettavaa turval
lisen alkoholinkäytön rajaa ei voida asettaa.
Tuoreen seurantatutkimuksen mukaan täysi
TAULUKKO. Akuutin haimatulehduksen etiologiset tekijät
ja niiden arvioitu yleisyys Suomessa.
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Alkoholinkäyttö

   70 %

Sappikivet

15–20 %

Haimakasvain

    5 %

Autoimmuunitauti

    1 %

Edeltävä endoskooppinen retrogradinen
kolangiopankreatografia (ERCP)

    1 %

Seerumin suurentunut rasvapitoisuus

<1%

Seerumin suurentunut kalsiumpitoisuus

<1%

Altistava lääke

<1%

Etiologia avoin

5–10 %
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abstinenssi näyttää suojaavan kokonaan alkoho (8,9). Toipilasvaiheessa potilaille voidaan aloit
lihaimatulehduksen uusiutumiselta (5). Periaat taa herkästi haimaentsyymien kapselikorvaus
teessa alkoholihaimatulehduksen jälkeiset mini- hoito ja jatkaa sitä myöhemmin, mikäli potilaan
interventiot soveltuisivat hyvin osaksi potilaan oireet ja ulosteen vähäinen elastaasiaktiivisuus
muuta seurantaa perusterveydenhuollossa, mut sitä edellyttävät. Haimatulehdus johtaa toisi
ta tällöin tarvittaisiin hyvin organisoitu hoito naan myös haimaperäisen diabeteksen syntyyn.
ketju ja riittävä koulutus interventioiden toteut Osalla potilaita diabetes voi ilmetä vasta vuosien
tamiseen. Muussa tapauksessa potilaat jäävät kuluttua ensimmäisestä haimatulehduksesta
herkästi vaille riittävää tukea tilanteessa, jossa (8,9). Haiman toimintahäiriöiden riskiä lisäävät
heidän omat voimavaransa eivät yksin riitä avun ensimmäisen haimatulehduksen vaikeus ja hai
hakemiseen. Vaihtoehtoisesti alkoholinkäytön matulehdusten uusiutumat. Leikkaushoitoon
vähentämiseen tähtäävät interventiot voidaan johtaneiden nekrotisoivien haimatulehdusten
toteuttaa keskitetysti osana erikoissairaanhoitoa. pitkäaikaisseurauksena noin 25 %:lle potilaista
kehittyy haiman eksokriini
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krooninen haimatulehdus,
potilaalle tehdä viimeistään
pian primaaritoipumisen jälkeen haiman tieto jonka diagnoosi perustuu tyypilliseen tautihis
konetomografia tai magneettikuvaus haimakas toriaan sekä vähintään yhteen varmoista diag
vainten sulkemiseksi pois. Mikäli kuvantamises nostisista kriteereistä (haiman kalkkeutumi
sa todetaan kystisiä muutoksia haimassa, tulee nen, jatkuva eksokriininen vajaatoiminta, kroo
pitää mielessä haiman kystisen kasvaimen kuten nisen haimatulehduksen histologinen löydös
haimatiehyen sisäisen papillaarisen musinoosin tai kuvantamalla havaitut tiehytmuutokset).
neoplasian tai musinoosin kystisen neoplasian Kroonisen haimatulehduksen kehittymisen ris
mahdollisuus, erotusdiagnoosina haimatuleh kiä lisäävät – sekä yksittäisinä tekijöinä että ku
mulatiivisesti – jatkuva alkoholinkäyttö, tupa
duksen jälkeisestä pseudokystasta (6).
Huolellisenkin selvittelyn jälkeen osa haima kointi ja uusiutuvat akuutit haimatulehdukset.
tulehduksista (5–10 %) jää vaille selvää syytä, Kroonisen haimatulehduksen hoito on usein
jolloin niitä kutsutaan idiopaattisiksi. Näiden vaativaa. Siihen kuuluvat konservatiiviset kei
jatkohoidosta ei ole selkeitä suosituksia, jos not kuten haiman vajaatoiminnan hoito ja ki
etiologian selvitys on ollut kattava. Tuoreen vun lääkehoito sekä kajoavat hoidot, joita ovat
suomalaisen etenevän satunnaistetun tutki leikkaukset ja dreneeraukset. Kroonisen tauti
muksen perusteella laparoskooppinen sappi muodon kehittymisen estäminen minimoimal
rakon poisto näyttäisi vähentävän haimatuleh la riskitekijät olisikin ensiarvoisen tärkeää.
Vaikka osa potilaista kärsiikin vatsakivuista
duksen uusiutumisia tässä potilasryhmässä (7).
Varsinaisten hoitosuositusten antaminen edel ja haiman toimintahäiriöistä erityisesti vaikean
ja uusiutuneen haimatulehduksen jälkeen tai
lyttää kuitenkin lisää tutkimustietoa asiasta.
Haimatulehdukseen saattaa liittyä myös hai kroonisen haimatulehduksen kehityttyä, on
man toiminnan muutoksia. On hyvin tavallista, yksittäisten – vaikeankin – haimatulehduksen
että potilaalle kehittyy akuutin haimatulehduk sairastaneiden potilaiden elämänlaatu yleensä
sen yhteydessä vähintäänkin tilapäinen haiman ilahduttavan hyvä, samaa tasoa kuin verrokki
eksokriinisen toiminnan heikkeneminen. Tämä väestön (11). Tämä kannustaa ehkäisemään
korjautuu valtaosalla potilaista tulehduksen haimatulehduksen uusiutumista etiologian mu
rauhoittumisen myötä noin kolmen kuukauden kaisesti sekä tutkimaan ja hoitamaan asianmu
aikana, mutta osalla potilaista vajaatoiminta jää kaisesti mahdollisia haiman toimintahäiriöitä ja
pysyväksi tai kehittyy myöhemmin seurannassa elämänlaatua uhkaavia oireita.
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