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Pediatristen tulehduksellista 
suolistosairautta sairastavien 
potilaiden osastohoidon tarve 
infliksimabin käytön yleistyessä
Lähtökohdat Tavoitteena oli selvittää tuumorinekroositekijä alfan (TNF-alfa) salpaaja infliksimabin käytön 
vaikutusta  pediatristen tulehduksellista suolistosairautta sairastavien potilaiden osastohoidon tarpeeseen.

MeneteLMät Rekisteritutkimukseen poimittiin Helsingin ja Tampereen yliopistosairaaloiden tietokannoista   
alle 18-vuotiaana tulehdukselliseen suolistosairauteen sairastuneet. Poimintakriteereinä olivat Crohnin taudin ja 
haavaisen paksusuolitulehduksen diagnoosikoodit. Aineistoon poimittiin vuosina 2003–2016 toteutuneet 
osastojaksot ja poliklinikkakäynnit.

tuLokset Potilaita kertyi 1 237, joista 58 % Helsingistä ja 42 % Tampereelta. Infliksimabia sai Helsingin 
 potilaista 31 %, ja käyttö oli lisääntynyt tutkitulla ajanjaksolla, Tampereen lukuja ei ollut saatavilla. Poliklinikka-
käyntien määrä lisääntyi tutkitulla ajanjaksolla. Helsingissä osastovuorokausien määrä kääntyi laskuun, mutta 
osastojaksojen lukumäärä on pysynyt melko samalla vuosittaisella tasolla sekä Helsingissä että Tampereella.

PääteLMät Infliksimabin käyttö ei ole vähentänyt osastohoidon kokonaistarvetta, mutta on mahdollisesti 
lyhentänyt osastojaksojen kestoa. Hoidettuun potilasmäärään suhteutettuna osastojaksojen määrä on 
 vähentynyt.
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Tulehduksellisten suolistosairauksien (inflam-
matory bowel disease, IBD) esiintyminen länsi-
maissa on lisääntynyt merkittävästi viimeisten 
kahden vuosikymmenen aikana sekä aikuisilla 
että lapsilla. Euroopassa muutos on ollut 
 ilmeisintä Länsi- ja Pohjois-Euroopassa sekä 
Pohjoismaista eniten Suomessa (1), missä 
IBD:n ilmaantuvuus kasvaa 6–8 % vuodessa 
kaikissa ikäluokissa aivan nuorimpia lapsia 
 lukuun ottamatta.

Suomessa IBD:n ilmaantuvuus kaksinker-
taistui alle 18-vuotiailla aikavälillä 1987–2003 ja 
kolminkertaistui alle 20-vuotiailla vuosien 1987 
(7/100000) ja 2014 (23/100000) välillä (2,3). 
Vuonna 2019 Suomessa oli jo arviolta 52 000 
IBD:tä sairastavaa potilasta (4). Syytä IBD:n 
esiintymisen muutokselle on etsitty muun 
 muassa ravitsemuksen ja suolistomikrobiston 
muutoksista. Toistaiseksi mitään yksiselitteistä 
selitysmallia ei ole (5).

IBD:n taustalla olevia tulehdusmekanismeja 
ymmärretään aiempaa paremmin. Perinteisen 
lääkityksen rinnalle on kehitetty biologisia 

 täsmälääkkeitä, jotka ovat mahdollistaneet oirei-
den lievittämisen lisäksi myös limakalvon 
 tulehduksen paranemisen. Biologisista lääk-
keistä avainasemassa ovat tulehdusvälittäjänä 
toimivan tuumorinekroositekijä alfan (TNF- 
alfa) salpaajat. 

TNF-alfan salpaajista pisimpään markkinoilla 
ollut ja lasten IBD:ssä käytetyin on infliksimabi 
(6). Lääkitys on kallis ja tutkimustulokset sen 
vaikutuksesta aikuispotilaiden sairaalahoidon ja 
kirurgian tarpeeseen vaihtelevat, mutta osa 
 tuloksista osoittaa hoidon tarpeen vähentyneen 
(7–10). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 
selvittää, onko infliksimabin käytöllä ollut vai-
kutusta pediatristen IBD-potilaiden osasto-
hoidon tarpeeseen tai poliklinikkakäyntien 
määrään aikavälillä 2003–2016.

Aineisto ja menetelmät

Kyseessä on rekisteritutkimus vuosina 2003–
2016 Helsingin ja Tampereen yliopistollisten 
sairaaloiden lastenklinikoissa hoidetuista alle 
18-vuotiaana IBD-diagnoosin saaneista potilais-
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Potilaiden diagnoosipäivämäärä (ensimmäi-
nen endoskopia), ikä ja sukupuoli sekä taudin 
laajuus kirjattiin. Seuranta-ajat laskettiin jokai-
sen potilaan kohdalla ensimmäisen ja viimei-
sen käynnin päivämäärien avulla. Koska 
IBDU:lle (IBD unclassified) ei ole olemassa 
omaa ICD-diagnoosikoodia, tarkistettiin lopulta 
kaikkien Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin (Hus) potilaiden diagnoosit potilastieto-
järjestelmästä, ja osa alkuperäisistä diagnoo-
seista tarkentui IBDU:ksi. Tiedot biologisten 
lääkkeiden (infliksimabi, adalimumabi, golimu-
mabi, sertolitsumabipegoli) käytöstä poimittiin 
Husin Lastenklinikan biologisten lääkkeiden 
rekisteristä.

Tampereen aineistossa oli poliklinikkakäyn-
neistä kirjattu vain vuosiluvut, joten yhden poti-
laan samana vuonna tapahtuneiden käyntien 
väliseksi ajaksi eli seuranta-ajaksi arvioitiin 1 
vuosi. Tämän vuoksi vuosittaisia osastovuoro-
kausien määriä ei pystytty Tampereen aineis-
tosta laskemaan. Diagnoosit tarkistettiin poti-
lastiedoista vain niille potilaille, joille oli alkupe-
räisessä poiminnassa merkitty sekä diagnoosit 
K50 että K51, ja näistä osa tarkentui IBDU:ksi. 
Potilaiden diagnoosipäivämäärät ja -iät jäivät 
puuttumaan aineistosta, eikä tietoa TNF-alfan 
salpaajien käytöstä ollut saatavilla.

Tilastolliset menetelmät
Analyyseissa käytettiin Mann–Whitneyn U-tes-
tiä, khiin neliö -testiä ja lineaarista regressio-
analyysiä. Tilastollisen merkitsevyyden rajana 
oli p < 0,05. Analyysit tehtiin GraphPad Prism 
-ohjelmalla.

Eettiset näkökohdat
Tutkimus on potilasasiakirjoihin perustuvaa 
 rekisteritutkimusta, jossa potilaisiin ei oteta 
 yhteyttä.

Tulokset

Seuranta-aikana alle 18-vuotiaana IBD:hen sai-
rastuneita oli Helsingin ja Tampereen lastenkli-
nikoissa yhteensä 1 237 (liitetaulukko 1 ja liite-
kuvio 1). Infliksimabia sai Helsingin potilaista 
joka kolmas (liitekuvio 2), näistä 12 %:lle (n = 
27) lääkettä oli kokeiltu useammin kuin kerran 
ja 2,7 % (n = 6) oli saanut myös adalimumabia. 
Kahdeksan potilasta oli saanut vain jotakin 
muuta TNF-alfan salpaajaa kuin infliksimabia 
(liitetaulukko 2).

ta (diagnoosikoodit K50 Crohnin tauti ja K51 
haavainen paksusuolitulehdus). Näiden sairaa-
loiden tietojärjestelmistä poimittiin potilaiden 
poliklinikkakäynnit, päiväsairaalakäynnit ja 
osastojaksot toimipaikkakoodien mukaisesti. 
Uudet potilaat laskettiin vertaamalla tiettynä 
vuonna käyneiden potilaiden henkilötunnuksia 
edellisten vuosien potilaisiin.

8 Park KT, Sin A, Wu M, Bass D, 
Bhattacharya J. Utilization trends 
of anti-TNF agents and health 
outcomes in adults and children 
with inflammatory bowel 
diseases: a single-center 
experience. Inflamm Bowel Dis 
2014;20:1242–9.

KUVIO 1.

tulehduksellista suolistosairautta sairastavien potilaiden osastojaksot 
suhteutettuna potilasmäärään
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osastojaksot Helsingin (A) ja Tampereen (B) lastenklinikoilla 2003–2016. Helsingissä muutos oli 
tilastollisesti merkitsevä (R = 0,3961, p < 0,05) ja Tampereella lähellä tilastollista merkitsevyyttä  
(R = 0,2314, p = 0,0817).
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Pohdinta

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko 
infliksimabilla käytöllä ollut ajallista yhteyttä 
IBD:tä sairastavien lasten osastojaksojen ja poli-
klinikkakäyntien määrään. Tutkimus toteutet-
tiin rekisteritutkimuksena, ja hoitopäivä- ja 
käyntitiedot poimittiin Helsingin ja Tampereen 
lastenklinikoiden tietojärjestelmistä. Tiedot 
TNF-alfan salpaajahoidoista saatiin vain Husin 
Lastenklinikasta.

Tulokset näyttävät kuinka infliksimabin käy-
tön lisääntyessä potilaiden osastovuorokausien 
määrät kääntyvät laskuun, mutta osastojaksojen 
vuosittaiset määrät säilyvät suurin piirtein 
 samalla tasolla. Poliklinikkakäyntien määrät 
ovat selvästi kasvusuuntaiset. Tampereelta ei 
 ollut saatavilla tietoja TNF-alfan salpaajien käy-
töstä, mutta muutokset osastojaksojen ja poli-
klinikkakäyntien määrissä ovat samansuuntai-
sia kuin Helsingissä.

Aineistokoko oli suuri, yhteensä 1 237 potilas-
ta Helsingistä (57,6 %) ja Tampereelta   
(42,4 %). Suuri aineistokoko lisää tutkimuksen 
luotettavuutta. Ajanjakso on kattava, 13 vuotta, 
mutta potilaiden seuranta-aikojen mediaani Hel-
singissä vain 3,4 ja Tampereella 2 vuotta. Osa po-
tilaista on siirtynyt tutkitulla ajanjaksolla aikuis-
hoidon piiriin, ja näitä tietoja ei ollut saatavilla.

Infliksimabia käyttäneiden potilaiden luku-
määrä lähtee selvästi kasvuun vuoden 2007 jäl-
keen, jolloin lääke hyväksyttiin kuusi vuotta 
täyttäneiden lasten keskivaikean ja vaikean 
Crohnin taudin hoitoon. Vuosien kuluessa hoi-
to on muuttunut aktiivisemmaksi niin, että 
 nykyään infliksimabi on hyväksytty ensilinjan 
lääkkeeksi laaja-alaisessa Crohnin taudissa ja 
myös haavaisessa paksusuolitulehduksessa 
(11,12). Potilaiden määrän kasvuun on toden-
näköisesti vaikuttanut myös alkuperäisvalmis-
teen biosimilaarien tulo markkinoille vuonna 
2013, jolloin käyttökustannukset muuttuivat 
edullisimmaksi (13). 

Lasten lääkekorvaus (rajoitettu peruskorvatta-
vuus) toisen TNF-alfan salpaajan, adalimuma-
bin, käyttöön tuli vuonna 2013.  Maassamme 
lasten vaikean tautimuodon hoito on aloitettu 
useimmiten infliksimabilla, mutta Tampereella 
adalimumabin käyttö on ollut suhteessa inflik-
simabia yleisempää (Hiltunen, suullinen tieto). 
Tutkimuksen seurantajakson aikana adalimu-
mabista ei ollut vielä markkinoilla biosimilaa-
ria. Golimumabin ja sertolitsumabin harkin-

Helsingissä IBD-potilaiden osastojaksojen 
absoluuttisessa määrässä oli hienoista kasvua 
(liitekuvio 3), mutta suhteutettuna vuosittaiseen 
potilasmäärään osastojaksot vähenivät (kuvio 1) 
ja osastovuorokausien lukumäärät pienenivät 
vuosittain seurantajaksolla (liitekuvio 4). Samal-
la aikavälillä Tampereen lastenklinikalla IBD- 
potilaiden osastojaksojen määrä väheni (kuvio 
1). Molemmilla paikkakunnilla näiden potilai-
den poliklinikkakäyntien määrä lisääntyi (kuvio 
2). Uusien potilaiden lukumäärä kasvoi vuosit-
tain vain Helsingissä (liitekuvio 1).

KUVIO 2.

tulehduksellista suolistosairautta sairastavien potilaiden poliklinikkakäyntien 
vuosittaiset lukumäärät
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Helsingin (A) ja Tampereen (B) lastenklinikoilla 2003–2016. Löydös on tilastollisesti merkitsevä 
molemmissa kaupungeissa (Helsinki: R = 0,8776, p < 0,0001; Tampere: R = 0,5583, p < 0,005).
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nanvarainen (off-label) käyttö on ollut toistai-
seksi niin vähäistä, että niillä tuskin on vaiku-
tusta tuloksiin.

Poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet sekä 
Helsingissä että Tampereella, Helsingissä jyr-
kemmin. Tampereen yliopistosairaalan potilaat 
tulevat suurelta maantieteelliseltä alueelta, ja 
potilaiden kontrolleja toteutetaan myös keskus-
sairaaloissa, mikä vaikuttaa yliopistosairaalan 
poliklinikkakäyntien ja uusien potilaiden diag-
noosien määriin. Käyntimäärien kasvua voisi 
ainakin osittain selittää infliksimabin lisäänty-
nyt käyttö (14), sillä infliksimabin annostelu ta-
pahtuu suonensisäisesti polikliinisesti päiväsai-
raalassa. Myös osa adalimumabipistoksista an-
netaan polikliinisesti. Lisäksi uusien potilaiden 
vuosittainen määrä näyttäisi olevan kasvusuun-
tainen erityisesti Helsingissä. Uusista potilaista 
huolimatta poliklinikkakäyntien määrät alkavat 
tasoittua Helsingissä vuoden 2011 kohdalla, 
 mikä voisi viitata erikoissairaanhoidon kontak-
tien tarpeen vähenemiseen.

Helsingissä osastojaksot näyttävät pysyneen 
suurin piirtein samalla vuosittaisella tasolla tai 
ovat jopa hieman lisääntyneet. Tampereen 
 aineistossa näkyy osastojaksojen jyrkkä vähene-
minen vuoden 2010 kohdalla, mitä selittänee 
suurelta osin käyntien tilastoinnissa tuona 
vuonna tapahtuneet muutokset. Vuoden 2010 
jälkeen käyntimäärät näyttävät pysyvän suurin 
piirtein samalla vuosittaisella tasolla. 

Eri maista on saatu vaihtelevia tuloksia inflik-
simabin ja sairaalahoidon tarpeen yhteydestä 
(8–10).  Yhdysvaltalainen yhden keskuksen tut-
kimus vuodelta 2014 osoittaa sairaalahoidon 
tarpeen selvästi pienentyneen 6 vuoden 
seuranta jakson aikana sekä aikuis- että lapsipo-
tilailla. Alkuun jyrkkä muutos kuitenkin tasoit-
tuu tutkimusjakson loppua kohden (8).

Tuore kanadalainen väestötutkimus vuodelta 
2020 puolestaan näyttää, ettei infliksimabin 
käyttö ole odotetulla tavalla vähentänyt aikuis-
potilaiden osastohoitoja 17 vuoden seuranta-
jaksolla. Edellä mainitussa tutkimuksessa osas-
tohoidon tarve väheni haavaista paksusuolitu-
lehdusta sairastavilla, mutta kyseisessä potilas-

ryhmässä infliksimabin käyttö on vähäisempää 
kuin Crohnin tautia sairastavilla (14).

Tämän tutkimuksen tulokset poikkeavat edel-
lä esitetyistä ulkomaalaisista tutkimuksista, sillä 
aineiston lapsipotilailla ei osastojaksojen mää-
rissä havaittu vähenemistä. Kun osastojaksot 
suhteutettiin vuosittain hoidettuun potilasmää-
rään, havaittiin osastojaksojen suhteellinen 
 väheneminen. Havaitsimme myös laskevan 
trendin osastovuorokausien kokonaismäärissä, 
mihin ei muissa tutkimuksissa ole kiinnitetty 
huomiota. Tämä voisi johtua siitä, että osastolle 
tulevat potilaat ovat paremmassa yleiskunnossa 
ja vastaavat hoitoon nopeammin. Todennäköi-
sesti havainto heijastaa potilaiden kokonaishoi-
don kehittymistä eikä vain TNF-alfan salpaaja-
hoidon käyttöä.

Merkittävää on myös se, että tutkimukseen 
sisältyy aineistoa kahdesta suurimmasta suo-
malaisesta IBD-lapsipotilaita hoitavasta keskuk-
sesta. Vaikka osastovuorokausien määrät oli 
mahdollista kerätä vain Helsingistä, ovat 
osasto jaksoja koskevat tulokset yhteneväiset 
myös Tampereella.

Tämä tutkimus koskee pelkästään lapsipoti-
laita, ja heillä taudinkuva on rajumpi kuin 
 aikuisilla ja vaatii useammin sairaalahoitoa. 
Näin vertailu aikuistutkimuksiin ei ole yksiselit-
teistä. Aineistossa eri tautityyppien lukumäärä 
on niin vähäinen, ettei niiden välisiä eroavai-
suuksia infliksimabin vaikutuksessa voi luotet-
tavasti havaita. Tutkimustuloksia vertailtaessa 
on myös hyvä huomioida, että eri maiden lääke-
korvattavuudet saattavat poiketa huomattavasti 
toisistaan, millä voi olla vaikutusta infliksima-
bia saaneen potilaspopulaation koostumukseen 
ja sitä kautta tuloksiin.

Helsingin Lastenklinikan kirjauskäytäntöjä 
muutettiin vuonna 2016, mikä hankaloittaa ver-
tailevan jatkotutkimuksen tekemistä. Infliksi-
mabin käyttö on Husin Lastenklinikan hoito-
rekisterin mukaan muuttunut vuoden 2016 jäl-
keen niin, että 2017–2019 on aloitettu infliksi-
mabi 87:lle ja adalimumabi 32 uudelle potilaal-
le. Infliksimabia on vuonna 2019 saanut 98 
 potilasta ja adalimumabia 29 potilasta, osa 
 molempia. Lääkkeitä saaneiden potilaiden mää-
rät ovat siis kasvaneet vuoden 2016 jälkeen, 
mutta vakiintuneet suurin piirtein samalle vuo-
sittaiselle tasolle. 

Infliksimabin hyötyjä arvioitaessa on muistet-
tava myös TNF-alfan salpaajien mahdolliset 
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Tämä TIedeTTIIn

• Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat 
yleistyneet Suomessa niin aikuisilla kuin 
lapsillakin.

• TnF-alfan salpaajien käytöstä on tullut tärkeä 
osa keskivaikeaa ja vaikeaa tulehduksellista 
suolistosairautta sairastavien potilaiden 
hoidosta.

TUTKImUS OpeTTI

• TnF-alfan salpaajien käyttö on lisääntynyt 
lapsuusiässä tulehdukselliseen 
suolistosairauteen sairastuneiden hoidossa.

• TnF-alfan salpaajien käyttö ei ole ajallisesti 
vähentänyt osastojaksojen kokonaismäärää 
tulehduksellista suolistosairautta sairastavilla 
lapsilla ja nuorilla.

• TnF-alfan salpaajien käyttö on ajallisesti 
yhteydessä osastohoitoa tarvitsevien potilaiden 
suhteellisen osuuden vähenemiseen ja 
osastojaksojen keston hienoiseen lyhentymiseen.

haitat. TNF-alfan salpaajat ovat tehokkaita puo-
lustusjärjestelmän toimintaa hillitseviä lääkkei-
tä ja voivat altistaa infektioille sekä sellaisille 
taudinaiheuttajille, jotka eivät immuunivasteen 
toimiessa normaalisti aiheuttaisi infektiota (15). 
On myös esitetty, että TNF-alfan salpaaja-
hoitoon liittyisi lisääntynyt syöpäriski. Näyttö 
tästä on ristiriitaista, ja todennäköisesti suuren-
tunut riski liittyy muuhun samanaikaiseen 
 immunosuppressiiviseen lääkitykseen (15,16).

Olisi tärkeää seurata, tuleeko infliksimabin 
käytön lisääntyminen jossain vaiheessa näky-
mään komplikaatioiden kautta esimerkiksi 
osastohoitojaksojen lisääntymisenä. TNF-alfan 
salpaajahoito aloitetaan noin joka kolmannelle 
lapsuusiän IBD:hen sairastuneelle, mutta käyt-
tö on yleistymässä, sillä tuore satunnaistettu 
tutkimus osoitti hoidon selvästi perinteistä atsa-
tiopriinilääkitystä tehokkaammaksi lapsuusiän 
keskivaikean Crohnin taudin hoidossa (17). 
TNF-alfan salpaajahoito auttaa tehokkaasti 
 vähentämään kortikosteroidien käyttöä hoidon 
alkuvaiheessa (18), mutta tarvitaan lisää tietoa 
siitä kuinka paljon pitkäaikaisseurannassa on 
tarpeen käyttää kortikosteroideja hoidon tukena 
ja miten potilaat kokevat elämänlaatunsa hoi-
don aikana.

Lopuksi

Tämän tutkimuksen perusteella infliksimabin 
käyttö pediatristen IBD-potilaiden hoidossa ei 
heijastu kyseisten potilaiden osastohoidon tar-

On muistettava myös TNF-alfan  salpaajien 
mahdolliset haitat.

peen vähenemiseen osastojaksojen määrissä 
mitattuna, mutta on ajallisesti yhteydessä vuo-
sittaiseen potilasmäärään suhteutettujen osasto-
jaksojen määrän pienenemiseen ja osastojakso-
jen keston hienoiseen lyhenemiseen. Samalla 
aikavälillä poliklinikkakäyntien vuosittaiset 
määrät ovat kasvaneet merkittävästi. Vaikka 
Tampereen potilasaineiston TNF-alfan salpaa-
jien käytöstä ei ole tietoa, ovat osastojaksojen ja 
poliklinikkakäyntien määrien muutokset 
 samansuuntaiset kuin Helsingissä. ●

Kiitokset
Kirjoittajat kiittävät lämpimästi tutkimushoitaja 
Anne Nikkosta avusta tietojen tarkistamisessa.
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EnglISh Summary

Has the need for hospitalisation of 
paediatric inflammatory bowel disease 
patients changed with the increased 
use of infliximab?

Background Use of the TNF-alpha blocking agent infliximab has become established in the management of 
moderate to severe paediatric inflammatory bowel disease comparable to use in adult patients. We aimed to 
study whether the need for hospitalisation of paediatric patients has decreased with the increased use of this 
therapeutic agent.

Methods We traced patients with paediatric onset inflammatory bowel disease (ICD-10 codes K50 and 
K51) treated at the university hospitals of Helsinki and Tampere between 2003 and 2016. The numbers of 
outpatient visits and admissions were counted.

resuLts In total, there were 1,237 patients with paediatric onset inflammatory bowel disease of whom 58% 
were managed in Helsinki and the rest in Tampere. In Helsinki, 27% of the patients received infliximab and 
its use increased during the study period. During this time period, the number of outpatient visits increased 
but the frequency of admissions did not change and in Helsinki the median number of days on the ward 
decreased.

concLusions The use of infliximab has not resulted in fewer admissions of paediatric patients with 
inflammatory bowel disease. However, the proportion of patients admitted has decreased and the length of 
hospital stays may have shortened as well.

anniMaari karPPinen
B.M.
University of Helsinki

PauLiina hiLtunen
kaija-Leena koLho
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LIITeKUVIO 1.

tulehduksellista suolistosairautta sairastavien, tuoreen diagnoosin saaneiden 
potilaiden lukumäärä

Vuosittain Helsingin (A) ja Tampereen (B) lastenklinikoilla aikavälillä 2004–2016. Helsingissä löydös on 
tilastollisesti merkitsevä (R = 0,3905, p < 0,05).

A

B
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LIITeKUVIO 3.

tulehduksellista suolistosairautta sairastavien potilaiden osastojaksojen absoluuttinen 
lukumäärä

Helsingin Lastenklinikalla aikavälillä 2003–2016.
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LIITeKUVIO 2.

infliksimabia käyttäneet tulehduksellista suolistosairautta sairastavat potilaat 
helsingin Lastenklinikalla 2003–2016

Löydös on tilastollisesti merkitsevä (R = 8,8823, p < 0,0001).
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LIITeTaULUKKO 1. 

tulehdukselliseen suolistosairauteen sairastuneet  
alle 18-vuotiaat 2003–2016
Yleistiedot Helsingin ja Tampereen yliopistosairaalan lastenklinikoilla  
hoidetuista potilaista.

Helsinki Tampere

Kaikki 713 524

Sukupuolijakauma: poikia (%) 389 (54,6) 300 (57,3)

Diagnoosit

Crohnin tauti (%) 304 (42,6) 244 (46,6)

Haavainen paksusuolitulehdus (%) 284 (39,8) 278 (53,0)1

IBDU (luokittelematon) (%) 125 (17,5) 2 (0,40)2

Diagnoosi-ikä, v, mediaani 
(kvartaalivaihteluväli)

12 
(8,9–14)

–3

Seuranta-aika, v, mediaani 
(kvartaalivaihteluväli)

3,4  
(1,3–5,3)

2,04

(1–4)

1 p < 0,01 Helsingin ja Tampereen välillä (khiin neliö -testi).
2p < 0,01 Helsingin ja Tampereen välillä (Mann–Whitneyn U-testi).
3Tampereen tietoja ei saatavilla.
4Tampereella seuranta tilastoitu vain kokonaisina kalenterivuosina.

LIITeTaULUKKO 2. 

tnF-alfan salpaajia käyttäneet potilaat helsingin 
Lastenklinikalla 2003–2016

TNF-alfan salpaajia käyttäneet potilaat

Kaikki  
n = 713

Crohnin 
tauti  
n = 304

Haavainen 
paksusuoli-
tulehdus  
n = 284 

IBDU 
(luokittele-
maton)  
n = 125

Infliksimabi 
(%)

218 (30,6) 151 (49,7) 39 (13,7) 28 (22,4)

Adalimu-
mabi (%)

65 (9,1) 49 (16,1) 11 (3,9) 5 (4,0)

Golimuma-
bi (%)

12 (1,7) 9 (3,0) 0 (0) 3 (2,4)

Sertolitsu-
mabi (%)

5 (0,7) 4 (1,3) 1 (0,35) 0 (0)
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LIITeKUVIO 4.

tulehduksellista suolistosairautta sairastavien potilaiden osastovuorokaudet

Helsingin Lastenklinikalla 2003–2016. Vuosien 2006 ja 2016 välillä löydös on tilastollisesti merkitsevä (R 
= 0,7452, p < 0,001).
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