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Tiivistelmä  

Hidradenitis suppurativa (HS-tauti, märkivä hikirauhastulehdus) on karvatuppien 

pitkäaikainen sairaus, joka ilmenee tulehduksellisina kyhmyinä, paiseina, 

tunnelimaisina erittävinä muutoksina ja arpeutumisena erityisesti alueilla, joissa on 

apokriinisiä hikirauhasia. Se on alidiagnosoitu sairaus, joka pahimmillaan on 

elämänlaadulle katastrofi. HS-tautia hoidetaan elämäntapamuutoksin, 

paikallishoidoin, pitkäaikaisilla sisäisillä lääkehoidoilla ja nykyisin myös biologisin, 

tulehdusta hillitsevin lääkkein. Kirurgiset hoidot ovat tärkeä osa taudin hankalimpien 

muotojen hoitoa. Hoitoa ohjaamaan on ilmestynyt eurooppalainen hoitosuositus. 

 

Abstract 

Hidradenitis suppurativa (HS), is a chronic disease with inflammatory changes in areas 

with apocrine glands. The disease presents as inflammatory nodules, abscesses, 

draining tunnels and scarring. The disease is not always recognised despite its 

potential devastating effect on the quality of life. The treatment comprises of lifestyle 

changes, topical treatments, systemic treatments including biological anti-

inflammatory drugs, and surgery. A European guideline for the treatment has been 

published. 
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Ydinasiat 

- HS-tauti on karvatuppien krooninen inflammatorinen sairaus 

- Sairaus aiheuttaa merkittävän elämänlaadun huononemisen 

- HS-tautia hoidetaan elämäntapamuutoksin, lääkkein ja leikkauksin 
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Hidradenitis suppurativa (HS-tauti, HS) eli märkäinen hikirauhastulehdus on krooninen 

tulehduksellinen (autoinflammatorinen) karvatuppien ihosairaus. Se alkaa useimmiten 

murrosiässä kivuliailla, syvälle ulottuvilla ja tulehtuneilla muutoksilla apokriinisten 

hikirauhasten alueilla, tavallisimmin kainaloissa, nivustaipeessa ja anogenitaalialueella. 

HS-tauti on sairautena tunnettu pitkään. Sitä on pidetty harvinaisena, mutta 

viimeaikaisten tutkimusten valossa se on kuitenkin kohtalaisen tavallinen ongelma; 

arviolta noin 1% väestöstä sairastaa tätä voimakkaasti elämänlaatua heikentävää, 

toistuvia paiseita, jatkuvaa märkävuotoa ja arpeutumista aiheuttavaa ihosairautta. Sekä 

käsitys taudin vallitsevuudesta, että patogeneesistä on tarkentunut viime vuosina. 

Taudin hoidosta on julkaistu eurooppalainen hoitosuositus [1], jota soveltuvin osin olisi 

syytä noudattaa myös Suomessa. HS:n kohdistuva tutkimus on viime vuosina 

vilkastunut, tähän tärkein syy lienee se, että adalimumabi on ensimmäisenä lääkkeenä 

saanut varsinaiseksi käyttöaiheekseen keskivaikean ja vaikean hidradenitis suppurativan. 

 

Patogeneesi ja altistavat tekijät 

Aiemmin HS-tautia pidettiin apokriinisen rauhasen tulehduksena. Tarkemmat 

histologiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että taudissa tulehtuu ensin 

karvatuppi ja myöhemmin laaja tulehdus kattaa myös apokriinisen rauhasen [2]. 

Tämänhetkinen käsitys taudin patogeneesistä esitetään kuvassa 1.  

HS:lle altistavat sekä geneettiset että ympäristötekijät. Yli 30% HS-potilaiden sukulaisista 

sairastaa samaa tautia, mikä viittaa siihen, että alttius HS-taudille periytyy autosomeissa 

vallitsevasti [3]. Geneettiset tutkimukset ovat osoittaneet, että HS-potilailla on 

mutaatioita -sekretaasia koodittavassa geenissä, mutta näitä mutaatioita on vain 5%:lla 

potilaista [1]. HS:n liittyy useita samanaikaisesti esiintyviä sairauksia kuten obesiteettia, 

metabolista oireyhtymää, tulehduksellisia suolistosairauksia, spondyloartropatiaa ja 

psyykkisiä sairauksia (Taulukko 1). Hidradeniitti assosioituu merkittävästi tupakointiin 

(riskisuhde 12.55) ja lihavuuteen (riski kasvaa 1.12 yksikköä jokaista BMI-yksikköä 

kohden) [1]. 

 

 

Epidemiologia 

HS-tautia on aiemmin pidetty harvinaisena ja epidemiologisissa tutkimuksissa sen 

esiintyvyys on vaihdellut 0.05- 4 % välillä (10). Korkein esiintyvyys on raportoitu 

tanskalaisessa kyselytutkimuksessa, mutta ranskalaisten tekemässä väestöpohjaisessa 

tutkimuksessa esiintyvyys oli 0.97% [1,4–7]. Yhdysvaltalaisaineistosta tehdyssä 

selvityksessä HS:n ilmaantuvuus oli vuodessa 6.0 tapausta 100 000 potilasta kohden [8]. 

Suomessa HS:n ilmaantuvuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

hoitoilmoitusjärjestelmän aineistosta (1987-2013) tehdyssä tuoreessa tutkimuksessa oli 

alhaisempi ollen 3.0/100 000/vuosi [9]. Suuri osa HS-potilaista sairastanee lievin oirein, 

joka osaltaan selittänee aiempaa käsitystä sairauden harvinaisuudesta ja 
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epidemiologisten tutkimusten vaihtelevia tuloksia. Toinen selitys asialle on se, että suuri 

osa sairastaneista on hoidettu vailla diagnoosia jonkinlaisena "paisetautina". Lisäksi HS-

potilaiden diagnostinen viive voi olla hyvin pitkä, Suomessakin lähes 14 vuotta [10]. 

Sairaus on tavallisempi naisilla ja se alkaa tyypillisesti teini-iässä. Viime aikoina on 

herätty myös siihen, että sairaus voi alkaa jo lapsuudessa [11].  

 

Oireet ja luokittelu 

Käytännössä tauti alkaa näkyä potilaassa finnimäisinä muutoksina ja/tai tulehtuneina 

kyhmyinä apokriinisten hikirauhasten esiintymisalueilla eli genitaalialueella, nivusissa, 

kainaloissa sekä naisilla rinnoissa ja rintojen alla. Alussa nähdään yksittäisiä muutoksia ja 

myöhemmin muutokset lisääntyvät, ja osa kehittyy paisemaisiksi. Arpeutuminen 

korostuu vähitellen ja vuotavia käytäviä ilmaantuu ihon pintaan. Lopulta vaikeassa 

taudissa alue arpeutuu kokonaan, kainaloissa usein köysimäisin, kiristävin arvin. Taudin 

diagnostiset kriteerit on esitetty taulukossa 2 ja erotusdiagnostiikka taulukossa 3. 

HS-tauti heikentää elämänlaatua voimakkaasti [12]. Se aiheuttaa kipua, jatkuvasti 

erittäviä onteloita iholle ja merkittävää ulkonäköhaittaa. Muutosten tyypillisten 

sijaintipaikkojen vuoksi taudilla on suuri vaikutus seksuaalisuuteen ja sukupuolielämään 

[13,14]. 

Taudin vaikeusasteen arvioimiseen on pisimpään käytetty Hurleyn luokitusta [15]. Se 

jakautuu kolmeen osaan ja mittaa enemmän taudin vaihetta kuin aktiivisuutta. Luokitus 

on kuvattu taulukossa 4. Sartorius kuvasi tarkemman ja paremmin taudin aktiivisuutta 

mittaavan luokituksen, joka on kuitenkin jäänyt enimmäkseen tutkimuskäyttöön. Siinä 

lasketaan kultakin alueelta yksittäiset muutokset ja pisteet summataan [16]. 

Helpoimmin käytettävä luokittelu on HS-PGA (Hidradenitis Suppurativa Physician’s 

Global Assessment scale) eli lääkärin ohjattu arvio kulloisestakin tilanteesta [1,17]. 

Luokittelun suomenkielinen vastine on taulukossa 5. Hoidon tehon ja taudin luokittelun 

kannalta olisi keskeistä käyttää jotakin täsmällistä taudin laajuutta ja aktiivisuutta 

kuvaavaa mittaria. Nykyisin käytössä olevat mittarit ovat monella tavalla puutteellisia, 

uusi HS-mittari (IHS4) onkin kuvattu hiljattain [18] (taulukko 6). Kokemukset uuden 

mittarin käytöstä ovat vielä vähäiset. 

 

Hidradeniitin hoito 

Perinteiset lääkehoidot 

Paikallishoidot 

Resorsinolia, atsaleiinihappoa, bentsoyyliperoksidia ja adapaleenia on käytetty 

paikallishoitona niiden kuorivan ja komedolyyttisen vaikutuksen vuoksi [1], mutta 

kunnon tutkimusnäyttö näistä hoidoista puuttuu. Ainoastaan resorsinolista on tehty 

yksittäinen pieni tutkimus [19].  
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Klindamysiiniliuos ja –emulsio on käytössä yleisesti HS-taudin hoidossa. Se on todettu 

tehokkaaksi etenkin pinnallisten muutosten suhteen (follikuliitti, märkänäppylät), 

syvempiin ihon sisäisiin muutoksiin (kyhmyihin ja paiseisiin) sillä ei ole vaikutusta. 

Klindamysiiniä annostellaan liuoksena oirealueille kahdesti päivässä 3 kk ajan, hoitoa 

voidaan jatkaa tämän jälkeen, jos sille on kliiniset indikaatiot [1]. 

Systeemihoidot 

Systeemiset antibioottihoidot HS-taudissa ovat parhaiten tutkitut teholtaan ja 

turvallisuudeltaan, niitä myös käytetään eniten taudin hoidossa. Niiden teho perustunee 

pääosin niiden anti-inflammatorisiin ominaisuuksiin, ei niinkään niiden tehoon 

bakteereita vastaan. Toisaalta tiedetään, että ainakin hankalissa tautimuodoissa 

tehokkaalla antibioottihoidolla voidaan vaikea HS saada rauhoittumaan [20].  

Tetrasykliini on käytetyin systeemihoito HS:ssä. Sen tehosta on julkaistu yksittäinen 

pieni satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, jossa saavutettiin noin 30%:n väheneminen 

kliinisissä oireissa. Tutkimus tehtiin verraten tetrasykliiniä paikalliseen klindamysiiniin, 

joiden välillä ei tehon suhteen voitu nähdä eroa [21]. Tetrasykliini sopii käytettäväksi 

lievässä (mutta levinneessä) ja keskivaikeassa HS-taudissa. Lääkettä käytetään noin 4 kk 

ajan, tavallisimmin lääke annostellaan 500mg kahdesti päivässä. Hoitoa voidaan jatkaa 

neljää kuukautta pidempään, mikäli hoidolla saadaan tehoa tai oireet uusiutuvat 

nopeasti hoidon loppumisen jälkeen. Myös muita tetrasykliiniryhmän mikrobilääkkeitä 

on käytetty HS-taudin hoidossa. 

Rifampisiinin ja klindamysiinin yhdistelmää on pidetty perinteisistä systeemihoidoista 

tehokkaimpana. Molempia lääkkeitä annostellaan 600mg vuorokaudessa yhtenä tai 

kahtena annoksena. Tutkimuksissa lääkettä on käytetty 10-12 viikon hoitojaksona. 

Tehoa lääkkeestä on kuvattu noin 80%:lla. Osalla hoidetuista saadaan oireet täysin 

hallintaan, mutta tauti uusiutuu useimmilla jossain vaiheessa lääkkeen loputtua. 

Lääkeyhdistelmällä haittavaikutukset ovat varsin tavallisia, lisäksi pitkäaikaiseen 

klindamysiinilääkitykseen liittyy merkittävä riski C. difficile-ripulille[20].  Rifampisiinin 

osalta on huomattava, että se indusoi sytokromi P450 –reittiä, joten lääkeinteraktiot 

ovat erittäin tavallisia. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että rifampisiinin 

samanaikainen käyttö on vähentänyt klindamysiinin pitoisuuksia lähes olemattomiin 

[22]. Tämän seikan kliininen merkitys on kuitenkin epäselvä. Lääkeyhdistelmän 

käyttäminen vaatii siis hyvästä tehosta huolimatta ainakin vakaata harkintaa ja sen 

käyttö tulisi varata erikoissairaanhoitoon. 

Dapsoni on sulfoni-ryhmän antibiootti. Se estää neutrofiilisten ja eosinofiilisten solujen 

peroksidaasientsyymejä, ja siksi sitä käytetään erilaisissa neutrofiilissä ja eosinifiilisissä 

ihosairauksissa. Lääke vaatii asianmukaista seurantaa, eikä sen teho ole erityisen hyvä. 

Se on kuitenkin käyttökelpoinen pitkäaikaislääke niillä, joilla se tehoaa ja ei aiheuta 

haittavaikutuksia [20]. 

Retinoidit ovat uudelleen valtaamassa alaa HS-taudin hoidossa. Aknelääke isotretinoiini 

on ollut aiemmin varsin säännönmukaisessa käytössä HS-taudin hoidossa, mutta 

nykytiedon valossa sen käyttöä tulisi välttää huonon tehon vuoksi. Koska osalla HS-tautia 
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sairastavista on samalla vaikea akne, on sen käyttö kuitenkin tällaisissa tilanteissa joskus 

perusteltua, sillä kasvojen alueen samanaikaiseen akneen isotretinoiini näyttäisi 

tehoavan hyvin. Viime aikoina on saatu tutkimuksellista näyttöä psoriaasilääke 

asitretiinin tehosta HS-taudissa ja myös käsi-ihottumaan tarkoitetusta alitretinoiinista on 

kuvattu hyötyä [20]. Retinoidien käyttöä rajoittavat mahdollisten sivu- ja 

haittavaikutusten lisäksi niiden teratogeenisyys. Asitretiiniä saa toimittaa vain 

naistentautien tai ihotautien erikoislääkärin määräyksellä. Alitretinoiinia ja 

isotretinoiinia saavat määrätä vain ihotautilääkärit. 

Perinteisillä immunosupressiivisilla lääkkeillä on kuvattu yksittäisiä hyviäkin vasteita, 

mutta systemaattista tutkimusta niiden tehosta ei ole tehty. Käytännön kokemus 

osoittaa kuitenkin, että ne eivät useinkaan tuo riittävää hoitovastetta tai ovat sivu- ja 

haittavaikutukseltaan hankalia. Yksittäisissä potilastapauksissa hankalassa HS-taudissa, 

siklosporiinilla on saatu hoitovasteita. Systeeminen kortikosteroidi isolla annoksella on 

tehokas rauhoittamaan hankalaa HS-tautia, mutta tauti uusiutuu annoksen 

pienentyessä. Matala-annoksista systeemistä kortikosteroidia on myös käytetty 

apuhoitona pitkittyneessä taudissa [1,20]. 

Antiandrogeenisella hoidolla on yksittäisissä tutkimuksissa saatu kohtalaista tehoa 

naispotilailla. Antiandrogeenisilla yhdistelmäehkäisyvalmisteista on pienessä 

tutkimuksessa hyötynyt noin neljäsosa [23]. Metformiinilla valikoidussa populaatiossa 

kolme neljästä hyötyi ainakin jonkin verran [24]. Finasteridistä ja spironolaktonista on 

myös yksittäisiä positiivisia tuloksia samoin kuin sinkkiglukonaatista ja fumaraateista 

[20].  

Tukihoidot 

Tukihoitojen vaikuttavuutta on tutkittu vähänlaisesti. Valtaosa HS-tautia sairastavista 

tupakoi, jopa niin, että taudin nimeksi on tupakoivilla esitetty ”smoker’s boils” [25]. 

Tupakoinnista vieroitus on aiheellista käynnistää kaikille potilaille.  Tupakointi vaikuttaa 

varsin selvältä sairautta pahentavalta tekijältä, tupakoinnin lopettamisen ja taudin 

aktiivisuuden vähenemisen yhteydestä puuttuu kuitenkin tieteellinen näyttö. 

Hankaus pahentaa HS-taudin oireita. Tämä voi olla selitys lihavuuden hidradeniittia 

pahentavalle vaikutukselle. Kiristämättömien ja hengittävien vaatteiden käyttö on osa 

hidradeniitin täydentävää hoitoa.  

Vaikeassa HS-taudissa esiintyy kipua säännönmukaisesti erityisesti tulehtuneisiin 

paiseisiin liittyen. Kivun hoito onkin osa HS:n hoitoa. Kipua hoidetaan samalla tavoin 

kuin muutakin inflammaatiosta johtuvaa kipua, opioideja tulisi kuitenkin käyttää varoen 

ja vain hankalimmissa tilanteissa niihin liittyvän riippuvuusriskin vuoksi [26]. 

 

Hoito biologisin lääkevalmistein 

Inflammatoristen sairauksien hoito biologisin lääkkein on yleistynyt viimeisen 

kymmenen vuoden aikana hyvin voimakkaasti. Biologisten lääkkeiden teho HS:n 
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hoidossa huomattiin, kun niitä käytettiin samanaikaisen Crohnin taudin hoitoon. 

Toistaiseksi tietoa lääkkeiden tehosta on parhaiten tuumorinekroositekijä-:n estäjillä 

(infliksimabi, etanersepti ja adalimumabi). Myös ustekinumabista ja anakinrasta on 

alustavaa, muutaman potilaan aineistoihin perustuvaa tietoa [27]. 

Infliksimabilla on tehty yksittäinen satunnaistettu tutkimus 38 potilaalla, jossa 

lääkeryhmässä nähtiin useammin paranemista käytetyillä mittareilla lumeryhmään 

verrattuna [28]. Lääkkeellä tehdyissä kohorttitutkimuksissa raportoidaan myös 

positiivisia tuloksia, jos kohta erilaisin validoimattomin subjektiivisin mittarein [27]. 

Lääkettä on käytetty hankalan HS-taudin hoidossa myös Suomessa, kirjoittajien käsitys 

on, että lääkkeestä on hyötyä noin puolelle potilaista. 

Etanerseptillä on kuvattu pienissä seuranta-aineistoissa positiivisia tuloksia, ainoa 

lääkkeellä tehty satunnaistettu tutkimus ei kuitenkaan voinut vahvistaa lääkkeen tehoa 

[29].  

Adalimumabin teho HS:n hoidossa on osoitettu hyvin ja se onkin ainoa lääke, jolla on 

varsinaisena käyttöaiheenaan myös hidradenitis suppurativa (1). Lääkkeellä on tehty 

kaksi isoa prospektiivista satunnaistettua lumekontrolloitua tutkimusta, joissa lääkkeen 

teho annoksella 40mg viikossa on selkeästi osoitettavissa. Hoitovasteen saavutti 

lääkeryhmissä 41.8% ja 58.9% viikoittain lääkkeitä saaneista, lumelääkityistä vastaavan 

tuloksen saavutti 26.0% ja 27.6% [30]. 

Erilaiset kajoavat hoidot 

Akuutissa paisemaisessa muutoksessa paiseen avaus (inkiisio) ja dreenaus helpottaa 

kivun nopeasti. Puhkeamattomassa kyhmyssä triamsinoloni-injektiolla saadaan yleensä 

hyvä vaste, puhjenneeseen ja selvästi bakteerien kolonisoimaan paiseeseen tätä 

hoitomuotoa ei tule käyttää. 

Deroofing (tai unroofing)-menetelmässä erittävät käytävät eli fistelit avataan esimerkiksi 

diatermialaitetta tai saksia käyttäen, ylimääräinen osa muutoksen kattoa poistetaan ja 

pohja puhdistetaan kostutetulla harsotaitoksella. Alue jätetään sitten paranemaan 

pohjastaan, joka on valtaosin valmiiksi epitelisoitunut. Menetelmä on helppo toteuttaa, 

välineistö on hinnaltaan kohtuullinen ja toimenpide voidaan tehdä tavallisessa 

vastaanotto- tai toimenpidehuoneessa. Tällä tavalla hoidetut yksittäiset muutokset 

paranevat muutamassa viikossa hyvin, eikä toimenpiteestä johtuva arpi ei yleensä 

häiritse potilasta [31]. 

Pohjoismaissa useissa keskuksissa käytetään hiilidioksidilaserhoitoa ensisijaisena 

invasiivisenä hoitomenetelmänä. Toimenpiteen etu perinteiseen kirurgiaan nähden on 

se, että se on kudosta säästävämpi. Se soveltuu kuitenkin yleensä vain Hurley II-tasoisiin 

muutoksiin, vaivan edettyä Hurley III-tasolle on radikaalimpi kirurginen hoito yleensä 

parempi. Laserhoidossa alue höyrystetään hiilidioksidilaseria käyttämällä siten, että 

saavutetaan taudista vapaa syvyys ja laajuus. Haava tai haavat jätetään sitten 

paranemaan pohjastaan. Menetelmä ei vaadi leikkaussalia, eikä yleisanestesiaa, mutta 

luonnollisesti hyvän laservarustuksen. Haavojen paranemisaika vaihtelee haavan koosta 
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riippuen kahdesta kuuteen viikkoon, mutta ammatista riippuen työkykyisyys yleensä 

saavutetaan varsin nopeasti. Toimenpiteeseen liittyvät komplikaatiot ovat harvinaisia 

[32]. 

Taudin edettyä jollakin alueella Hurley III-luokkaan on paras hoito alueen laaja 

kirurginen revisio. Hoidon tarkoituksena on poistaa hoidettavalta alueelta koko 

arpikudos ja oireileva alue. Laajan kirurgisen hoidon toteuttaa Suomessa yleensä 

plastiikkakirurgi, ja siinä pyritään käyttämään tekniikkaa, jossa alue suljetaan 

kielekkeellä tai ihonsiirteellä. Kirurginen trauma ja kiristys haavan reunalla saattavat 

provosoida uutta HS-muutosta, joten aktiivisessa taudissa haavan suora sulkeminen ei 

yleensä ole paras vaihtoehto. Varsinkin koverilla alueilla myös kokonaan sulkematta 

jätetty haava paranee hyvin, kunhan huolellisesta haavan hoidosta huolehditaan [31]. 

Lopuksi 

HS-tauti on kohtalaisen yleinen, vaikeana erittäin voimakkaasti elämänlaatuun 

vaikuttava sairaus, joten sen varhainen tunnistaminen ja asianmukainen hoito on 

erityisen tärkeää. Uusien hoitojen myötä voidaan auttaa yhä useampaa sairastavaa, 

toisaalta ymmärrys taudin patogeneesistä ja optimaalisesta hoidosta on lisääntynyt. 

Tulevaisuudessa tavoitteena täytyy olla, että tauti todetaan varhain, sen vaikeutuminen 

pyritään ennaltaehkäisemään ja vaikean taudin hoidossa saadaan lääkkeellisen, 

kirurgisen ja täydentävän hoidon avulla taattua potilaalle mahdollisimman normaali 

elämänlaatu.  
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Kuva 1. HS patogeneesi (mukaeltu van der Zee ym. kuvasta [33] 

 

Kuvateksti: HS-potilaiden iholla on subkliininen inflammaatio, joka saattaa johtua joko 

puutteellisesta luontaisesta immuniteetista tavallisille ihon bakteereille tai 

vaihtoehtoisesti liian voimakkaasti immuunivasteesta [2]. Seurauksena on muuntunut 

sytokiinituotanto, joka käynnistää tulehdussolut erittämään tulehdusta vahvistavia 

sytokiineja ja kemokiineja. On osoitettu, että HS-taudissa esimerkiksi 

tuumorinekroositekijä-:n sekä interleukiini-1:n, -17;n, -23:n ja -32:n ekspressio tai 

pitoisuudet ovat suurentuneet [34–36]. Tulehduksen seurauksena follikkeliaukossa 

tapahtuu hyperplastisia muutoksia, jolloin se keratinisoituu, muodostuu follikkelin 

tukkiva tulppa ja ihoon kysta. Tulehdus johtaa kystan rikkoontumiseen ihossa ja sen 

sisältämä keratiini ja bakteerit laukaisevat edelleen voimakkaan vierasesinetyyppisen 

tulehdusreaktion ympäröivässä ihossa. Ihoon muodostuu paise, karvatuppi tuhoutuu 

samoin kuin ympäröivät ihon apuelimet. Alueelle alkaa muodostua juosteisia muutoksia, 

jotka lopulta muodostavat ihoon vuotavia, epitelisoituneita käytäviä eli fisteleitä tai 

käytävämäisiä onteloita. 
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Kuva 2. 

 

51-vuotiaan miehen pakarat.  Pitkään kestänyt märkävuoto on rauhoittunut 

rifampisiinin ja klindamysiinin yhdistelmähoidolla. Alueella on useita vuotavia käytäviä, 

voimakas ihon induraatio ja laajalti arpeutumista. Sairaus vaatii lääkkeillä 

rauhoittamisen jälkeen kirurgisen saneerauksen. 
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Kuva 2. 

 

34-vuotiaan miehen oikea kainalo, jossa on yksittäinen vuotava käytävä. Lisäksi nähdään 

pientä märkänäppylöintiä HS-tautiin liittyen ja lievä hautumaihottuma. Tämä 

käytävämuutos soveltuu hyvin deroofing-hoitoon. 
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Taulukko 1 HS: kanssa esiintyviä sairauksia 

• Metabolinen oireyhtymä  

o Ylipaino ja lihavuus 

o Diabetes 

o Kohonneet rasva-arvot 

• Psyykkiset sairaudet 

o Depressio 

o Ahdistuneisuus 

o Psykoosit 

• Crohnin tauti 

• Haavainen paksusuolentulehdus 

• Spondylartropatiat 

• Keratinosyyttisyövät 

• Akne 

• Pyoderma gangrenosum 
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Taulukko 2 HS:n diagnostiset kriteerit [1] 

Ensisijaiset diagnostiset kriteerit 

Krooninen ja uusiutuva taudinkulku (aktiivisia muutoksia ainakin kahdesti 6kk aikana)  

Tyypilliset muutokset tyypillisissä̈ paikoissa (kainalot, sukuelinten alue, nivuset, väliliha, 

pakarat, naisilla rintojen aluset) 

Tyypilliset muutokset: Kyhmyt (tulehtuneet tai tulehtumattomat), käytävät eli tunnelit 

(fistelit), paiseet, arvet (atrofiset, verkkomaiset, punoittavat, hypertrofiset tai 

lineaariset) 

Toissijaiset kriteerit 

Lähisuvussa HS-tautia sairastavia 

Negatiivinen tulos tai normaaliflooraa bakteeriviljelyssä  
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Taulukko 3 HS:n erotusdiagnostiikkaa 

- Stafylokokki-infektiot 

- Lymfadeniitti 

- Ihon Crohn’in tauti 

- Yksittäiset paiseet 

- Tulehtunut Bartholinin kysta 

- Tulehtunut epidermoidikysta 

- Pahanlaatuiset kasvaimet ja niiden etäpesäkkeet 

- Lymphogranuloma venereum 

- Ihon actinomykoosi 

- Ihon mykobakteeri-infektiot 
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Taulukko 4 Hurleyn luokitus 

 

Luokka  

Hurley I 
Yksittäinen paise tai paiseita, ei käytäviä 
eikä arpeutumista 

Hurley II 
Toistuvia paiseita, vuotavia käytäviä ja 
arpeutumista, muutokset hajallaan 
oireilevalla alueella 

Hurley III 
Koko alueelle tai lähes koko alueelle 
ulottuvaa aktiivisuus, tai koko alueelle 
ulottuvat yhdistyvät käytävät tai paiseet. 
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Taulukko 5  HS-PGA-luokittelu (=HS-PGA (Hidradenitis Suppurativa Physician’s Global 

Assessment scale). Luokituksessa tautia arvioidaan kuusiportaisella asteikolla 0-5. 

Luokitus  

 Paiseita tai 
vuotavia 
käytäviä 

Inflammatorisia 
kyhmyjä 

Ei-inflammatorisia 
kyhmyjä 

0. Oireeton 0 0 0 

1. Vähäinen 0 0 1 

2. Lievä 
tai 

0 1-4  

1 0  

3. Keskivaikea 
tai 

0 5  

1-5 1-9  

4. Vaikea 2-5 10  

5. Erittäin vaikea >5   
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Taulukko 6 IHS4 pisteytys ja luokitus 

Pisteiden lasku  

Kyhmyjen määrä x 1 

Paiseiden määrä x 2 

Vuotavien käytävien 
määrä x 4 

IHS4 pisteet: 
Summa ylläolevista 

 

Lievä HS ≤ 3 
Keskivaikea HS 4-10 

Vaikea HS  11 
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Kaavio 1 Taudin hoitovaihtoehdot (muokattu alkuperäisestä [1]) 
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