
DUODECIMIN PÄIVITETTY KÄYPÄHOITOSUOSITUS - YLÄVATSAVAIVAT JA 
REFLUKSIOIREET1 - EI KAIKILTA OSIN PERUSTU TUTKIMUSNÄYTTÖÖN JA SISÄLTÄÄ 
POTILASTURVALLISUUTTA VAARANTAVIA TUTKIMUS- JA HOITO-OHJEITA

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gastroenterologiayhdistyksen asettama työ-
ryhmä on julkistanut Ylävatsavaivat ja refluksioireet-nimisen käypähoitosuosituksen (1), jolla päivi-
tetään aiempi 18.11.2012 julkaistu käypähoitosuositus nimeltään: Ylävatsavaivaisen potilaan tutki-
minen ja hoito (2). Päivitetty käypähoitosuositus (1) on sisällöltään lähestulkoon identtinen vuoden 
2012 suosituksen (2) kanssa ja sisältää valitettavasti edelleen samat ongelmalliset diagnostiikka-, 
tutkimus- ja hoitosuositukset, jotka eivät perustu kriittisesti arvioituun tutkimusnäyttöön (3) ja joiden 
noudattaminen on monessa suhteessa potilasturvallisuutta vaarantavaa. 

Seerumin biomerkkiaineiden diagnostinen arvo 
kiistetään edelleen 

Yksi uuden käypähoitosuosituksen ongelmallisimmista 
kohdista on se, että seerumin biomerkkiaineille ei edel-
leenkään anneta minkäänlaista diagnostista arvoa, vaikka 
niiden käyttöä ylävatsavaivoista (dyspepsia) kärsivien poti-
laiden primaaridiagnostiikassa on suositeltu monissa kan-
sainvälisissä suosituksissa jo lähes 10 vuoden ajan (4,5,6). 
Tämän puute on sitäkin vakavampi, kun tiedetään, että Suo-
messa on kehitetty lajissaan ainutlaatuinen diagnostinen 
testi (GastroPanel®, Biohit Oyj), jolla mahalaukun toiminta 

ja rakenne pystytään selvittämään luotettavasti verinäytteen 
avulla hyödyntäen seerumin biomerkkiaineiden herkkiä pi-
toisuusvaihteluita eri häiriötiloissa (3,7).

Vastoin vankkaa tutkimusnäyttöä ja kansainvälisiä suosi-
tuksia (3,4,5,6), käypähoitosuosituksen päivittänyt työryh-
mä täysin käsittämättömästi tulkitsee näytönasteen edel-
leen alimmalle eli D-tasolle (ei tutkimusnäyttöä) ja päätyy 
lausumaan seerumin biomerkkiaineista seuraavaa: ”See-
rumin biomarkkerien herkkyys löytää refluksioireisten 
potilaiden mahan limakalvon keskivaikea tai vaikea at-
rofia lienee vaatimaton, mutta luotettava tutkimusnäyt-



tö tästä puuttuu.”(1). Tämän väittämän tueksi työryhmä 
on poiminut kolme yksittäistä artikkelia, jotka kaikki ovat 
ajalta ennen vuonna 2012 julkaistua edellistä suositusta 
(2) ja raportoivat muista julkaisuista selkeästi poikkeavia 
tuloksia (8,9). Näiden yksittäisten valtavirrasta poikkeavien 
artikkelien käyttö näytönastetta arvioitaessa ei ole miten-
kään hyväksyttävää, koska arvioinnin pohjaksi olisi ollut 
saatavilla tasokkaita meta-analyysejä (8,9), jotka Duodeci-
min itse määrittämän käytännön mukaisesti (1,2) edusta-
vat korkeinta näytönastetta A. Molempien meta-analyysien 
tulokset osoittavat yhtäpitävästi seerumin biomerkkiainei-
den diagnostisen tarkkuuden mahan limakalvon atrofisen 
gastriitin (AG) diagnostiikassa olevan 95%:n luokkaa (8,9), 
mikä osoittaa käypähoitosuosituksen omaksuman kan-
nan olevan täysin vailla tieteellistä perustaa (8,9). 

Seerumin biomarkkerien käyttö ylävatsavaivaisen 
potilaan lääkehoidon suunnittelussa

Päivitetyssä käypähoitosuosituksessa (1) on biomerkki-
aineiden käyttöön liittyen esitetty myös toinen näytönas-
tearvio, joka kuuluu: ”Seerumin biomarkkereilla ei liene 
merkitystä dyspepsiapotilaan lääkehoidon suunnittelus-
sa” (1). Jopa maallikolle on selvää, että potilaan reagoimi-
nen mille tahansa hoidolle on yksilöllistä, ja hoitovastetta 
ylipäätään on äärimmäisen harvoin mahdollista arvioida 
etukäteen millään mittarilla.  Tämä pätee myös potilai-
den hoitovasteeseen PPI-lääkitykselle ja helikobakteerin 
häätöhoitoon, joista vain osa saa lievitystä oireisiinsa. Tätä 
vastetta on mahdoton etukäteen arvioida (4,6). Tästä syystä 
missään kansainvälisessä suosituksessa ei seerumin bio-
merkkiaineiden käyttöä hoidon valinnassa tai hoitovasteen 
arvioinnissa ole milloinkaan käsitelty (3,4,5,6), vaan koko 
ajatus on käypähoitotyöryhmän aivan omaa keksintöä sen 
pyrkiessä osoittamaan biomerkkiaineiden hyödyttömyyttä 
ylävatsavaivojen diagnostiikassa ja tutkimisessa (1,2).  

Helikobakteeridiagnostiikka perustuu uudessakin 
suosituksessa vanhentuneisiin testeihin

Käypähoitosuosituksen (1) yksi keskeinen ongelmakohta 
liittyy edelleen helikobakteeri-infektion diagnostiikkaan.  
Uudessa suosituksessa se oli esitetty seuraavasti: ”Heliko-
bakteeri-infektio voidaan todeta kajoamattomalla testillä 
tai gastroskopialla. Suositeltavia kajoamattomia testejä 
sekä primaaridiagnostiikassa että hoitotuloksen selvit-
tämisessä ovat ulosteen antigeenimääritys (SAT). Heliko-
bakteerin IgG-vasta-ainetesti on myös herkkä testi, mutta 
sen ongelmana on, että infektion parantumisen jälkeen 
vasta-aineet jäävät positiiviseksi kuukausien tai jopa vuo-
sien ajaksi (1). Serologisen tutkimuksen tekeminen on 
suositeltavaa, jos epäillään primaaritestauksen tulosta 
vääräksi negatiiviseksi (esim. äskettäinen PPI- tai antibi-
oottilääkitys tai vaikea-asteinen atrofinen gastriitti).” 

Aiempaan käypähoitosuositukseen (2) verrattuna oleellisin 
muutos on se, että paljon kritisoitu 13C urea hengitystesti 
(UBT) on nyt jätetty pois helikobakteeri-infektion primaari-
diagnostiikassa, mutta esiintyy kuitenkin edelleen testinä, 

jolla kontrolloidaan häätöhoidon tulos (1). UBT:n ja SAT:n 
vakavista puutteista on ilmestynyt viime vuosien aikana 
lukuisia kriittisiä katsausartikkeleita (10,11), joissa on yk-
sityiskohtaisesti esitetty ne lukuisat kliiniset tilat, joissa 
sekä UBT että SAT voivat antaa vääriä negatiivisia tuloksia, 
jopa 40%:a tapauksista (10,11). 

Vakuuttavasta tutkimusnäytöstä huolimatta ainoa muu-
tos aiempaan suositukseen on UBT testin poistaminen 
primaaridiagnostisten testien joukosta. Tärkeää on myös 
tiedostaa se, että väärien negatiivisten ja –positiivisten tu-
losten lisäksi UBT ja SAT eivät löydä AG:a monine riskei-
neen, kuten esimerkiksi mahasyöpä ja B12-vitamiinin vaje 
(10,11). Näistä potilasturvallisuutta vaarantavista ongel-
mista ei kerrota kummassakaan käypähoitosuosituksessa 
(1,2) mitään samoin kuin ei myöskään suositusten laatijoi-
den lähipiiriin kuuluvan mielipidevaikuttajan laatimassa 
katsauksessa vuodelta 2004 (12). Samoin vaille huomiota 
ovat jääneet aiheeseen liittyvät potilasturvallisuutta edis-
tämään pyrkivät kotimaiset katsaukset (13,14)

Käypähoitosuosituksen lause: ”Serologisen tutkimuksen 
tekeminen on suositeltavaa, jos epäillään primaaritesta-
uksen tulosta vääräksi negatiiviseksi (esim. äskettäinen 
PPI- tai antibioottilääkitys tai vaikea-asteinen atrofinen 
gastriitti)” (1), on monessa suhteessa mielenkiintoinen. 
Tämä lausuma on käypähoitosuosituksen laatijoiden kan-
nalta ongelmallinen kahdessa suhteessa: 1) suluissa esi-
tetty kertoo sen, että suosituksen laatijat tiedostavat UBT 
ja SAT -testien (=primaaridiagnostiikka) potentiaaliset vir-
helähteet, mutta tästä huolimatta suosittelevat SAT-testiä 
tähän käyttöön, sekä 2) eivät kerro, millä testillä nämä po-
tentiaaliset väärät negatiiviset tulokset voidaan todeta. Kos-
ka ainoa olemassa oleva testi, joka tähän pystyy, on Bio-
hit Oyj:n GastroPanel® testi (7,8,10,11), sen mainitsematta 
jättäminen myöskin tässä yhteydessä (sen lisäksi, että sen 
käyttökelpoisuus erikseen kielletään), on vakuuttava osoi-
tus käypähoitotyöryhmän asenteellisuudesta ja lähtökohtai-
sesti negatiivisesta suhtautumisesta kotimaiseen Gastro-
Panel® innovaatioon (www.biohit.fi/lisatietoja; www.biohit.fi/ 
Uutiset: Helikobakteeri-infektion turvallinen diagnostiikka). 

Ulosteen piilevän veren testaamista ei suositella

Päivitetyn käypähoitosuosituksen seuraava ongelmakohta 
liittyy arvioon, jonka mukaan: ”Ulosteen piilevän veren tes-
taaminen oireisilla potilailla ei ole järkevää, koska negatii-
vinen testi ei sulje vuotoa pois. Luotettavaa tutkimustietoa 
asiasta ei kuitenkaan ole”(1). Käytetty kirjallisuusviite (15) 
on sama, johon tässä yhteydessä vedottiin jo vuoden 2012 
suosituksessa (2). Tämä on käsittämätöntä, koska kyseinen 
tutkimus ei edes käsittele oireisten potilaiden diagnostiik-
kaa, vaan tutkimus on puhtaasti suolistosyövän seulontatut-
kimus oireettomilla potilailla (15). 

Viitatussa tutkimuksessa käsitellään oireettomia poti-
laita, joilla ulosteen piilevän veren osoittava Hemoccult-
II testi oli positiivinen, mutta kolonoskopia ei paljastanut 
mitään poikkeavaa (15). Käypähoitosuosituksen edellä si-



teeratussa kommentissa puolestaan ei suositella piilevän 
veren osoittamista oireisilla potilailla.  Ainoa paikkansa 
pitävä kommentti tässä kohdassa on se, että ”negatiivinen 
testi ei sulje vuotoa pois”. Viimemainittu selittyy sillä, että 
piilevän veren osoittamiseen käytetty testi Hemoccult-II on 
epäherkkä ja epätarkka vanhanaikainen guajakki-pohjai-
nen testi, joka ei myöskään ole spesifinen ihmisen verelle. 
Tämän vuoksi se antaa sekä vääriä positiivisia että vääriä 
negatiivisia testituloksia huomattavalla määrällä tutkituis-
ta (16,17). 

Tämänkin ongelman ratkaisemiseksi on tarjolla kotimainen 
innovaatio (www.biohit.fi/lisatietoja, www.biohit.fi/colon-
view-fit ColonView FIT) uuden sukupolven (Fecal Immuno-
chemical Test) testi, jota käyttämällä väärät negatiiviset ja 
väärät positiiviset testitulokset lähestulkoon eliminoituvat 
(16,17).  Suomalaisen terveydenhuollon kannalta äärim-
mäisen valitettavaa on se, että jostakin käsittämättömästä 
syystä tätä samaista vanhentunutta guajakki-testiä ereh-
dyttiin käyttämään myös Suomessa vuosina 2004-2016 
toteutetussa suolistosyöpäseulonnan pilottiprojektissa, 
joka tästä syystä epäonnistui totaalisesti (18). Uuden käy-
pähoitosuosituksen (1) tämä kohta oikeassa muodossa tu-
lisi kuulua: ”ylävatsaoireisilla potilailla ulosteen piilevän 
veren osoittaminen ihmisverelle spesifisellä FIT testillä 
on keskeinen osa diagnostiikkaa, koska etenkin vanhem-
milla potilailla ylävatsavaivat usein ovat paksusuolipe-
räisiä”(16,17).

PPI-hoitokokeilu ilman spesifistä diagnoosia ei edus-
ta 2010-luvun näyttöön perustuvaa lääketiedettä

Nykyisessä käypähoitosuosituksessa (1) on entisen kah-
den sijasta yksi tutkimuskaavio (2), joka käsittelee aikuisen 
potilaan dyspepsiaoireiden tutkimista. Kaaviossa esiintyy 
edelleen ns. kaksiportainen menetelmä (test-and-treat), 
jossa osana dyspepsiapotilaan tutkimuskaaviota käytetään 
PPI-hoitokokeilua. Jo pelkkä ajatus, että tehdään hoitoko-
keilu   ennen kuin on päästy oikeaan diagnoosiin ei enää 

edusta 2010-luvun lopun näyttöön perustuvaa lääketiedettä 
(3), vaikka tätä illuusiota halutaan edelleen sitkeästi yllä-
pitää mm. kotimaisten alan auktoriteettien toimesta (12). 
Tästä potilasturvallisuutta vaarantavasta menettelystä on 
varoitettu jo yli kymmenen vuotta sitten alan kotimaisissa 
julkaisuissa (13,14). 

Kuten tuoreessa Maastricht V/Firenze konsensusrapor-
tissa (4) kerrotaan, tämän strategian käyttökelpoisuus on 
selvästi sidoksissa helikobakteeri (HP)-infektion yleisyy-
teen eri maantieteellisillä alueilla.  On otettava huomioon, 
että maissa, joissa HP-prevalenssi on matala, lisääntyy se 
mahdollisuus, että HP testaus antaa väärän positiivisen tu-
loksen, koska testin positiivinen ennustearvo (PPV) laskee 
jyrkästi HP-infektion käydessä harvinaisemmaksi. Tällöin 
mahdollisuus, että potilaan tauti ei liity helikobakteeriin 
on huomattavasti todennäköisempi kuin HP-infektion ris-
ki.  Maastricht-raportin mukaan rajana voidaan pitää HP:n 
20%:n prevalenssia (4), joten Suomi kuuluu tällä mittarilla 
selvästi niihin maihin, joissa tätä ”test-and-treat” -strate-
giaa ei tulisi lainkaan käyttää (3,10,11).

Jättämällä noudattamatta Maastricht V -raportin suositusta 
(4) käyttää non-invasiivista testausta ennemmin kuin mää-
rätä PPI-lääkitys ennen oikeaa diagnoosia on yksi tärkeä syy, 
mistä nykyistä käypähoitosuositusta (1) ja sen edeltäjää (2) 
voidaan perustellusti voimakkaasti kritisoida (13,14). Ainoa 
non-invasiivinen menetelmä dyspepsia-oireiden diagnosoi-
miseksi on biomerkkiaineisiin perustuva serologinen testi 
(GastroPanel®), ja Maastricht V suosituksen mukaisesti sitä 
tulisi ensisijaisesti käyttää PPI-hoitokokeilun asemesta (4).

Käypähoitosuosituksissa HP-testaus on määritelty tehtä-
väksi nimenomaan PPI-hoitokokeilun jälkeen (Kaavio 1)
(1,2). Tällöin on olemassa todellinen vaara, että oikeasti 
mahassa oleva HP jää löytymättä. Kun väärään negatiivi-
seen testitulokseen luotetaan, jää löytymättä paitsi itse HP 
myös jo mahdollisesti AG:n asteelle edennyt mahalaukun 
limakalvomuutos kaikkine siihen liittyvine riskeineen 



(13,14). Näistä tärkein on mahasyöpäriski, joka pahimmas-
sa tapauksessa (vaikea-asteinen pan-atrofia) on 90-kertai-
nen verrattuna tervemahaisiin (3). Tämä vaara, että nämä 
tärkeät riskitilat ja jopa alkava mahasyöpä jäävät löyty-
mättä käytettäessä nykyisen hoitosuosituksen mukaista 
”kaksiportaista menetelmää” on vieläkin ilmeisempi niillä 
potilailla, joiden oireet ovat PPI-hoitokokeilun tuloksena 
hävinneet, ja jotka väärän negatiivisen HP-testituloksen 
ohjaamina luokitellaan terveiksi.

Toinen äärimmäisen vaarallinen seuraus ”test-and-tre-
at” strategiasta on jäänyt kokonaan vaille huomiota sekä 
kotimaisessa käypähoitosuosituksessa (1) että myös 
Maastricht V raportissa (4), mutta siitä on kerrottu jo yli 
kymmenen vuotta sitten laaditussa katsausartikkelissa 
(13). Kun potilaalle määrätään PPI-lääkitys ilman tietoa 
siitä, mikä on hänen mahalaukkunsa haponerityksen tila, 
saattaa käydä niin, että tutkimuksen kohteena olevien oi-
reiden takana onkin HAPOTON maha. Kun nyt potilaalle, 
jolla on valmiiksi hapoton maha, annetaan PPI-hoito, on 

tilanne absurdi. On tärkeää muistaa, että hapoton maha 
(minkä tahansa syyn aiheuttamana: HP, AG, PPI) on maha-
syövän tärkein riskitekijä (3,4,8). 

Lopuksi: Yksi erinomainen osoitus päivitetyn käypähoi-
tosuosituksen (1) poikkeamisesta  kansainvälisistä suo-
situksista on mm.  se, että Healthy Stomach Initiative 
(HSI) -organisaation työryhmän kuusitoista gastroentero-
logian huippuasiantuntijaa kahdestatoista eri maasta on 
jo vuonna 2012 suositellut verinäytteestä määritettäviä 
GastroPanel® -biomerkkiaineita sekä oireettoman että 
vatsavaivoista kärsivän potilaan perustutkimukseksi heli-
kobakteeri-infektion ja sen tai autoimmuunitaudin aiheut-
taman mahalaukun limakalvon vaurion ja toimintahäiriön 
(AG  ja hapoton maha) seulontaan ja diagnostiikkaan (5). 
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