
Juhani Partanen
LKT, sisätautiopin dosentti
sisätautien ja kardiologian 
erikoislääkäri 

TAPAUSSELOSTUS

Kuva 1. Päivystyspkl:lla nauhoitettu EKG.

Vatsavaiva ja outo  
tietokonekuva 

Viisissäkymmenissä oleva mies oli 
aina ollut terve. Tupakointi oli 
loppunut jo nuorena eikä alko-
holinkäyttö ylittänyt suosituk-

sia. Mitään lääkkeitä ei ollut käytössä. 
Sitten vatsa kipeytyi, ja vaiva jatkui ajoit-
taisena kolme viikkoa. 

Kuumetta ei ollut eikä hän  oksen-
tanut tai ripuloinut, mutta tauti alkoi 
uuvuttaa ja hiottaa yöllä. Oireet jatkui-
vat  ja pahenivat.  Avohoidossa tutkittu 
CRP:n arvo oli 110 mg/l, ja hänet lähe-
tettiin sairaalaan.  

Päivystyspoliklinikalla tukevaraken-
teisen  (painoindeksi 34,5 kg/m2) poti-
laan yleistila oli edelleen hyvä. Sydän 
sykki tasaisesti ja säännöllisesti 88 ker-
taa minuutissa, verenpaine oli 140/90 
mmHg ja tärykalvolämpö  36,6 ºC. Vatsa 
oli pullea, mutta sen peitteet pehmeät 
ja myötäävät eikä resistenssejä tunnet-
tu. Keuhkoista tai sydämestä ei todettu 

erikoista. 
Täydellinen verenkuva oli Hb:n ar-

voa 129 g/l lukuun ottamatta kunnossa.  
Elektrolyyttien, kreatiniinin, glukoosin,  
transaminaasien, bilirubiinin, alkalisen 
fosfataasin, amylaasin ja troponiini-T:n  
arvot olivat normaalit ja virtsa  puhdas, 
mutta punasolut laskeutuivat  kapeassa 
putkessa 83 mm tunnissa. Vatsan ultra-
äänitutkimuksessa todettiin askitesnes-
tettä, josta otetussa näytteessä ei löyty-
nyt pahanlaatuisia soluja tai mikrobeja.  

Vartalon tietokonetutkimuksessa 
todettiin molemmin puolin palleaa 
suurentuneita imusolmukkeita. Thora-
koskopian avulla otetuissa koepaloissa 
näkyi mikroskopiassa vain reaktiivisia 
muutoksia, joissa ei ollut pahanlaatui-
seen viittaavaa. 

Vatsaontelon tietokoneleike on 
ohessa (kuva 3). Askiteksen lisäksi siinä 
nähdään laajalti suoliliepeen eli mesen-
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teriumin karsinoosityyppistä paksuun-
tumaa (nuolet), josta ohjatusti otetussa 
ohutneulanäyttessä ei kuitenkaan ollut  
pahanlaatuista vaan vain lymfosytää-
ristä tulehdusta. Luuydinaspiraatissa 
ei ollut poikkeavaa.  

Herätetyn karsinoosiepäilyn takia 
syöpää etsittiin tarmokkasti. Sitä ei sil-
ti löytynyt mahalaukun tai paksusuolen 
tähystyksessä, ohutsuolen magneetti-
kuvissa, vartalon positroniemissiotut-

kimuksessa eikä serologisissa tuumo-
rimerkkiainetesteissä. Myös  suoliston 
verisuonet olivat  tietokonevarjoaine-
kuvaksessa kunnossa.   

Hyvin laajat infektioita selvittävät 
serologiset ja viljelytulokset mm. tubi-, 
HIV- ja kuppatesteineen jäivät nega-
tiivisiksi. Myöskään autoimmuunitau-
teihin tai muihin systeemisairauksiin 
viittaavia verilöydöksiä ei ollut. 

EKG ja thoraxkuva ovat ohessa.

Mikä miestä vaivasi?

Kuva 2. Tullessa  otettu thoraxkuva
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VASTAUS
Tietekoneleikkeen näkymä suolilie-
peen paksuuntumisineen sopi mesen-
teriaaliseen  pannikuliittiin. Diagnoosi 
eli suoliliepeen rasvakudoksen tuleh-
dustauti varmistettiin laparoskopialla 
ja sen yhteydessä otetulla näytteellä. 
Omentti ja mesenterium olivat pak-
suuntuneita, kyhmyisiä, kurttaantu-
neita  ja kiinnikkeisiä vatsakalvoon  ja 
maksaan. Ohutsuoli oli paikoin puner-
tavan läiskäinen,  mutta  läpikulku oli 
vapaa. 

Mesenteriumin koepala oli mikro-
skooppitutkimuksessa paikoin proli-
feroiva, kroonisesti inflammatoitunut,  
fibroottinen ja osittain arpeutunut so-
pien mesentriaaliseen pannikuliittiin.  

EKG:hen tai thoraxkuvaan tauti ei 
juuri heijastunut. Ainoastaan syke oli 
hieman nopeutunut  ja thoraxkuvan 
sisäänhengitysvaihe oli heikonpuolei-
nen.   

Toista sataa vuotta sitten ensimmäi-
sen kerran kuvattu suoliliepeen tuleh-
dus eli mesenteriaalinen pannikuliitti  
on kliinisenä diagnoosina harvinainen 
tauti,  mutta obduktiossa tai tietoko-
neleikkeissä sitä tavataan lievänä 0,5-
1,0 %:lla tutkituista. Kudosreaktion 
syy on yleensä tuntematon. Joskus se 
saattaa liittyä pahanlaatuisiin kasvai-
miin, infektioihin, vammoihin, hai-
matulehdukseen, vaskuliitteihin tai 
muihin autoimmuunitauteihin ja jopa 
lääkeaineisiin. Myös runsas rasvakudos 
altistanee tälle sairaudelle.  

Vatsakivut ovat tyypillisiä. Kuu-
meilua, askitesta ja imusolmukesuu-
rentumia tavataan. Monesti oireet 
pitkittyvät ja vaihtelevat.  Kliinisesti 
tutkittaessa vatsanpeitteet voivat aris-
taa, ja resistenssejäkin saattaa tuntua. 

Inflammaatio ilmenee epäspesifi-
sinä verimuutoksina  ja mahdollisen 
perustaudin merkkeinä. Vatsaontelon 

tietokoneleike paljastaa yleensä tau-
din, jos se harvinaisuutensa vuoksi 
”ylipäänsä” juolahtaa mieleen.  PAD on 
tyypillinen, mutta ei spesifinen.  

Taudinkuva vaihtelee suuresti. Lie-
vät sairaudet  ovat oireettomia tai ai-
heuttavat vain vähäisiä vaivoja, mutta 
nopeaa kirurgista hoitoa vaativat suo-
litukoksetkin ovat mahdollisia.  Sairau-
den kulku on yleensä  verkkaisa ja kes-
tää tavallisesti vähintään  kuukausia, 
joskus useita vuosiakin.

Haittaaviin paikallis- tai yleisoirei-
siin on kokeiltu monenlaisia lääkehoi-
toja. Vakiintunein niistä on steroidi, 
jonka lisäksi voidaan antaa tarpeen mu-
kaan muita monosupressiivisia lääkkei-
tä kuten sytostaatteja.  Hoidon teho voi 

vaihdella pikaisesta viivästyneeseen ja 
joskus saatetaan tarvita pitkäaikaista 
lääkitystä. Parantuneen tilan uusiutu-
miset ovat harvinaisia.  

Steroidilla  potilaammekin tauti lie-
veni nopeasti osittain, mutta kortiso-
nin annoksen pienentämiseksi oheen 
lisättiin jatkossa metotreksaatti.  Oi-
reet vaihtelivat sitkeästi, mutta   rau-
hoittuvat  sitten vähitellen kokonaan. 
Asteittain vähennetyistä pieniannoksi-
sista lääkityksistä voitiin luopua vasta 
kuuden vuoden kuluttua. Residiiviä ei 
ole ilmaantunut vuosiin. 

Kuva 3. Selvittelyjen kuluessa otettu tietokoneleike  
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