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1 Johdanto  

1.1 Tutkimusprojekti  

Tutkielma on tehty osana lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvia syventäviä opintoja. 

Syventävässä tutkielmassa perehdytään akuutin appendisiitin ilmenemiseen väestössä eli sen 

epidemiologiaan. Tutkielman tärkeimpänä tavoitteena on kartoittaa appendisiitin epidemiologinen 

nykytilanne Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Jorvin ja Meilahden sairaaloissa. 

Tutkielma on toteutettu osana SnapAppy2020 projektia ja aineistona tutkielmassa on käytetty 

SnapAppy projektiin kerättyä Meilahden ja Jorvin potilaita koskevaa dataa. Tutkimusryhmään 

kuuluu LT Henna Sammalkorpi, LT Matti Tolonen, LT Hanna Lampela, LT Gisele Aaltonen, LK Altti 

Laakso, LK Sofia Eskola, LK Sami Haapanen ja LK Iines Sillman. Lääketieteen kandidaatit keräsivät 

aineiston ja siitä tehtiin tämän tutkielman lisäksi kolme muuta syventävää tutkielmaa.  

SnapAppy2020 on European Society of Trauma and Emergency Surgery (ESTES) toteuttama 

tutkimus, jonka Clinicaltrials.gov rekisteröintinumero on NCT04365491.  Se on kansainvälinen 

randomoimaton kohortti- ja havaintotutkimus, jossa havainnoidaan appendisiittipotilaiden oireiden 

ilmenemistä, laatua ja taudinkulkua. Lisäksi kyseinen tutkimus selvittää erilaisten hoitotapojen ja -

käytänteiden tuloksia. Tarkoituksena siinä on havainnoida eri keskusten välisiä eroja 

epidemiologian, hoidon ja komplikaatioiden suhteen. 

Johdannon jälkeen tutkielman ensimmäinen kappale perehtyy appendisiittia koskevaan 

kirjallisuuteen mm diagnostiikan, komplisoitumisen, hoidon ja komplikaatioiden suhteen. 

Epidemiologiaa käsittelevässä kirjallisuuskatsauksen osassa keskitytään appendisiitin 

esiintyvyyteen, komplisoituneen appendisiitin ilmenemiseen, kuolleisuuteen, potilaan iän 

vaikutukseen mm taudinkuvaan ja komplikaatioiden ilmenemiseen. Neljännessä kappaleessa 

esitellään tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset, joihin tämä tutkielma pyrkii vastaamaan. 

Aineisto ja menetelmät kappaleessa kerrotaan tarkemmin, kuinka aineisto on koottu ja mitä 

kriteerejä siihen liittyy. Tilastollisten menetelmien avaaminen mahdollistaa tutkimuksen 

toistettavuuden ja kertoo miten saadut tutkimustulokset ovat muodostuneet. Lisäksi aineisto ja 

menetelmät kappaleessa arvioidaan tutkimuksen heikkouksia ja vahvuuksia sekä 

potilasturvallisuutta. Kuudennessa kappaleessa tutkielman tulokset esitetään samassa 

järjestyksessä kuin tavoitteet ovat esitetty. Tutkielman viimeinen kappale sisältää pohdintaa 



tuloksista ja niiden merkitsevyydestä. Lopuksi pohditaan tutkielman herättämiä uusia 

tutkimuskysymyksiä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.  

 

1.2 Johdatus appendisiittiin  

Appendisiitti on yksi yleisimmistä akuutin vatsan syistä ja sen vuoksi merkittävä osa päivystykseen 

hakeutumisista johtuu appendisiitista. Vaikka tautina se on tavallinen ja hyvin tunnettu, korostuu 

sen epidemiologian tunteminen suurten potilasmäärien vuoksi. Tarkempi appendisitiin tuntemus ja 

selvät hoitokäytänteet johtavat sekä potilaiden saamaan parempaan hoitoon, mutta myös 

jouduttavat päivystyksen toimintaa ja sitä kautta vaikuttavat laajasti koko terveydenhuollon 

toimintaan. Juuri appendisiitin runsas esiintyvyys korostaa sen merkittävyyttä terveydenhuollossa. 

Hyvä appendisiitin tuntemus ja hoidon ja diagnostiikan optimoiminen mahdollisimman hyväksi 

auttavat vähentämään siitä johtuvia pullonkauloja terveydenhuollossa, jolloin asiasta hyötyvät 

myös muut kuin appendisiittia sairastavat potilaat.  

Tutkielman tärkein ja eniten viitatuin lähde on World Journal of Emergency Surgeryn vuonna 2020 

julkaisema suositus: Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES 

Jerusalem guidelines. Kyseinen tutkimus on koottu yleisen konsensuksen pohjalta ja pitää sisällään 

akuuttiin appendisiittin liittyviä lausuntoja ja suosituksia, joiden pohjalta appendisiittia tulisi hoitaa. 

Kyseinen tutkimus ottaa kantaa erityisesti appendisiitin diagnostiikkaan ja hoitoon.  

 

2 Kirjallisuuskatsaus  

2.1 oireet ja diagnosointi  

Äkillinen vatsakipu on yksi yleisimmistä syistä hakeutua päivystyshoitoon. Akuutti vatsakipu edustaa 

noin 6 % päivystyskäyntien syistä (1). Vaikka appendisiitti on yleinen, sen diagnosointi ei ole 

yksinkertaista moninaisen ja vaihtelevan oirekirjon vuoksi. Yleisin oire on nopeasti alkava vatsakipu. 

Tulehduksen levitessä kipu tavallisesti paikallistuu oikealle alavatsalle (right lower quadrant, RLQ) ja 

kyseisellä alueella ilmenee aristusta. Muita usein esiintyviä oireita ovat pahoinvointi, oksentelu ja 

kehon lämpötilan nousu.  



Akuutin appendisiitin diagnosoiminen pelkän kliinisen kuvan avulla on haastavaa ja voi johtaa 

väärään päätelmään. Tämän vuoksi diagnostiikkaan kuuluu kliinisen tutkimuksen lisäksi useita 

menetelmiä kuten kuvantaminen, seerumin biomarkkereiden seuraaminen ja diagnostinen 

pisteytysjärjestelmä.  

Vatsan palpaatiossa voidaan tarkentaa, millä alueella kipumaksimi on ja esiintyykö defencea. 

Defence tarkoittaa vatsalihasten suojamekanismia, jossa vatsalihakset reflektorisesti jännittyvät 

aristavasta kohdasta, mutta eivät muualta peritonismiärsytyksen vuoksi. Rebound eli irtipäästökoe 

ja Rovsignin testi ovat muita testejä, joilla voidaan arvioida peritonismin eli vatsakalvon ärsytyksen 

tilaa osana kliinistä diagnostiikkaa. Rovsignin testissä potilas tuntee kipua oikealla alavatsalla, kun 

hänen vatsaansa palpoidaan vasemmalta puolelta, tämä johtuu kivun heikosta paikallistumisesta 

sisäelimissä. Vatsan alueella kipu paikallistuu vasta, kun peritoneum kohtaa ärsytystä.  

Laboratoriokokeissa mitataan yleensä appendisiittiä epäiltäessä C-reaktiivinen proteiini (CRP), 

veren valkosolut ja niistä eroteltavat veren neutrofiilit. Jos CRP on yli 100 mg/l, se viittaa 

komplisoituneeseen appendisiittiin (2). Kohonnut valkosolujen määrä voi olla merkki 

appendisiitistä. Neutrofiilien merkittävä osa koko valkosolujen määrästä viittaa myös appendisiittiin 

(3). Seerumin biomarkkerit eivät kuitenkaan yksinään riitä diagnoosiin, koska ne voivat liittyä myös 

muihin tauteihin.  

Kuvantaminen parantaa diagnostista tarkkuutta, mutta kasvattaa potilaan saamaa säteilyannosta. 

WSES eli Word Society of Emergency Surgery suosittelee matala-annoksista varjoainetehosteista 

tietokonetomografiatutkimusta (TT) erityisesti nuorille aikuispotilaille sekä potilaille, joilla on 

muuten normaalit löydökset, mutta vatsakipu ei ole poistunut itsestään (4). TT-kuvantaminen on 

tarkka keino tunnistaa appendisiitti, koska vain 8 % saa väärän diagnoosin ja vain 4 % 

appendisiittitapauksista jää TT-kuvantamisella tunnistamatta (5). Kuvantaminen TT:llä tai 

ultraäänellä on kannattavinta potilailla, joilla on kohonnut riski appendisiittiin Adult Appendicitis 

Scoren (AAS) mukaan, sillä matalan riskin potilaiden kuvantaminen voi aiheuttaa jopa 25 % vääriä 

positiivisia tuloksia (6). Tällöin potilas altistuu turhaan vaaralliselle säteilylle. Suomessa käytössä 

oleva potilaiden pisteytysjärjestelmä  Adult Appendicitis Score (AAS) mahdollistaa potilaiden 

luokittelun kolmen eri tasoisen riskin ryhmään mm oireiden ja laboratoriotulosten mukaan. WSES 

suosittelee diagnostisen pisteytysjärjestelmän ja ultraäänen käyttöä diagnostisen spesifisyyden ja 

sensitiivisyyden parantamiseksi (4). Pisteytysjärjestelmän avulla voidaan tunnistaa keskitason riskin 



potilaat, joiden kohdalla kuvantaminen on kaikkein hyödyllisintä (4). Meilahden ja Jorvin sairaaloissa 

suositellaan kuvantamaan alle 35-vuotiaat keskitason riskin potilaat ensisijaisesti ultraäänellä, ja jos 

tutkimus jää epädiagnostiseksi, edelleen matala-annos TT-kuvauksella. Yli 35-vuotiaille keskitason 

riskin potilaille suositellaan TT-kuvantamista. Kuvantamisessa on kuitenkin huomioitava myös 

käytössä olevat resurssit, sillä turha kuvantaminen on kallista. Terveydenhuollossa resurssien 

kohdistaminen oikein on tärkeää, jotta niistä hyödyttäisiin mahdollisimman hyvin ja potilaat saisivat 

siten mahdollisimman hyvää hoitoa. TT kuvantaminen on kuitenkin hyvä tapa erottaa ne potilaat, 

joilla kliinisten merkkien mukaan on kohonnut riski sairastaa appendisiittia, mutta joilla ei sitä 

kuitenkaan ole (6).  

 

2.2 Komplisoitunut ja komplisoitumaton appendisiitti  

Akuutti appendisiitti voidaan jakaa komplisoitumattomaan ja komplisoituneeseen appendisiittiin. 

Komplisoitumattomaan appendisiittiin kuuluu tulehdus, joka ei kuitenkaan puhjennut. 

Gangrenoottinen appendix on tulehtunut ja mennyt kuolioon. Gangrenoottinen appendix 

luokitellaan siten komplisoitumattomaksi appendisiitiksi. Komplisoituneesta appendisiitistä on kyse, 

kun appendixin tulehtumiseen liittyy myös läpisyöpyminen eli perforaatio tai peritoniitti eli 

vatsakalvontulehdus. Komplisoitunut appendisiitti on laaja käsite, johon mahtuu erilaisia tapauksia. 

Appendixin yhteyteen voi myös kehittyä paise tai flegmoni. Oireet ovat usein voimakkaammat 

komplisoituneessa appendisiitissä ja myös toipuminen voi kestää kauemmin.  

 

2.3 Hoito  

Tavallisin hoitomuoto on leikkaus, laparoskooppinen appendisektomia. Kaikki potilaat saavat 

toimenpiteen yhteydessä laskimonsisäisiä antibiootteja, mutta komplisoituneen appendisiitin 

hoidossa antibioottihoito aloitetaan jo leikkauksen odotusajaksi ja se jatkuu usein vielä 

appendisektomian jälkeenkin. Suomessa appendisitiin hoidon yhteydessä käytetyimmät 

mikrobilääkkeet ovat kefuroksiimi ja metronidatsoli. Komplisoitumaton appendisiitti voidaan hoitaa 

myös ilman leikkausta, jolloin vältytään leikkauksen aiheuttamilta komplikaatioilta, mutta tällöin 

appendisiitin uusimisen riski kasvaa (7). Kun komplisoitumatonta appendisiittia hoidetaan 

antibiooteilla, riski uusiutumiselle kasvaa joka vuosi ja viiden vuoden aikainen uusimisriski on 39 % 



(8). HUS alueella antibioottihoito yksinään on käytössä vain hyvin harvoissa poikkeuksellisissa 

tilanteissa. Hoidettaessa appendisiittiä ilman leikkausta antibiooteilla, ei voida tietää onko 

paraneminen antibiootin ansiota vai paranisiko appendisiitti joka tapauksessa itsestään. Jos 

potilaalla on TT kuvantamisen mukaan appendisiitti, mutta hänen oireensa helpottuvat ja poistuvat 

itsestään, voi kyseessä olla itsestään paraneva appendisiitti (9). Ilman leikkausta konservatiivisesti 

antibiootein hoidettaessa tarvitaan erittäin tarkka diagnoosi, koska pelkkää antibioottihoitoa ei voi 

käyttää komplisoituneen appendisiitin hoitoon. Lisäksi leikkauksessa kiinni jäävät kasvaintaudit 

ohitetaan, jos hoidetaan pelkillä antibiooteilla (10). Antibioottihoidon ja appendisektomian tuloksia 

vertailtaessa tulisi verrata myös laparoskopiaa seuraavien komplikaatioiden ja antibioottihoitoa 

seuraavien uusimisten välistä eroa (11).  

 

2.4 Mahdolliset komplikaatiot  

Komplikaatioita esiintyy enemmän komplisoituneen kuin komplisoitumattoman appendisiitin 

yhteydessä (12). Appendisiitin komplikaatioita voivat olla mm leikkaushaavan tulehtuminen tai 

repeäminen, paiseen muodostuminen, sepsis, verenvuoto tai postoperatiivinen ileus eli suolilama. 

Kun kyseessä on komplisoitunut appendisiitti, voi viivästynyt appendisektomia lisätä 

komplikaatioiden riskiä, mutta komplisoitumattoman appendisiitin appendisektomian 

viivästyminen 24 tunnilla ei näytä nostavan komplisoitumisen riskiä (14). Aihe on tosin kiistanalainen 

ja vaatii lisää tutkimusnäyttöä. Appendisiittiin ja sen hoitoon liittyvä kuolleisuus on vähäistä ja 

harvinaista. Kuolleisuus kohoaa iän myötä sekä perforoituneen appendisiitin yhteydessä (15). 

Suomalaisessa tutkimuksessa appendisektomiaan liittyväksi kuoleisuudeksi on laskettu 0,21 %, 

mutta luvut vaihtelevat eri tutkimusten ja maiden välillä jonkun verran (16).  

Jos potilaalta on poistettu appendisektomiassa appendix, uusiutumista kutsutaan stumpiitiksi ja se 

on yksi appendisiitin myöhäisistä komplikaatioista. Stumpiitissa appendix ei olekaan tullut kokonaan 

poistetuksi, vaan jäljelle on jäänyt umpilisäkkeen tynkä, joka on tulehtunut uudelleen. Stumpiitti on 

harvinainen eikä sen tarkkaa esiintyvyyttä tunneta. Appendisektomiassa stumpin sulkuun 

käytettävällä tekniikalla ei ole havaittaa vaikutusta stumpiitin kehittymisen riskiin (4). 

Toinen uusiutumisen mahdollisuus liittyy appendisiitin antibioottihoitoon, jolloin uusiutumisriski 

ensimmäisen vuoden aikana antibioottihoidosta on 27,4 % (4). Appendisiitin rutiininomainen 



hoitomuoto on edelleen leikkaushoito ja pelkän antibioottihoidon käyttäminen on verrattain uusi ja   

tutkimuksen kohteena oleva asia. 

WSESin mukaan laparoskoopiseen hoitoon liittyvä komplikaatioiden riski on 8,7 % kun taas 

avoimeen leikkaukseen liittyvä komplikaatioiden riski on 11,1 % (4). Toisessa tutkimuksessa, jossa 

vertailtiin laparoskopiaa ja laparotomiaa, riskeiksi saatiin laparoskooppisen operaation jälkeen 4,13 

% ja laparotomian jälkeen 6,39 % (13). Yhteistä kuitenkin on avoimeen leikkaukseen liittyvät 

runsaammat komplikaatiot. Komplikaatioiden todennäköisyyttä kasvattavat heikko fyysinen kunto 

ja avoin leikkaus laparoskopian sijasta (4). Intra-abdominaalinen abskessi eli paise esiintyy noin 10–

15%:lla potilaista, joilla appendisiitti on perforoitunut (30).   

 

2.5 Patogeneesi  

Appendisiitin patogeneesi ei ole vielä täysin selvä. Mahdollisia teorioita ja syitä taustalla ovat 

luumenin tukkeutuminen esimerkiksi fekoliitin tai imusolmukkeen hyperplasian vuoksi, geneettinen 

alttius, etninen tausta sekä ympäristön vaikutus (17). Erityisesti lasten appendisiiteissä uskotaan 

perhetaustan vaikutuksen olevan merkittävä ja tämän ilmiön selittäjäksi taustalla olevan 

ympäristölliset tekijät kuten tietynlainen ravinto ja ympäristön bakteerit (18).  Patogeneesin 

aloittavaksi tekijäksi on ajateltu appendixin laskimoiden painuminen painetta aiheuttavan tekijän 

vuoksi, jolloin verenkierto häiriintyy. Luumenin sisällön paikallaan pysyminen ja verenkierron 

seisahtuminen on bakteereille suotuisa ympäristö, jolloin tulehdus voi käynnistyä (19).  

 

3 Epidemiologia  

3.1 Esiintyvyys  

Appendisiitin ilmaantuvuudessa on eroja eri tutkimusten ja maiden välillä. Myös vuodenaika, jolloin 

tutkimus on suoritettu vaikuttaa ilmaantuvuuslukuun, koska appendisiittiin tiedetään liittyvän 

vuodenaikaisvaihtelua (20). Suomessa tehdyn 21 vuotta kestäneen tutkimuksen aikana 

appendisiitin ilmaantuvuus laski 14,5 tapauksesta 9,8 tapaukseen per 10 000 ihmistä vuodessa (21).  

Sen sijaan esimerkiksi Kaliforniassa appendisiitin ilmaantuvuuden on havaittu kohonneen (22). 

Etelä-Korealaisessa tutkimuksessa appendisiitin ilmaantuvuudeksi saatiin 22,71 tapausta per 10 000 



ihmistä vuodessa, joka on enemmän kuin Suomessa ajallisesti lähes samaan aikaan (23). 

Yhdysvaltalainen tutkimus laski akuutin appendisiitin elämän aikaiseksi riskiksi naisilla 6,7 % ja 

miehillä 8,6 % (24). Eri tutkimusten välillä esiintyvistä ilmaantuvuuseroista huolimatta appendisiitin 

on havaittu olevan miehillä yleisempää kuin naisilla. Naisten määrä kuitenkin korostuu, kun kyseessä 

ovat lapset ja vanhukset (25). Iän myötä appendisiitin esiintyvyys laskee selkeästi (26). 

 

3.2 Komplisoituneen appendisiitin esiintyminen eri ikäisillä   

Perforoituvan appendisiitin osuus vaihtelee ikäryhmittäinen keskimäärin 16–40 % välillä, mutta sekä 

nuoremmissa että iäkkäämmissä ikäryhmissä se on huomattavasti yleisempää (40–57 % ja 55–70 %) 

(4). Perforaation riski on pienin nuorilla 20–30-vuotiailla aikuisilla ja suurimmillaan perforaation riski 

on yli 85 vuoden iässä (22). Perforaation ilmaantuvuuden on havaittu olevan lähes sama kaikissa ikä 

ryhmissä, mutta koska appendisiittia esiintyy enemmän nuorilla aikuisilla, perforaation riski on 

suurempi sekä lapsilla ja nuorilla että iäkkäämmillä (25). 

 

3.3 Kuolleisuus  

Akuuttiin appendisiittiin ja sen hoitoon liittyvä kuolleisuus on vähäistä ja linkittyy tiettyihin 

riskitekijöihin. Etenkin laparoskooppisen appendisektomian käyttöönottaminen on laskenut 

kuolleisuutta (16).  Kuolleisuuden väheneminen tosin luultavati heijastelee enemmän koko hoidon 

kehittymistä. Keskimäärin komplisoitumattomaan appendisiittiin liittyvä kuolleisuus on noin 0,1 %. 

Gangrenoottisen akuutin appendisiitin kuolleisuus on 0,6 % eli kuusinkertainen verrattuna 

komplisoitumattomaan appendisiittiin, jossa ei tavata gangrenoosia. Jos appendix perforoituu, on 

kuolleisuus noin 5 %. ASA-luokituksella (American Society for Anesthesiologists) voidaan ennustaa 

potilaan leikkaukseen liittyviä riskejä ja siten kohonnut ASA-luokitus on yhteydessä suurempaan (1,5 

%) kuolleisuuteen.  (4) 

Vuosiin 1990–2010 ajoittuvan suomalaisen tutkimuksen mukaan, kuolleisuutta seurattiin 30 päivää 

appendisektomian jälkeen ja kuolleisuudeksi havaittiin 0,21 %. Yli 60-vuotiailla potilailla kuolleisuus 

oli 0,486 % ja yli 90-vuotiailla potilailla 17,16 %. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että negatiivinen 

appendisektomia, komplisoitunut appendisiitti sekä avoleikkaus kohottavat kuolleisuuden riskiä. 



Negatiivinen appedisektomia tarkoittaa, että leikkauksessa poistettu appendix ei ole tulehtunut 

vaan taustalla onkin joku muu tekijä, jolloin oikean diagnoosin viivästyminen lisää kuolleisuuden 

riskiä. Pitkä tutkimusjakso paljasti myös, että kuolleisuus on vähentynyt laparoskooppiseen 

leikkaustyyliin siirtymisen jälkeen. Kuolleisuuden syiksi listattiin akuutin appendisiitin lisäksi mm 

peritoniitti, sepsis, tromboembolia, sydän- ja verenkiertoelimistön häiriö ja pneumonia.  (16)  

Maailmanlaajuisesti kokonaiskuolleisuus  appendisiitin yhteydessä on noin 0,28%. Myös 

maailmanlaajuisesti kuolleisuuden havaitaan assosioituvan korkeaan ikään ja potilaalla oleviin 

muihin sairauksiin (27).    

 

3.4 Potilaan iän vaikutus sairaalahoidon pituuteen 

Potilaan ikä vaikuttaa sairaalahoidon pituuteen ja eri tutkimusten välillä on eroja. Eroihin vaikuttavat 

mm eri maiden hoitokäytänteet. Yleensä komplisoitumattoman appendisiitin sairastanut potilas 

kotiutuu ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä iästä huolimatta. Kun potilaat jaoteltiin 

puolalaisessa tutkimuksessa yli 65-vuotiaisiin ja alle 65-vuotiaisiin, yli 65-vuotiailla keskimääräinen 

sairaalahoidon pituus oli 6,08 päivää kun taas alle 65-vuotille se oli 4,69 (28).  Toisessa Iranissa 

tehdyssä tutkimuksessa geriatristen ryhmien välillä havaittiin sairaalajakson pituudeksi neljä päivää 

60–79-vuotiailla ja 11 päivää yli 80- vuotiailla (29). Eri maissa potilaita pidetään sairaalahoidossa eri 

verran maan tavoista riippuen, mutta yhteistä kuitenkin on, että iän myötä sairaalajakson pituus 

kasvaa.  

 

3.5 Taudinkuva eri ikäisillä potilailla  

 Sadettin et al. havaitsivat myös selkeitä eroja edellä mainittujen geriatristen ryhmien (60–79 ja yli 

80-vuotiaat) välillä mm perforaation riskissä ja tehohoidon tarpeessa, mutta tilastollisesti 

merkittäviä eroja ei havaittu komplikaatioden, leukosyyttien ja neutrofiilien määrän tai AAST 

(American Association for the Surgery of Trauma) gradeerauksen suhteen kahden geriatrisen 

ryhmän välillä (29). Kun verrattiin iäkkäämpiä ja nuoria ihmisiä, ei havaittu eroja oireissa tai niiden 

kestossa kahden potilasryhmän välillä (28). Tämän perusteella voidaan ajatella appendisiitin 

oireiden ja kliinisen kuvan olevan iästä riippumaton.  



 

4 Tutkimuksen tavoitteet  

Tutkimuksessa selvitetään kerätyn aineiston pohjalta vastaukset ennalta asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin, jotka koskevat akuutin appendisiitin epidemiologiaa. Vertaamalla tuloksia 

aiheesta tehtyihin aiempiin tutkimuksiin voidaan nostaa esille eroja ja yhtäläisyyksiä tämän 

tutkimuksen ja aiemman kirjallisuuden välillä sekä selventää nykyistä appendisiitin epidemiologista 

tilannetta Meilahden ja Jorvin potilailla. Tutkimuksen tavoitteena on mm selvittää appendisiitin 

esiintyvyys eri ikäryhmien ja sukupuolten välillä. Tutkimuksessa pyritään havaitsemaan 

taudinkuvassa ilmeneviä eroja, jotka selittyisivät iän, sukupuolen ja bmi:n mukaan. Taudinkuvan 

määrittämiseen kuuluu mm oireiden laatu, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset sekä 

komplikaatioiden esiintyminen. Lisäksi selvitetään komplisoituneen appendisiitin esiintyvyys ja 

ikäryhmittäinen jakautuminen. Tuloksilla pyritään myös selventämään preoperatiivisen ja 

postoperatiivisen kuvan yhtenevyyttä potilailla ja sen tarkkuuteen mahdollisesti vaikuttavia 

tekijöitä. Lisäksi selvitetään vaikuttaako ikä, sukupuoli tai bmi appendisiitin komplisoitumiseen tai 

sen tyyppiin. Tutkimuksella pyritään havainnollistamaan eri diagnostisten menetelmien käyttöä ja 

iän, sukupuolen ja bmi:n vaikusta tähän. Tavoitteena on myös selvittää patologin lausuntojen 

sisältöä ja komplikaatioiden ilmentymistä. Tutkimuksessa lasketaan akuutin appendisiitin 

aiheuttama kuolleisuus ja selvitetään, mitkä tekijät mahdollisesti olivat kuolleisuuden takana.  

Viimeisenä kysymyksenä aineistosta selvitetään, kuinka moni potilas joutui HUSin alueella 

siirtymään sairaalasta toiseen leikkausta varten, jotta ymmärrys paikallisesta tilanteesta kasvaisi.  

 

5 Aineisto ja menetelmät  

5.1 Aineisto  

 Tutkimusasetelma on havainnoiva rekisteritutkimus. Tutkimusaineistoksi syventävää tutkielmaa 

varten kerättiin HUSin Meilahden ja Jorvin sairaaloiden appendisiittipotilaat kolmen kuukauden 

seurantajaksolla 1.3.-31.5.2021. Potilaita seurattiin sairaskertomusmerkinnöistä kolmen kuukauden 

ajan, tavoitteena selvittää, kuinka moni joutui palaamaan sairaalaan appendisiittiin liittyen. Aineisto 

kattaa 374 potilasta, joista 190 on Meilahden ja 184 Jorvin sairaalasta. Tutkimusaineiston keräsi 



tutkimusryhmän neljä lääketieteen kandidaattia, jotka kaikki tekevät appendisiittia käsittelevän 

syventävän tutkielman aineiston pohjalta. Tutkimusdata sisältää paljon parametrejä, joita kaikkia ei 

käytetä tässä tutkielmassa, koska data on kerätty myös osaksi laajempaa SnapAppy tutkimusta. 

Tässä tutkimuksessa käytetään datasta tietoja, joiden avulla voidaan vastata esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin.  

Tutkimusaineistoon hyväksyttiin 16 vuotta täyttäneet potilaat, joilla oli hoidettu appendisiittia 

konservatiivisesti tai joille oli suoritettu appendisektomia, diagnostinen laparoskopia tai osittainen 

oikean puolen hemikolektomia appendisiittiepäilyn takia. 

Potilaat tunnistettiin keräämällä heidät leikkaussali-ilmoitusten mukaan. Konservatiivinen hoito on 

harvinaista, mutta sitä saavat potilaat tunnistettiin vuodeosastojen potilaslistoilta.  

Potilaista kerättävät parametrit (Liite 1.) voidaan jakaa kolmeen suurempaan kokonaisuuteen, jotka 

ovat potilaan ja sairaalan yleistiedot, saatuun hoitoon liittyvät yksityiskohdat sekä jatkokysymykset. 

Potilaan ja sairaalaan yleistietoihin kuuluu myös potilaan diagnosointiin liittyvät yksityiskohdat ja 

sairaushistoria. Hoitoon liittyvä data kuvaa mm potilaan oireiden laatua ja laboratoriokokeiden 

tuloksia. Lisäksi kerättiin tietoja leikkauksen tyypistä, leikkauksen aikaisista yksityiskohdista, 

käytetyistä lääkkeistä sekä mahdollisesti käytettävistä kuvantamismenetelmistä. Myös potilaan 

saamasta tehohoidosta kirjattiin tiedot ylös. Viimeisenä seurantajakson osuutena tarkasteltiin 

potilaan jatkohoitoa. Jos potilas palasi myöhemmän seurantajakson aikana sairaalaan samasta 

syystä, hänestä kerättiin samat hoitoon ja jatkohoitoon liittyvät yksityiskohdat kuin varsinaisellakin 

seurantajaksolla.  

 

5.2 Tilastolliset menetelmät  

Analyysit tehtiinn SPSS-tilasto-ohjelmalla (versio 25). Iästä laskettiin jatkuvana muuttujana keski-

arvo sekä havainnoitiin nuorin ja vanhin potilas. Potilaat luokiteltiin kymmenen vuoden välein eri 

ikäryhmiin, josta voitiin päätellä määrällisesti runsain ryhmä väestöpyramidin avulla.  

Ei-jatkuvia muuttujia, joita tutkimuksessa olivat defanttisuus, kivun kokeminen alavatsalla, 

pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, ripuli ja ummetus arvioitiin havaintokuviolla iän ja 

bmi:n suhteen.  Sukupuolten välisissä eroissa käytettiin pylväspalkkeja. Jatkuvien taudinkuvaa 



kuvailevien muuttujien suhteen käytettiin myös hajontakuvioita. Näitä arvoja ovat CRP, neutrofiilien 

määrä, leukosyyttien määrä ja kuume. CRP:n ja iän sekä CRP:n ja bmi:n välisen suhteen merkitsevyys 

laskettiin kaksimuuttujaisella korrelaatiolla. Samalla toiminnolla kartoitettiin kehon lämpötilan, 

neutrofiilien ja leukosyyttien määrän yhteyttä ikään ja bmi:n. CRP:n eroja ja sen merkitsevyyttä 

sukupuolten välillä selvitettiin Mann-Whitney testillä.  

Preoperatiivisen käsityksen jakautumisesta komplisoituneeseen ja komplisoitumattomaan 

appendisiittiin havainnollistettiin histogrammein. Tulosten merkitsevyys laskettiin tarkalla Khiin 

neliö-testillä.  

Diagnosointitapojen tutkimisessa iän, sukupuolen ja bmi:n mukaan käytettiin myös histogrammeja. 

Tulosten merkitsevyys tarkastettiin tarkalla Khiin neliö-testillä.  

 Komplisoituneen appendisiitin määriä kuvattiin kerrostettujen histogrammien avulla. Muuttujina 

olivat komplisoitunut ja komplisoitumaton appendisiitti sekä AAST leikkauslöydöksen viiteen 

kategoriaan luokitellut löydökset.  Tulosten merkitsevyys laskettiin tässäkin kohdassa käyttämällä 

tarkkaa Khiin neliö-testiä.  

Preoperatiivisen ja postoperatiivisen arvion yhtenevyyttä arvioitiin muodostamalla uudet muuttajat 

pre- ja postoperatiivisen tilanteen mukaan. Iän, sukupuolen ja bmi:n merkitsevyys arvioitiin 

käyttämällä tarkkaa Khiin neliö-testiä. Tilanteen kuvaamiseen käytettiin tässäkin kohdassa 

kerrostettuja histogrammeja  

 

5.3 Potilasturvallisuus  

Tutkimuksen tekeminen ja datan kerääminen ei vaikuttanut potilaiden saamaan hoitoon, koska 

kyseessä on rekisteritutkimuksena toteutettava havainnoiva kohorttitutkimus. Tutkimuksella on 

HUS Vatsakeskuksen tutkimuslupa nro HUS/115/2020. Potilaiden tunnistamiseen käytetään 

henkilötunnusta. Tutkimusrekisteriin ei tule suoria tunnistetietoja.  Sekä tutkimusrekisteri että 

henkilötunnukset sisältävä avainrekisteri säilytetään HUS:n verkkolevyalueella, johon vain 

tutkimusryhmän jäsenillä on pääsy. Lisäksi kaikki tutkimukseen ja datan keräämiseen osallistuvat 

ovat kirjoittaneet erillisen tai työsuhteeseen kuuluvan salassapito- ja tietoturvasopimuksen.  

 



5.5 Oma osuus tutkielmassa  

Tutkielman toteutus alkoi tutkimussuunnitelman tekemisellä. Sen tarkoituksena oli perehtyminen 

alan kirjallisuuteen, tutkielman työvaiheiden selkeytyminen sekä tutkimuksen tarkoituksen ja 

tavoitteiden ilmaiseminen.  Keräsin datan 92 potilaasta. Data kerättiin reaaliaikaisesti sen mukaan, 

kun potilaita saapui sairaalaan. Datan keräämisen intensiivisin vaihe kesti noin kolme kuukautta 

ensimmäisen seurantajakson aikana. Kesäkuukausille sijoittuvaan toiseen seurantajaksoon liittyi 

huomattavasti vähemmän datan kokoamista, koska vain pieni osa potilaista palasi sairaalaan 

uudestaan appendisiitin tai sen komplikaatioiden myötä. Datan keräämisen lisäksi se tuli siirtää 

lopuksi Smart-trial ohjelmaan, jotta se saatiin osaksi kansainvälisesti koottua dataa.  Siirtäminen oli 

nopeampaa kuin datan alkuperäinen kokoaminen, mutta siihenkin kului yllättävästi aikaa, koska se 

toteutettiin käsin manuaalisesti. Kirjallisuuskatsauksen kirjoittamisen aloitin datan keräämiseen 

kanssa samaan aikaan ja datan valmistuttua siirryttiin analysointiin ja tulosten pohtimiseen. Lisäksi 

tutkielman teossa aikaa kuului gastrokirurgien aamumeetingissä esitettävän esitelmän 

kokoamiseen ja harjoitteluun. Esitelmässä esiteltiin yleisesti SnapAppy projektia sekä Meilahden ja 

Jorvin sairaaloista saatuja tutkimustuloksia kandidaattien toimesta. Tutkimusryhmän kesken 

pidettiin useampia kokouksia käytännön asioista sopimiseen, ohjeiden saamiseksi työn tekoon sekä 

työn edistymisen seuraamiseksi. Ohjaaja Hanna Lampelan kanssa järjestettiin useampi 

ohjaustapaaminen, joissa käytiin läpi siihen mennessä tehtyä työtä ja käsiteltiin apua vaativia 

ongelmakohtia.  

Taulukko 1. Ajankäyttö tutkielman teossa.  

Tutkimussuunnitelman kirjoittaminen   ~ 40 h  

Aineiston kerääminen  ~150 h  

Aineiston siirtäminen Smart-trial ohjelmaan  ~100 h  

Kirjallisuuskatsaus  ~100 h  

Tulosten koonti  ~100 h  

Esitelmän valmistaminen ja pitäminen  ~30 h  

Tutkimusryhmän kokoukset ja 

ohjaustapaamiset  

~50 h 

Yhteensä  ~ 550 h  
 

 

 



6 Tulokset   

Aineistoon päätyi yhteensä 373 potilasta. Heistä miehiä oli 188 (50,4 %) ja naisia 185 (49,6 %). 

Aineiston nuorin potilas oli 16-vuotias ja vanhin 100-vuotias. Potilaiden keski-ikä oli 41,59. 30–39-

vuotiaita oli aineistossa eniten, kun potilaat jaettiin kymmenen vuoden välein ikäryhmiin.  

Vertaamalla tutkimusaineistosta tehtyä väestöpyramidia Helsingin ja sen seutukuntien 

väestöpyramidiin huomataan, että vanhemmat ikäluokat ovat tutkimuksen aineistossa selkeästi 

aliedustettuina. Aineistossa suurimman ikäryhmän muodostavat noin 30–40-vuotiaat, kun taas 

Helsingin ja sen seutukuntien väestöpyramidissa on eniten noin 40–50-vuotiaita. Suurin ero tulee 

yli 60-vuotiaiden kohdalla, joita on aineistossa merkittävästi vähemmän kuin muita ikäryhmiä. Näin 

radikaalia vähenemistä ei huomata pääkaupunkiseudun väestöä kuvaavassa kuvassa.  

 

Kuva 1. Väestöpyramidi Helsingin ja sen seutukuntien väestöstä 2020.  

 



 

Kuva 2. Väestöpyramidi tutkimusaineistosta.  

 

Defanttisuudessa ei tapahdu iän myötä muutosta.  28 (7,5 %) potilasta ilmoittivat, etteivät he koe 

kipua oikealla alavatsalla. Tämä joukko sisälsi tasaisesti eri ikäisiä potilaita.  Muissa mahdollisissa 

oireissa kuten pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, ripuli tai ummetus ei ollut eroja, jotka 

selittyisivät potilaan iällä.  

CRP kohoaa maltillisesti iän myötä (p-arvo < 0,001). Kuumeessa ei ole eroja eri ikäisillä (p-arvo = 

0,758). Vanhempien potilaiden veren leukosyytit ja neutrofiilit näyttivät olevan hieman pienempiä 

kuin nuoremmilla potilailla, mutta tämä havainto ei ollut merkittävä (p-arvo = 0,472 ja p-arvo = 

0,135).   



A.  
B. 

C. 

D.  

Kuva 3. Iän suhde veren CRP- (A) ja valkosolu- (B), ja neutrofiilipitoisuuden (C) sekä kehon 

painoindeksi BMI:n suhde veren CRP-pitoisuuteen (D).  

 

Naisten ja miesten välille ei muodostunut eroa kivun siirtymisen, defanttisuuden, pahoinvoinnin, 

ripulin tai ummetuksen suhteen. Myöskään kuume, leukosyyttien määrä tai neutrofiilien määrä ei 

eroa miesten ja naisten välillä.  Crp on naisilla korkeampi kuin miehillä (p=0,022). Naisten crp:n 

keskiarvo on 67 mg/l ja miehillä keskiarvo on 59 mg/l.  

Bmi:llä ei ollut yhteyttä potilaan oirekuvaan. Sen sijaan CRP näyttää kohoavan bmi:n kasvaessa (p = 

0,005). Bmi:llä ei kuitenkaan ollut vaikutusta leukosyyttien tai neutrofiilien määrään tai 

kuumeeseen.    



Preoperatiivisesti  appendisiitti voidaan määritellä komplisoituneeksi, jos potilaalla on kuumetta 

38,5 celciusta tai enemmän tai CRP on 100 mg/l tai enemmän tai komplisoituminen voidaan todeta 

TT-kuvasta. Miehillä ja naisilla ei ollut eroja preoperatiivisen kliinisen kuvan suhteen. Noin 30,5 % 

potilaista täytti komplisoituneen appendisiitin kriteerit preoperatiivisesti. Bmi ei näiden kriiteerien 

mukaan näytä vaikuttavan myöskään komplisoitumiseen.  Iän myötä preoperatiivisesti 

komplisoituneelta vaikuttavien appendisiittien suhteellinen osuus kasvaa hieman, mutta tulos jää 

tilastollisesti merkityksettömäksi (p= 0,077).  Ikä, sukupuoli tai bmi eivät siis näytä vaikuttavan 

ennakkokäsitykseen appendisiitin komplisoitumisesta.  

  

Kuva 4. BMI:n suhde askeratiiviseen käsitykseen taudin komplisoitumisesta prosenttiosuuksin.  

 

 



Kuva 5. Iän suhde preoperatiiviseen käsitykseen taudin komplisoitumisesta.  

 

Kuva 6. Iän suhde preoperatiiviseen käsitykseen taudin komplisoitumisesta prosenttiosuuksin.  

 

Potilaan iällä oli selvin merkitys appendisiitin diagnostiikan suhteen (p<0,0001). Alle 40-vuotiailla 

diagnoosi tehtiin ultraäänen perusteella 16-35%:ssa tapauksista. Kliinisen diagnoosin osuus oli 

suhteellisen sama kaikissa ikäryhmissä, vähentynen kuitenkin hieman vanhemmilla potilailla. 

Kyseisessä aineistossa magneettikuvausta käytettiin ainoastaan alle 30-vuotiailla. 

 

Kuva 7. Iän merkitys diagnostiikassa.  

 



 

Kuva 8. Iän merkitys diagnostiikassa prosenttiosuuksin.  

 

Sukupuolen havaittiin vaikuttavan diagnosointitapaan (p=0,044). Naisilla (15,7 %) ultraäänen käyttö 

on yleisempää kuin miehillä (9,6 %). Miehillä (12,8 %) kliinisin perustein asetettu diagnoosi oli naisia 

(7,6 %) yleisempää. Tässä aineistossa magneettikuvausta käytettiin vain vähän, mutta se oli naisilla 

yleisempää (2,7 % vs 0,5 %) mahdollisen raskauden vuoksi.   

 

Kuva 9. Sukupuolen vaikutus diagnosointitapaan.  

 



 Myös potilaan bmi:n havaittiin vaikuttavan diagnosointitapaan (p=0,025) Potilaan painoindeksin 

kasvaessa ultraäänen käyttö väheni ja tällöin TT:n merkitys korostui. 

 

Kuva 10. Potilaan BMI:n vaikutus diagnosointitapaan.  

 

Komplisoitumaton appendisiitti oli 264 potilaalla, joka oli aineistossa 72,1%. 102:lla eli 27,9%:lla 

potilaalla ilmeni joko perforaatio, abskessi tai peritoniitti AAST (the American Association for the 

Surgery of Trauma) leikkauslöydöksen mukaan.  

 

 Taulukko 2. AAST luokitus leikkauslöydöksistä.  

Luokitus  Määrä  %-osuus  

Gr1, komplisoitumaton  224 59,9% 

G2, gangrenoottinen  40 10,7 

Gr3, paikallinen perforaatio  47 12,6 

Gr4, paise / flegmoni  33 8,8 

Yleistynyt vatsakalvon tulehdus  22 5,9 

Yhteensä  366 97,9 

Puuttuvat  8 2,1 



       

Kun Potilaat jaettiin iän mukaan komplisoitumattomaan, johon kuluu myös gangrenoottinen 

appendisiitti, ja komplisoituneeseen appendisiittiin, huomattiin, että jokaisessa ikäryhmässä on 

noin saman verran komplisoituneita appendisittejä, mutta komplisoituneiden appendisiittien 

suhteellinen osuus kasvaa merkittävästi mentäessä kohti vanhempia ikäryhmiä (p< 0,0001).   

 

Kuva 11. Iän vaikutus komplisoitumiseen AAST leikkauslöydöksen mukaan.  

 

 

Kuva 12. Iän vaikutus komplisoitumiseen AAST leikkauslöydöksen mukaan prosenttiosuuksin. 



 

Bmi ei näyttänyt olevan tilastollisesti merkittävä tekijä potilaan appendisiitin komplisoitumisen 

suhteen. Samoin myöskään sukupuolella ei ollut vaikutusta potilaan AAST luokitukseen 

komplisoitumisen suhteen. Miehillä ja naisilla näytti olevan komplisoituneita ja 

komplisoitumattomia appendisiittejä yhtä paljon.  

 

Kuva 13. Potilaan BMI:n vaikutus komplisoitumiseen AAST leikkauslöydökseen.  

 

Komplisoitunut appendisiitti jaettiin vielä tarkemmin perforaatioon, paiseeseen ja yleistyneeseen 

peritoniittiin tarkempien erojen havaitsemiseksi. Sen lisäksi, että ikä vaikuttaa taudin 

komplisoitumiseen, se vaikuttaa myös komplisoitumisen tyyppiin (p= 0,025). Iän kasvaessa paiseet 

yleistyvät. Alle 50-vuotiaista alle 10%:lla oli paise, mutta yli 70-vuotiaista jopa yli 30%:lla oli paise. 

Peritoniitti näyttää olevan 30–80-vuotiailla lähes yhtä tavallinen (6–9 %). Yli 80-vuotiailla sen osuus 

kasvaa aineiston mukaan merkittävästi (17 %) ja alle 30-vuotiailla peritoniitin todennäköisyys 

näyttäytyy pienenä.  



 

Kuva 14. Ikäryhmittäinen erottelu AAST leikkausluokituksen mukaan.  

 

 

Kuva 15. Ikäryhmittäinen erottelu AAST leikkausluokituksen mukaan prosenttiosuuksin.  

 

Painoindeksin tai sukupuolen ei voitu osoittaa vaikuttavan potilaalle kehittyneen perforaation, 

paiseen tai peritoniitin ilmenemiseen.   

 



Taulukko 3. Preoperatiivisen käsityksen ja AAST leikkausluokituksen eroaminen potilailla 

(p<0,0001).  

 AAST 

komplisoitumaton  

AAST komplisoitunut  Yhteensä  

Preoperatiivisesti 

komplisoitumaton  

226 

 

41 267 

Preoperatiivisesti 

komplisoitunut  

41 58 99 

Yhteensä  267 99 366 

 

Komplisoitumisen preoperatiivisen käsityksen sensiitiivisyys eli kyky tunnistaa komplisoituneet 

kaikista appendisiittipotilaista on noin 58 % (58/ (58+41). Spesifisyys kyseisellä menetelmällä on 

noin 84 % (226/ (226+41).  

Naisten ja miesten välillä ei havaittu suurta eroa preoperatiivisen ja postoperatiivisen arvion välillä. 

 

Kuva 16. Sukupuolen vaikutus preoperatiivisen arvion osuvuuteen komplisoitumisesta.  

 



Iällä oli vaikutusta preoperatiiviseen ja postoperatiiviseen käsitykseen komplisoitumisesta (p= 

0,005). Potilaan vanhetessa näyttää tulevan todennäköisemmäksi, että preoperatiivisesti 

komplisoitumattomalta näyttävä tilanne todetaankin leikkauksen yhteydessä komplisoituneeksi. 

 

Kuva 17. Iän vaikutus preoperatiivisen käsityksen osuvuuteen komplisoitumisesta.  

 

Bmi:llä ei näyttänyt olevan vaikutusta preoperatiivisen ja postoperatiivisen käsityksen eroamiseen.  

373 potilaan aineistossa yksi umpilisäke jäi toimittamatta patologin arvioitavaksi. Vain yhden 

potilaan kohdalla patologi lausui näytteen normaaliksi appenxiksi. Tulehdusmuutoksia löytyi 363 

umpilisäkkeestä (97,3 %). Seitsemältä potilaalta (1,87 %) löytyi malignia syöpäkasvua 

umpilisäkkeestä.  Aineistossa oli neljällä potilaalla neuroendokriininentuumori (NET). Nämä potilaat 

kaikki alle 40-vuotiaita (21, 23, 33, 36). Yhdellä 58-vuotiaalla oli adenokarsinooma, yhdellä 63-

vuotiaalla oli goblet solu karsinooma ja yhdellä 79-vuotiaalla oli musinoottinen neoplasia.  

Komplikaatioita ilmeni 21 potilaalla eli 5,5%:lla, joista kolmella ilmeni useampi kuin yksi 

komplikaatio. Yleisin komplikaatio oli paise alavatsalla. Se ilmeni 11 potilaalla. Muita esiintyneitä 

komplikaatioita olivat haavainfektio (2kpl), haavaruptuura (1kpl), verenvuoto (2kpl) ja ileus (5kpl). 

Kahdella potilaista alavatsan paise ja ileus ilmenivät samaan aikaan. Yhdellä potilaista oli alavatsan 

paiseen lisäksi myös subfreeninen paise.  



Seuranta-ajan aikana kolme potilasta kuoli. Kuolleista yksi oli noin 40-vuotias ja kaksi yli 80-

vuotiasta. Kahden tutkimuksessa kuolleen kuolinsyy liittyi komplisoituneeseen appendisiittiin, joka 

yhdistyi potilaan heikkoon yleiskuntoon ja korkeaan ikään. Noin 40-vuotiaan potilaan kuolinsyy oli 

määrittämätön maksakirroosi.  

35 potilasta (9,4 %) siirrettiin HUS sairaaloiden välillä leikkausta varten.  

 

7 Pohdinta  

Tutkimuksen aineistossa miehiä ja naisia esiintyi lähes yhtä paljon, vaikka miesten osuus on usein 

suurempi appendisiitissa. Appendisiitin esiintyvyys on runsain noin 30–40-vuotiailla. Tätä 

vanhemmat ikäryhmät (40–60-vuotiaat), joiden osuus kokonaisväestöstä on merkittävin, jäävät 

appendisiitin sairastavien joukossa aliedustetuiksi. Myös muissa tutkimuksissa on tehty 

samankaltaisia havaintoja (32).  Syytä sille, miksi appendisiitti sairastetaan usein nuorella aikuisiällä, 

ei ole selvitetty. Kun otetaan huomioon, että appendisiitti  hoidetaan kirurgisesti vain kerran, on 

luonnollista, että sitä ei esiinny enää yhtä runsaasti vanhemmissa ikäryhmissä, sillä appendisiitti on 

ehditty sairastaa jo aiemmin.  

Tyypillistä taudinkuvaa eri ryhmiin kuuluvilla appendisiittipotilailla ei ole tutkittu paljoa. 

Tutkimuksessa ei saatu selkeitä eroja taudinkuvassa eri potilasryhmien välille. Merkittävin havainto 

tehtiin CRP:n suhteen. CRP näyttää olevan korkeampi vanhemmilla potilailla, mikä voi selittyä 

komplisoituneen appendisiitin osuuden kasvamisella vanhemmilla potilailla, sillä korkeamman 

CRP:n tiedetään olevaan yksi merkki komplisoituneesta appendisiitistä. CRP näytti myös nousevan 

potilaan bmi:n kasvaessa. Bmi ei kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi taudin komplisoitumiseen, 

joten selittävä tekijä on eri kuin iän kanssa. Lihavuuteen liittyy krooninen matala-asteinen 

tulehdustila, joka voisi mahdollisesti vaikuttaa taudin korkeampaan CRP:n. Korkeamman CRP:n ja 

suuremman bmi:n välillä on havaittu yhteys myös muissa tutkimuksissa (33). Naisilla havaittiin 

olevan useammin korkeampi CRP kuin miehillä. Tulos on yllättävä, koska naisilla ei ole kuitenkaan 

miehiä enempää komplisoitunutta appendisiittia.  

Preoperatiivisesti tehtävä arvio potilaan appendisiitin komplisoitumisesta määritetään kuumen, 

CRP:n tai TT-kuvan perusteella. Tutkimuksessa havaittiin, että iällä, sukupuolella tai bmi:llä ei ole 

tilastollista vaikutusta preoperatiiviseen käsitykseen komplisoitumisesta. Iän merkityksettömyys 



preoperatiiviseen kuvaan yllättää, koska vanhemmilla potilailla on kuitenkin selkeästi havaittavissa 

suhteellisesti enemmän appendisiittia.  

Iällä, sukupuolella ja bmi:llä näytti kaikilla olevan vaikutusta diagnostiikkaan. Kliinisten diagnoosien 

määrä vanhemmilla potilailla on vähäisempi, koska vanhemmilla potilailla saman oirekuvan 

aiheuttamat muut taudit voivat olla yleisempiä, jolloin kliininen diagnoosi ei ole tarpeeksi tarkka 

muiden tautivaihtoehtojen poissulkemiseksi. Vanhemmilla potilailla ei myöskään juuri käytetty 

ultraääntä. Tämä johtuu päivystyksien protokollasta käyttää ultraääntä vain alle 35-vuotiaille, joilla 

sen diagnostinen merkitys on parempi kuin iäkkäämmillä mm kehon rasvoittumisen vuoksi. Yli 35-

vuotiailta potilailta tulisi ottaa suoraan TT. Myös bmi:n merkittävin vaikutus kohdistui ultraäänen 

käyttöön, sillä ultraääntä käytettiin bmi:n kasvaessa huomattavasti vähemmän kuin 

normaalipainoisilla. Ultraäänen käytettävyys ja tarkkuus heikkenevät ylipainoisilla potilailla. 

Naissukupuoli näytti lisäävän ultraäänen käyttöä, mikä voi selittyä ultraäänen käytettävyydellä myös 

gynekologista ongelmaa selvitettäessä. Miehillä sen sijaan kliininen diagnoosi oli käytetympi kuin 

naisilla. Miehillä ei tarvita gynekologisten ongelmien poissulkua, jolloin kliininen diagnoosi voi usein 

olla tarpeeksi tarkka. WSES suosittelee ultraäänen ja kliinisten parametrien yhdistämistä, jolloin 

TT:n käyttöä, joka oli tässä aineistossa runsasta, voitaisiin vähentää (4).  

Vanhempien potilaiden kohdalla tulee ottaa huomioon komplisoitumisen huomattavasti suurempi 

todennäköisyys verrattaessa nuorempiin potilaisiin. Erityisesti huomioitavaa on, että vanhemmilla 

ihmisillä ei näytä preoperatiivisen tilanteen mukaan olevan komplisoitunutta appendisiittia muita 

ikä ryhmiä enempää, vaikka todellisuudessa asia ei ole näin (34). Vanhempien potilaiden kohdalla 

preoperatiivinen kuva ei ole siis yhtä luotettava kuin nuoremmilla potilailla, joita suurin osa 

appendisiitin sairastavista on. Merkittäväksi kyseinen huomio nousee, kun pohditaan mahdollista 

konservatiivista hoitoa tai viivettä leikkauksen alkuun. Komplisoitunutta appendisiittia ei kyetä 

diagnosoimaan tarpeeksi tarkkaan etenkään vanhemmilla potilailla, jolloin konservatiivisen hoidon 

käyttö ei vaikuta suositeltavalta, koska silloin kaikki komplisoituneen appendisiitin sairastavat eivät 

saisi käypää hoitoa, koska komplisoitunutta appendisiittia ei voida hoitaa pelkillä antibiooteilla. 

Lisäksi pohdittaessa leikkauksen alkamiseen tulevaa viivettä, tulee huomioida, että mitä 

vanhemmasta potilaasta on kyse, sitä suuremmalla todennäköisyydellä komplisoitumattomalta 

vaikuttava appendisiitti onkin komplisoitunut. Aikaviiveiden ja varhaisen appendisektomian 

merkitys komplisoituneessa appendisiitissa on kuitenkin kiistanalainen, koska ei ole selvää näyttöä, 

että nopea leikkaukseen pääsy vähentäisi komplikaatioiden määrää tai kuolleisuutta tai toisaalta 



lisäisi niitä (14), (35). Vanhempien potilaiden kohdalla esiintyi aineistossa paiseita huomattavasti 

muita ikäryhmiä enemmän. WSES suosittaa absessien hoitoon laparoskooppista hoitoa, jonka 

suorittaa kokenut kirurgi (4).  

Kaikkien potilaiden kohdalla preoperatiivisten komplisoituneen appendisiitin kriteerien 

sensitiivisyys (59 %) oli heikompi kuin spesifisyys (85 %). Preoperatiivisin merkein pystyy siis 

todennäköisemmin tunnistamaan komplisoituneen appendisiitin kuin poissulkemaan 

komplisoitumattoman. Koska iällä ja bmi:llä ei näyttänyt olevan vaikutusta preoperatiivisen ja 

postoperatiivisen käsitykseen, voidaan olettaa, että ikä on merkittävin tekijä preoperatiivisten 

tekijöiden herkkyydessä. Kuitenkin noin 10–20 %:lla kaikista preoperatiivisesti 

komplisoitumattomaksi tulkituista onkin komplisoitunut appendisiitti, joten myös muilla kuin 

iäkkäillä potilailla jäisi komplisoituneita appendisiittejä hoitamatta operatiivisesti, jos päätös 

konservatiivisesta hoidosta perustetaan näihin preoperatiivisiin tietoihin.  

 

Umpilisäkkeet toimitettiin patologin tutkittavaksi säännönmukaisesti. Patologin lausunto 

umpilisäkkeestä on tärkeä, koska sen avulla voidaan tarkistaa diagnoosin osuus ja saada lisätietoa 

mahdollisesta tulehduksen syystä kuten tuumorista. Tulehtumattomia appendixejä aineistossa oli 

vain yksi kappale, vaikka seitsemässä tapauksessa operatööri arvioi appendixin tulehtumattomaksi. 

Erityisen matala tulehtumattomien umpilisäkkeiden osuus voi selittyä myös pienehköllä aineistolla, 

jolloin sattuman merkitys kasvaa. Tästä voidaan kuitenkin päätellä, että patologi pystyy tekemään 

tarkemman arvion tulehduksesta ja diagnoosista kuin operatööri. Uusien syöpien osuus aineistossa 

oli 1,9 % (7kpl), mikä tulee ottaa huomioon pohdittaessa konservatiivisen hoidon mahdollisuutta. 

Uusia kasvaintauteja löytyi myös nuorilta potilailta, joiden kohdalla appendixin kirurginen poisto on 

erityisen tärkeää. Hoidon linjauksesta potilaalta kysyttäessä, potilaan olisi tärkeää tietää, että 

appendisiitti voi olla myös appendixissa olevan kasvaintaudin oire, jolloin operatiivinen hoito on 

konservatiivista hoitoa kannattavampaa ja syöpä saadaan hoidettua. Vuonna 2017 tehdyn laajan 

kirjallisuuskatsauksen mukaan maligneja tuumoreja löytyi appendisektomioiden yhteydessä 0,9–1,4 

% ja yhtäkään neoplasiaa ei diagnosoitu preoperatiivisesti (36).  

Kyseisessä aineistossa komplikaatioita ilmeni varsin vähän (5,5 %). Vuonna 2016 tehdyssä 

tutkimuksessa verrattiin potilaita, joilla oli perforoitumaton appendisiitti, antibioottihoidon ja 

appendisektomian vaikutuksista. Antibioottihoitoa saaneilla potilailla ilmeni merkittäviä 

komplikaatioita 4,9 %:lla ja laparoskopian läpikäyneistä 8,4%:lla (37). Samanlaisia tuloksia on 



havaittu muissa saman asetelman tutkimuksissa (38).   Komplikaatioiden vähäisen määrän vuoksi 

niistä on vaikea tehdä päätelmiä, mutta komplikaatioita näytti esiintyvän komplisoituneen 

appendisiitin sairastavien potilaiden joukossa enemmän kuin komplisoitumattoman appendisiitin. 

WSESin katsauksen mukaan 24–48 h odotusaika ennen leikkausta ei lisää postoperatiivisia 

komplikaatioita ja laparoskopiaan liittyy vähemmän komplikaatioita (4). Nämä tekijät saattavat 

vaikuttaa mahdollisen sattuman lisäksi tutkimuksen vähäiseen komplikaatioiden määrään.  

SnapAppy tutkimuksen kanssa samaan aikaan käynnissä oli Meilahden ja Jorvin sairaaloissa Perfect-

tutkimus. Se on randomoitu kontrolloitu tutkimus, johon otetaan komplisoitumattomaksi oletettuja 

appendisiittitapauksia. Potilaat arvotaan punaiseen (< 8 h) ja oranssiin (< 24 h) kiireellisyyteen ja 

joko saamaan antibioottia jo leikkausta odottaessa tai odottamaan leikkausta ilman antibioottia.  

Rinnalla samaan aikaan kulkenut toinen tutkimus on vaikuttanut myös SnapAppy potilaiden 

saamaan hoitoon saadun antibiootin tai leikkaukseen alkuun kuluvan ajan suhteen.  

Tutkimuksen selvä vahvuus on sen laaja kattavuus, mutta heikkoutena on suhteellisen lyhyt aika, 

jolta aineisto kerätään. HUSin vastuualueeseen kuuluu noin 1,7 miljoonaa asukasta. Tästä 

populaatiosta appendisiittia hoidetaan tutkimukseen osallistuneiden Meilahden ja Jorvin 

sairaaloiden lisäksi myös Lohjalla, Hyvinkäällä ja Porvoossa. Lämpötila aiheuttaa akuutin 

appendisiitin ilmaantuvuudessa eroja, sillä ilmaantuvuus on lämpiminä kuukausina suurempaa (20). 

Lisäksi Sars-CoV2 pandemia ja siihen liittyvät ohjeistukset ja määräykset ylimääräisten kontaktien 

välttämiseksi ovat voineet vaikuttaneet ihmisten käyttäytymiseen myös hoitoon hakeutumisen 

osalta. Pandemian alussa keväällä 2019 havaittiin, että potilaita, joilla todettiin akuutti appendisiitti, 

hakeutui hoitoon vähemmän, mutta heillä oli vakavampi taudinkuva, kun potilasaineistoa verrattiin 

vuoden takaiseen samaan ajankohtaan ennen pandemiaa (31). On mahdollista, että sama ilmiö voisi 

vaikuttaa tämänkin tutkimuksen aineistoon, vaikka pandemia on kestänyt tutkimusaineistoa 

kerättäessä jo vuoden.  

Tutkimus herätti myös uusia kysymyksiä. Tärkeimpänä esille nousevana teeman nousi diagnoosin 

tarkkuus komplisoitumisen suhteen erityisesti preoperatiivisesta näkökulmasta. Erityisesti 

preoperatiiviset komplisoituneen appendisiittin kriteerit näyttivät olevan epätarkkoja tunnistamaan 

komplisoitumista ikääntyneiden potilaiden kohdalla. Tulevaisuudessa näiden kriteerien 

tarkentaminen voisi olla hyödyllistä etenkin, jos konservatiivisen hoidon osuus kasvaa 

tulevaisuudessa. Myös vaihtelu diagnostiikassa iän, sukupuolen ja bmi:n mukaan, luo ajatuksen 



tarkemmista diagnostisista ohjeista eri potilasryhmien välille. Appendisiitistä tautina ja sen 

patogeneesistä saataisiin lisää ymmärrystä, jos pystyttäisiin selvittämään, mitkä tekijät 

ikääntymisessä vaikuttavat runsaampaan komplisoitumiseen. Appendisiitin yleisyyden vuoksi olisi 

hyödyllistä tietää tarkasti syyt ja mekanismit sen taustalla, jotta hoito olisi potilaiden kannalta 

optimaalisempaa, mutta myös yhteiskunnallisesti kannattavampaa.  

 

 

Liitteet  

Liite1. Potilaista kerätyt dataparametrit.  

Järjestysnumero tässä tutkimuksessa 

Syntymäaika 

Sukupuoli 

Paino, kg 

Pituus, cm 

Oireiden alun arvio, pvm. 

Oireiden alun arvio, klo 

Ppkl tulo, pvm. 

Ppkl tulo, klo 

Toimenpideilmoituksen päivämäärä 

Toimenpideilmoituksen kellonaika 

Leikkaussaliin pääsy, pvm. 

Leikkaussaliin pääsy, klo 

Viiltoaika, pvm. 

Viiltoaika, klo 

Sulun loppu pvm. 

Sulun loppu, klo 

Kotiutumisen, pvm. 

Kotiutumisen aikaa, jos ei tiedossa, niin laita klo 11:00 

ASA-luokka 1–5 

Vatsan alueen aikaisempia leikkauksia 

Vatsan alueen aiemmat leikkaukset, vapaa teksti 

Iskeeminen sydänsairaus 

Sydämen vajaatoiminta 

Ejektiofraktio-% jos sydämen vjt ja EF tiedossa 

Insuliinihoitoinen diabetes 

Munuaisten krooninen vajaatoiminta 

Kreatiniini µmol/l aiempi perustaso, jos munuaisten vjt 

Glomerulusten laskettu suodatusnopeus aiempi perustaso ml/min/1,73 m2 jos 

munuaisten vjt 



Tupakointi 

Tupakkavuosien määrä 

Immunisuppressiivinen lääkitys tai sairaus 

Muu immunosuppressio, vapaa teksti 

Oikea alavatsakipu 

Aristaako oikea alavatsa palpoiden 

Defanttisuus 

Rebound arkuus 

Rovsign testi, painetaan vasemmalta ja sattuu oikealle 

Kivun siirtyminen muualta oikealle alavatsalle 

Pahoinvointi 

Oksentaminen 

Ruokahaluttomuus 

Uusiva tai palaava vatsakipu 

Kuumetta, itse ilmoitettu 

Vilunvärinöitä, itse ilmoitettu 

Ripuli 

Ummetus 

Kehon lämpötila, celsius 

Leukosyytit, verestä, E9/l 

Neutrofiilit, verestä, E9/l 

C-reaktiivinen proteiini, plasmasta, mg/l 

Koronatesti 

Veriviljely 

Syke, lyöntiä/min 

Hengitystiheys, /min 

Systolinen verenpaine, mmHg 

Glasgow Coma Scale muu kuin normaali 15 

Appendisiitin diagnosointitapa 

Adult Appendicitis Score laskettu lähettävässä yksikössä 

Lähettävän yksikön laskema AAS tulos 

Leikkaavan sairaalan ppkl laskettu AAS tulos 

Aiempi käynti jollain lääkärillä, sama oire, mutta ei appendisiitti-diagnoosia 

Ultraäänitutkimus, löydös #1 

Ultraäänitutkimus, löydös #2 

Ultraäänitutkimus, löydös #3 

Tietokonetomografia otettu 

Tietokonetomografia tyyppi 

Tietokonetomografia, varjoaine 

Tietokonetomografia, löydös 

Tietokonetomografia, vapaata ilmaa 

Tietokonetomografia, vapaata nestettä 

Tietokonetomografia, AAST vakavuusaste 

UÄ bedside ei-radiologin tekemänä 

Appendisektomia tehtiin 

Leikkaustapa 



Appendixin tyven käsittely 

Dreenin käyttö 

Dreenin pitoaika, vrk 

Appendix tulehtunut, operatöörin arvio 

Epäily maligniteetista, operatöörin arvio 

Vatsaontelon erite/neste 

Energialaite käytössä, muu kuin polttokoukku 

AAST luokitus, leikkauslöydös 

Operatöörin koulutusvaihe 

Kotiutuiko potilas samana päivänä 

Potilaan siirto HUSin sairaaloiden välillä leikkausta varten 

Preoperatiiviset antibiootit 

Muu preop ab kuin kefuroksiimi ja metronitsoli, vapaa teksti 

Onko preop ab aloitettu vasta leikkaussalissa eli vasta induktiossa? 

Postoperatiiviset antibiootit 

Postop ab nimi jos muu kuin kefuroksiimi/kefaleksiini+metronidatsoli 

Iv-antibioottihoidon pituus, vrk 

Po antibioottihoidon pituus, vrk 

Antibioottihoidon aloituksen pvm.  

Antibioottihoidon aloituksen aika 

Vatsaontelon bakteeriviljely 

Vatsaontelon bakteeriviljely, vapaa teksti 

Trombiprofylaksia postoperatiivisesti 

Radiologin toimesta dreneeraus tai punktio 

Radiologinen dreneeraus/punktio, pvm.  

Radiologinen dreneeraus/punktio, komplikaatio 

Radiologinen dreneeraus/punktio, komplikaation Clavien-Dindo luokitus 

Tehohoito 

Tehohoidon alku, pvm 

Tehohoidon loppu, pvm 

Komplikaatio #1, 30 vrk aikana leikkauksesta 

Komplikaatio #2 

Komplikaatio #3 

Komplikaatio #4 

Komplikaatiot, vapaa teksti 

Pahimman komplikaatio pvm 

Pahimman komplikaation Clavien-Dindo luokitus 

Kuollut seuranta-aikana 

Kuolinpäivä 

Kuolinsyy, vapaa teksti 

Patologin lausunto appendixista 

Patologin lausunto muu kuin yllä, vapaa teksti 

Readmissio sairaalaan 

Reoperaatio, pvm 

Readmissio kertymän vuoksi 

Kollektion hoitomuoto 



Appendix stumpin tulehdus 

Readmission syy, vapaa teksti 

Uusi appendisiitti, primaari konservatiivisesti hoidettu 

Reappendisiitin pvm 

Postoperatiivinen tyrä 

Postoperatiivinen tyrä, pvm 

Datankeräyksen pvm 
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