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C 
rohnin taudissa limakalvolta seinämän 
syvempiin kerroksiin ulo�uva tulehdus 
esiintyy jaksoi�ain ruuansulatuskana-

vassa. Yli kolmanneksella potilaista tauti ilme-
nee lisäksi perianaali�steleinä, jotka aiheu�avat 
potilaalle paljon oireita ja heikentävät merki�ä-
västi elämänlaatua. Kryptoglandulaarisiin �ste-
leihin verra�una Crohnin taudin perianaali�s-
telit ovat useammin kulultaan monimutkaisia 
ja korkealta sulkijalihasjärjestelmän läpäiseviä. 
Yhdessä peräsuolen seinämän tulehduksen 
kanssa tämä tekee hoidosta vaativaa. 

Kahden viime vuosikymmenen aikana peri-
anaali�steleiden hoito on tuumorinekroosi-
tekijä (TNF) alfan salpaajien käytön myötä 
kuitenkin edistynyt merki�ävästi. Samaan ai-
kaan kirurginen hoito on kehi�ynyt. Fistelei-
den ulkosuun sulkeutumista estävän seton-lan-
kahoidon lisäksi on kertynyt kokemusta uusista 
sulkijalihasta säästävistä leikkauksista. Uusien 
biologisten lääkkeiden käytöstä Crohnin tau-
din perianaali�steleiden hoidossa odotetaan 
vielä lisää näy�öä. Autologinen rasvasiirre on 
uudentyyppinen hoito, josta saadut tulokset 
ovat lupaavia. Hilja�ain myyntiluvan on saanut 
ensimmäinen allogeeninen kantasoluvalmiste 
darvadstroseli.

Perianaali�steleihin liittyy lähes 
aina peräsuolitulehdus

Perianaali�steleitä esiintyy 17�43 %:lla Croh-
nin tautia sairastavista (1). Tavallisesti suolen 
limakalvon tulehdus ilmaantuu joko samoihin 
aikoihin tai edeltää �steleitä. Harvemmin peri-
anaali�stelit ovat taudin ensimmäinen tai jopa 
ainoa ilmentymä (2). Perianaali�steleitä esiin-
tyy useammin paksusuolen kuin ohutsuolen 
Crohnin taudissa, ja noin 90 %:lla potilaista 
peräsuoli tulehtuu. Peräaukkokanavan ahtau-
mat lii�yvät usein �stulointiin. Peräsuoli-emä-
tin�steleitä on alle 10 %:lla potilaista, ja ne ovat 
usein hankalahoitoisia (3). Pitkään kestänee-
seen perianaali�stulointiin lii�yvä �stelikana-
vasyöpä on harvinainen, mu�a se on pide�ävä 
mielessä epätyypillisesti käy�äytyvien �stelei-
den yhteydessä (4).

Fisteli voi olla vähäoireinen ennen paiseen 
muodostumista, joten perianaalisista oireista 
tulisi kysyä Crohnin tautia sairastavilta sään-
nöllisesti. Perianaaliset �stelit aiheu�avat perä-
aukon seudun vaivaa ja eritystä sekä paiseen 
yhteydessä kuume�a ja perianaalialueen turvo-
tusta. 

Taina Sipponen, Ritja Savolainen ja Sinikka Salmenkylä

Perianaali�stuloiva Crohnin tauti ja sen hoito

Perianaali�stelit ovat yksi Crohnin taudin hankalahoitoisimmista ilmentymistä. Fisteleitä esiintyy yli kol-
manneksella Crohnin tautia sairastavista, ja ne voivat joskus ilmaantua jo ennen taudin puhkeamista. 
Tyypillistä Crohnin taudin �steleille on niiden monimutkainen kulku sulkijalihaksiin nähden ja useat sisä-
suut. Crohnin taudin perianaali�steleitä hoitavat gastroenterologit ja gastrokirurgit yhteistyössä. Fistelin 
sulkemiseen tähtäävä kirurgia edellyttää suolen tulehduksen rauhoittumista, ja silti hoitotulokset ovat 
huonommat kuin hoidettaessa kryptoglandulaarisia �steleitä. Tehokkaimmalla hoidolla eli yhdistämällä 
seton-langan käyttöön tuumorinekroositekijä (TNF) alfan salpaaja, tiopuriini ja mikrobilääke noin joka 
toisen potilaan �stelit sulkeutuvat. Ymmärrys patogeneesista on kuitenkin lisääntynyt, ja uusia hoito-
mahdollisuuksia on saatu hiljattain käyttöön, mikä antaa toivoa aiempaa paremmista hoitotuloksista.
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Miten �stelit muodostuvat?

Fisteleiden syntymekanismi ei ole täysin sel-
villä. Tulehdusprosessissa erityisesti kahdella 
mekanismilla, epiteliaali-mesenkymaalitransi-
tiolla (EMT) ja matriksimetalloproteinaasien 
(MMP) toiminnalla, katsotaan olevan keskei-
nen merkitys �steleiden muodostumiselle. Pa-
togeneesiin saa�aa vaiku�aa myös suolistobak-
teerikirjo, joka on erilainen Crohnin taudin �s-
teleissä ja kryptoglandulaarisissa �steleissä (5). 

Kliininen osoitus suolistobakteerien merki-
tyksestä on mikrobilääkkeiden �stelieritystä vä-
hentävä vaikutus ja �steleiden rauhoi�uminen 
suoja-avanteen aikana. Genee�isistä tekijöistä 
jotkin geenit, kuten PUS10, saa�avat suojata 
perianaalitaudin kehi�ymiseltä ja toiset (IBD5 
ja IRGM) taas lisäävät sen riskiä (3,5).

Luokittelu helpottaa �steleiden 
kulun ja aktiivisuuden arviointia

Perianaali�steleiden luoki�elu au�aa oikean 
hoitomenetelmän valinnassa. Tavallisimmin 
käyte�y Parksin luokitus on alun perin laadi�u 
kryptoglandulaaristen �steleiden luoki�eluun 
(KUVA 1) (4). Se huomioi ainoastaan �stelei-
den anatomisen kulun sulkijalihaksiin nähden. 
Yhdysvaltain gastroenterologiyhdistyksen 
 (American Gastroenterological Association, 
AGA) luokituksessaan ehdo�ama jako yksin-
kertaisiin ja monimutkaisiin �steleihin huo mioi 
anatomisen kulun lisäksi muun muassa �ste-
leiden ulkoaukkojen lukumäärän ja peräsuoli-
ahtauman esiintymisen (TAULUKKO 1) (6,7).

Perianaali�steleiden kliinisen aktiivisuuden 
arviointiin suositellaan viiden eri muu�ujan 
validoitua aktiivisuusindeksiä (TAULUKKO 2) 
(7,8). Käytännön työssä remission määritelmä-
nä käytetään usein �stelierityksen puu�umista, 
kun ulkosuuta painellaan kevyesti. Tällöin jää 
kuitenkin huomioima�a �stelikanavan aktiivi-
suus ulkosuun yläpuolella ja arvio on havain-
noitsijasta riippuvainen. 

Aktiivisuuden arvioinnissa tuleekin kliinis-
ten havaintojen lisäksi hyödyntää endosko-
piasta, perianaali�steleiden magnee�ikuvauk-
sesta ja laboratoriokokeista saatavaa tietoa. 

Sisempi
sulkijalihas

Ulompi
sulkijalihas

Lantion-
pohjan
kohottaja-
lihas

A B
C

D

KUVA 1. A) Inters�nkteerinen eli ulomman ja sisem-
män sulkijalihaksen välissä kulkeva �steli. B) Trans-
s�nkteerinen eli sulkijalihakset läpäisevä �steli. 
C)� Supras�nkteerinen eli sulkijalihasten yläpuolinen 
�steli. D) Ekstras�nkteerinen eli sulkijalihasten ulko-
puolinen �steli, joka kulkee ulomman sulkijalihaksen 
yläpuolella ja läpäisee lantionpohjan kohottajalihak-
sen.

TAULUKKO�1. Yhdysvaltain gastroenterologiyhdistyksen (AGA) �steliluokittelu (7).

Yksinkertainen �steli Matala (pinnallinen tai matala inters�nkteerinen taikka matala transs�nkteerinen �stelin sisäsuu)
Yksi ulkoaukko
Ei paiseeseen viittaavaa kipua tai �uktuaatiota
Ei viitettä peräsuoli-emätin�stelistä
Ei peräsuoli-peräaukkoahtaumaa

Monimutkainen �steli Korkea (korkea inter-, trans-, ekstra- tai supras�nkteerinen �stelikanavan sisäsuu)
Useita ulkoaukkoja
Paiseeseen viittaavat oireet (kipu tai �uktuaatio)
Peräsuoli-emätin�steli
Peräaukko-peräsuoliahtauma
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Van Asschen luokitus on magnee�ikuvaukseen 
perustuvista luokituksista yleisimmin käyte�y. 
Siinä arvioidaan �stelin kulku, mukaan lukien 
sivuhaarat ja paiseontelot, sekä �stelin ja suo-
len seinämän tulehdusaktiivisuus (TAULUKKO 2) 
(7,8).

Fisteleiden diagnosointi

Magnee�ikuvaus. Koska Crohnin taudin �s-
telit ovat yleensä monimutkaisia, tarvitaan 
hoidon suunni�eluun kuvantamistutkimuksia. 
Aiem min käyte�y �steleiden varjoainetutkimus 

TAULUKKO�2. Perianaali�stuloivan Crohnin taudin kliinisen aktiivisuuden luokittelu (perianal disease activity index, PDAI) 
ja magneettikuvausluokittelu (Van Assche -indeksi) (7,8).

PDAI-muuttuja PDAI-
pisteet

Van Assche -muuttuja Van 
Assche 
-pisteet

Eritys Fisteleiden määrä
Ei eritystä 0 Ei �steleitä 0
Lievä limaeritys 1 Yksittäinen haarautumaton �steli 1
Keskivaikea lima- tai märkäeritys 2 Yksittäinen haarautuva �steli 2
Huomattava eritys 3 Useita �steleitä 3
Ulostevuoto �stelistä 4
Kipu ja toimintojen rajoittuminen Fistelin sijainti
Ei kipua tai toimintojen rajoittumista 0 Sulkijalihasten ulkopuolinen tai 

niiden välissä kulkeva
1

Lievä epämukavuus, ei rajoittumista 1 Sulkijalihakset läpäisevä 2
Keskivaikea epämukavuus, joidenkin toimintojen rajoittuminen 2 Sulkijalihasten yläpuolinen 3
Selvä epämukavuus ja rajoittuminen 3
Vaikea kipu ja rajoittuminen 4
Seksuaalisen aktiivisuuden rajoittuminen Suhde lantionpohjan kohottajalihakseen
Ei seksuaalisen aktiivisuuden rajoittumista 0 Alapuolella 1
Lievä seksuaalisen aktiivisuuden rajoittuminen 1 Yläpuolella 2
Keskivaikea seksuaalisen aktiivisuuden rajoittuminen 2
Voimakas seksuaalisen aktiivisuuden rajoittuminen 3
Kyvyttömyys seksuaaliseen aktiivisuuteen 4
Perianaalitaudin tyyppi Löydös T2-painotteisessa magneettikuvassa
Ei perianaalitautia tai ihohetuloita 0 Ei kirkasta sisältöä 0
Peräaukon haavauma tai limakalvorepeämä 1 Lievästi kirkas sisältö 4
< 3 perianaali�steliä 2 Voimakkaan kirkas sisältö 8

��3 perianaali�steliä 3

Sulkijalihaksen haava tai �steli ja merkittävä ihon ohentuminen 4
Turvotuksen vaikeus Nestekertymät (> 3 mm)
Ei turvotusta 0 Ei 0
Lievä turvotus 1 Kyllä 4
Keskivaikea turvotus 2
Huomattava turvotus 3
Selvä �uktuaatio tai paise 4

Peräsuolen seinämä
Normaali 0
Paksuuntunut 2

Perianaalifistuloiva Crohnin tauti ja sen hoito
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KUVA 2. Esimerkki perianaalialueen magneettikuvauslöydöksestä. Crohnin tautia sairastava 28-vuotias mies, 
hankala �steliongelma vuosia. A) A1: T2-painotteinen rasvasaturoitu kuva koronaalisuunnassa. Inters�nkteeri-
sessä tilassa nesteinen (kuvassa valkoinen) käytävä (nuoli). A2: T2-painotteinen koronaalisuunnan kuva ilman 
rasvasaturaatiota. B) T1-painotteinen rasvasaturoitu gadoliniumtehosteinen kuva: sama inters�nkteerisen tilan 
�steli, jonka seinämät tehostuvat (nuoli). Kuvassa A1 valkoisena näkynyt neste on tässä kuvassa mustaa, seinä-
mät tehostuvat valkoisina. Löydös sopii aktiiviseksi tulehdukseksi. C) T2-painotteinen peräaukkokanavan suun-
tainen aksiaalileike: peräsuolen sulkijalihasten anatomia erottuu hyvin, mutta �steli ei erotu kunnolla (vrt. kuva 
D samasta tasosta). D) T1-painotteinen rasvasaturoitu gadoliniumtehosteinen kuva: inters�nkteerisessä tilassa 
klo 4�8:ssa tehostuva (valkoisena näkyvä) hevosenkengän muotoinen �steli, josta näkyy yhteys peräaukkokana-
van sisään sisemmän sulkijalihaksen läpi klo 6:ssa. Koronaalisuunnan kuvista (ei esillä) kävi ilmi, että mainittu yh-
teys peräaukkokanavan sisään sijaitsi noin 2,5 cm ulomman sulkijalihaksen alareunan yläpuolella. E) Seton-lanka 
näkyy mustana juosteena nesteisen �stelin sisällä.

A1 A2 B

C D E

Lantionpohjan  
kohottajalihas

Fistelin 
sisäaukko

Ulompi 
sulkijalihas

Sisempi 
sulkijalihas

Ulompi 
sulkija- 
lihas

Ulompi 
sulkija- 
lihas

Sisempi 
sulkija- 
lihas

Sisempi 
sulkija- 
lihas

Seton- 
lanka

(�stulogra�a) tai tietokonetomogra�a eivät so-
vellu perianaalisten �steleiden kuvantamiseen 
(9). Magnee�ikuvaus on niiden ensi sijainen ku-
vantamismenetelmä. Sen osuvuus �stelikäytä-
vien kulun arvioimisessa ja paiseiden tunnista-
misessa on erinomainen, ja sillä saadaan tarkka 
käsitys �stelikanavien sijainnista suhteessa perä-
aukon sulkijalihaksiin ja muihin elimiin. 

Magnee�ikuvauksessa arvioidaan �steleiden 
anatomisen kulun lisäksi taudin aktiivisuu�a 
(KUVA 2). Sen vuoksi magnee�ikuvaus soveltuu 
hyvin myös hoitovasteen seurantaan. Erityises-
ti siitä hyötyvät Crohnin tautia sairastavat ja 
muut monimuotoisia �steleitä sairastavat poti-
laat (10�12).

Perianaali�steleiden magnee�ikuvauksen tu-
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