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Tyrosinemia
Tyrosinemia on harvinainen peittyv sti periytyv sairaus, joka johtuu entsyymiviasta tyrosiiniaineenvaihdunnassa. Hoitamaton tyrosinemia johtaa vaikeaan maksan vajaatoimintaan ja kuolemaan. Sairaus
on maailmalaajuisesti suhteellisen harvinainen, mutta se on rikastunut Suomessa etenkin Etel -Pohjanmaalle. Tyrosinemian kolmesta alatyypist kliinisesti merkitt vin on tyypin 1 tyrosinemia. Nyky n se
on mahdollista diagnosoida jo vastasyntyneelt , sill tyrosinemia sis ltyy skett in aloitettuun aineen
vaihduntasairauksien seulontaohjelmaan. Kliininen diagnoosi ei kuitenkaan aina ole helppo, sill oireet
voivat olla hyvin vaihtelevia ja ep spesi si . Aikaisemmin hoidon kulmakiven oli riitt v n varhain
teht v maksansiirto. Kehittynyt diagnostiikka ja vuonna 1992 keksitty nitisinonil kitys ovat johtaneet
pitk aikaisennusteen huomattavaan paranemiseen.

T

syys vaihtelee huoma avasti, ja muun muassa
useimmissa Aasian maissa tauti on varsin harvinainen, esimerkiksi koko Japanista raportoitiin
vain kahdeksan tyrosinemiapotilasta (4). Sen
sijaan etenkin Kanadassa, Suomessa ja Norjassa tyrosinemian esiintyvyys on kansainv lisesti
katsoen suuri (5,6). Quebecin alueella tyrosinemian kantajataajuus voi olla jopa 1:20 (5).
Suomessa tyrosinemian esiintyvyydess on
suuria alueellisia eroja, ja useimpien potilaiden
sukujuuret johtavat Etel -Pohjanmaalle. Maassamme on tietojemme mukaan alle 18-vuotiaita potilaita hoidossa Taysin piiriss yhdeks n
sek Helsingin ja Turun seuduilla kummallakin
yksi (Pauliina Hiltunen, Hannu Jalanko ja Marko Kalliom ki, henkil kohtainen tiedonanto).
Aikuisten tyrosinemian yleisyy Suomessa ei
tiedet . Tyrosinemian vuoksi on tehty yhdeks n maksansiirtoa ennen nitisinonil kityksen
k y
no oa, ja viimeisin yksi inen siirto
tehtiin vuonna 2011.

yrosinemia on pei yv sti periytyv
metabolinen sairaus. Entsyymivian seurauksena tyrosiinin aineenvaihduntatuo eet vaurioi avat etenkin maksaa ja munuaisia. Sairaus kuva iin ensimm isen kerran
1960-luvulla (1). Aluksi sen ennuste oli huono
ja maksansiirto oli ainoa hoitomuoto. Merki v edistysaskel oli 4-hydroksifenyylipyruvaa idioksygenaasin est j n eli nitisinonin keksiminen vuonna 1992. L kehoidon my t tyrosinemian ennuste on merki v sti parantunut. Osa
potilaista tarvitsee kuitenkin yh maksansiirron,
sill l kehoito ei poista sy p riski (2,3).
Pitk aikaisennusteen kannalta ratkaisevaa
on varhainen hoidon aloitus, mink vuoksi tyrosinemiaa seulotaan useissa maissa vastasyntyneilt (2). Vaikka kyseess on harvinainen
sairaus, sen esiintyvyys Suomessa on keskim r ist suurempi, etenkin Pohjanmaalla. Parantuneen diagnostiikan ja tehokkaan hoidon ansiosta useimmat potilaat selvi v t aikuisik n,
joten t m potilasryhm koske aakin suurenevaa joukkoa eri erikoisalojen l k reit .

Tyrosinemian patogeneesi ja
taudinkuva

Yleisyys

Tyrosinemia voi esiinty kolmena eri alatyyppin entsyymivian mukaan (KUVA 1). K yt nn ss useimmat potilaat sairastavat tyypin 1

Tyypin 1 tyrosinemian esiintyvyys on Euroopassa keskim rin noin 1/125 000 (2). Ylei471
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Fenyylialaniini
Fenyylialaniinihydroksylaasi
Tyrosiini
Tyrosiinitransaminaasi (Tyypin 2 tyrosinemia)
4-hydroksifenyylipyruvaatti
4-hydroksifenyylipyruvaattidioksygenaasi
Nitisinoni
(Tyypin 3 tyrosinemia)
Homogentisiinihappo
Homogentisaatti-1,2-dioksygenaasi
FAH-puutos
4-Maleyyliasetoasetaatti
Maleyyliasetoasetaatti
Suksinyyliasetoasetaatti
Suksinyyliasetoni
isomeraasi
4-Fumaryyliasetoasetaatti
Fumaryyliasetoasetaattihydrolaasi FAH
Delta-aminolevuliinihappo
Porfobilinogeeni
FAH-puutos
(Tyypin 1 tyrosinemia)
Delta-aminolevuliinihappodehydrataasi
Fumaraatti + asetoasetaatti
KUVA 1. Tyrosiinin aineenvaihduntareitti elimist ss , eri entsyymivioista seuraavat taudin alatyypit ja nitisinonin
vaikutuskohta. FAH = fumaryyliasetoasetaattihydrolaasi

tyrosinemiaa, tyypin 2 ja 3 taudit ovat hyvin
harvinaisia (4). Tietojemme mukaan Suomessa
ei ole muita kuin tyypin 1 tyrosinemiapotilaita.
Tyypin 2 ja 3 tyrosinemiassa entsyymivika on
aminohappojen hajotusketjun eri vaiheessa,
mink vuoksi taudinkuva ja ennuste poikkeavat
merki v sti tyypin 1 taudista (KUVA 1).
Tyrosinemia periytyy pei yv sti autosomissa, ja tauti on rikastunut maantieteellisille
alueille, joilla muu oliike on v h ist . Potilas
voi olla geenivirheen osalta joko homotsygoo i
tai kahden taudille altistavan eri mutaation heTAULUKKO 1. Tavallisimpia hoitamattomaan tyrosine
miaan liittyvi oireita.
Oksentelu, ripuli, meleena
Vaikeat infektiot
Mustelmat, vuototaipumus, keltaisuus
Askites, turvotukset
Porfyriakriisi
Kasvun hidastuminen, riisitauti
Polyneuropatia, neurologisen kehityksen viive, uneliaisuus
Silmien rtyvyys ja valoherkkyys
Hepato- ja splenomegalia, munuaisvaurio, kardiomyopatia
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terotsygoo i. Tyypin 1 tyrosinemiassa virheellinen FAH-geeni sijaitsee kromosomialueella
15q23 15q25 ja koodaa fumaryyliasetoasetaa ihydrolaasientsyymi (7). Tyrosinemialle
altistavia mutaatioita on tunniste u jo l hes
sata, ilman selv genotyyppi-fenotyyppikorrelaatiota (2). Tyypin 1 tyrosinemia on kliinisesti vaikein esiintymismuoto. Entsyymipuutos
johtaa fenyylialaniinin hajoamisketjun pys htymiseen ja siten maleyyliasetoasetaatin, fumaryyliasetoasetaatin ja suksinyyliasetonin kertymiseen maksaan ja munuaistiehyisiin (KUVA 1)
(8). Kertymistuo eet vuorostaan synny v t
h iri it geenin luennassa, mik johtaa ohjelmoituneen solukuoleman lis ntymiseen ja
sy ville altistaviin DNA-muutoksiin. Samalla
syntyv t kliiniset oireet.
Tyypin 1 tyrosinemiaa esiintyy imev isi ss
hoitama omana tappavana muotona, ensimm isen elinvuoden aikana oireilevana subakuuttina muotona sek kroonisena muotona
(9). Tyypillisi l yd ksi ovat maksan vajaatoiminnan aiheu amat hypoglykemia, hypoalbuminemia, aminohappoaineenvaihdunnan
h iri t, hyytymistekij pitoisuuksien pienen472

TAULUKKO 2. Tyrosinemian diagnoosivaiheessa teht vi laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia.
Laboratoriotutkimukset
Indikaatio

Tutkimus

Tyypilliset löydökset

Seulonta

Veren suksinyyliasetonipitoisuus

Selv sti suurentunut

Diagnoosi

Virtsan suksinyyliasetonipitoisuus

Selv sti suurentunut

Maksavaurion vakavuus

ALAT-, ASAT-, AFOS-, GT-, bilirubiinin tai konjugoituneen bilirubiinin sek ammoniumionipitoisuudet

Hypertransaminemia, kolestaasi, hyper
ammonemia

Maksan toiminta

Tromboplastiiniaika, APTT, INR-arvo, prealbumiini-, glukoosi-, hyytymistekij V:n, kolesteroli- ja
hyytymistekij pitoisuudet

Maksan vajaatoiminta

Luuston aineenvaihdunta Kalsium-, fosfaatti-, AFOS-, lis kilpirauhashormoni- ja
kalsidiolipitoisuudet

Hypofosfatemia, hypokalsemia

Virtsan ytteet

Tubulusvaurion kuva
Glukoosipitoisuus, amino- ja orgaanisten happojen
pitoisuudet, DALA-pitoisuus, proteiinin ja kreatiniinin,
fosfaatin ja kreatiniinin sek kalsiumin ja kreatiniinin
suhde, alfa -mikroglobuliinipitoisuus

Genetiikka

FAH-geenin mutaatiotutkimus

Suomalainen valtamutaatio W262X

Sy p riski

Alfa -fetoproteiinipitoisuus

Suurentunut i nmukaiseen viitearvoon
n hden, ei pienene

Muut

Verenkuva, infektioparametrit

Anemia, trombosytopenia, tulehdus
arvot suurentuneet

Indikaatio

Tutkimus

Tyypilliset löydökset

Maksan tai munuaisten
yleisarvio

Vatsan kaikukuvaus

Askites, heterogeeninen maksan parenkyymi, isot munuaiset

Maksan tilanne

Yl vatsan magneettikuvaus

Askites, maksanodulukset

Luuston tilanne

Ranteiden r ntgenkuvaus

Riisitautimuutokset

Kuvantamistutkimukset

DALA = delta-aminolevuliinihappo; FAH = fumaryyliasetoasetaattihydrolaasi

(2,10,11). Kardiomyopatiasta tyrosinemian
komplikaationa l ytyy v h n tutkimuksia,
mu a kyseess voi olla luultua tavallisempi oire
(12,13).

tyminen ja yleistyneet bakteeri-infektiot sek
kroonisempana oireena kasvu- ja kehitysh iri t
(TAULUKKO 1). Maksavika ei yleens aiheuta
kolestaasia, mik voi viiv sty
diagnoosia.
Munuaistiehytsolujen vaurioituminen voi johtaa Fanconin oireyhtym n, jossa esiintyy aminohappojen, fosfaatin ja glukoosin eri ymist
virtsaan sek metabolista asidoosia. Hoitamattomilla potilailla esiintyykin t m n vuoksi hypofosfatemista riisitautia (2,4,9).
Ylim r inen suksinyyliasetoni h iritsee
my s porfyriinien aineenvaihduntaa, joten
edell kuva ujen oireiden lis ksi saa aa ilmet
porfyriakriisej . Niille tyypillisi ovat vatsakivut, verenpaineen kohoaminen ja tajunnanh iri t (4,8). Tyrosinemiaan ja sen l kehoitoon
lii yy my s kardiomyopatian ja neurologisten
ongelmien, kuten keski ymiskyvyn h iri iden,
lykkyysosam r n v h isyyden ja motorisen
kehityksen viiv stymien, riskin lis ntyminen

Diagnostiikka
Tyrosinemian diagnoosia hankaloi avat oireiden ep m r isyys ja alkamisi n vaihtelu.
Lis ksi monen vastasyntyneen veren tyrosiinipitoisuus on luonnostaan ohimenev sti
suurentunut (14). Ep ilyn her y diagnostinen testi on plasmasta, kuivasta veripisarasta
tai virtsasta mita u suurentunut suksinyyliasetonipitoisuus (TAULUKKO 2). Suomessa on
vastik n ote u k y
n vastasyntyneiden
tyrosinemiaseulonta osana synnynn isten aineenvaihduntasairauksien laajempaa verikoeseulontaa. Seulontan yte otetaan lapselta vierihoidossa, ja varmistusn y een toimii virtsan
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Ydinasiat
8 Tyrosinemia on klassinen esimerkki yksitt isen entsyymivian aiheuttamasta vakavasta aineenvaihduntasairaudesta.
8 Sairaus on harvinainen maailmanlaajuisesti, mutta sit tavataan tavallista enemm n
muun muassa Kanadassa ja Suomessa.
8 Potilaiden huono ennuste on selv sti parantunut l kehoidon kehittymisen my t .
8 Vastasyntyneiden seulonta ja kehittyv t
hoidot parantavat jatkossa ennustetta entisest n.

suksinyyliasetonim ritys. Virtsan orgaanisten
happojen rutiinianalyysi saa aa my s paljastaa
tyrosinemian, joskaan se ei ole tautispesi nen
l yd s (9).
Muina perustutkimuksina potilaista analysoidaan laajalti verikokeita, mukaan lukien verenkuva, maksa- ja munuaisarvot, elektrolyytti-, ammoniakki-, aminohappo- ja alfa -fetoproteiini (AFP) ‑arvot. Samoin alkuvaiheen
diagnostiikkaan kuuluvat monipuoliset virtsan yteanalyysit (TAULUKKO 2). Hoitama oman
tyrosinemian yhteydess veren suksinyyliasetoni-, AFP-, tyrosiini- ja metioniinipitoisuudet
ovat tyypillisesti merki v sti suurentuneet.
Lis ksi hyytymistekij arvot ovat huoma avan
poikkeavia ja aminohappojen ja delta-aminolevuliinihapon (DALA) eritys virtsaan runsasta.
Kuvantamistutkimuksista maksan ja munuaisten kaikukuvaus tulee tehd diagnoosin
varmistu ua. Jatkossa teht v n maksan magnee ikuvauksen avulla voidaan l yt esimerkiksi laajentunut tai rasvoi unut maksa, pahanlaatuisuuteen vii aavia muutoksia tai maksakirroosi (TAULUKKO 2). Lis ksi voidaan kuvantaa
potilaiden syd n ja aivot sek r ntgenkuvata
heid n ranteensa riisitaudin poissulkemiseksi. Maksabiopsiaa tarvitaan harvoin, ja akuutin taudin yhteydess siihen lii yy merki v
vuotoriski.
Kaikilla tutkituilla suomalaiset sukujuuret
omaavilla tyrosinemiapotilailla on tode u
L. ˜ rel ym.

FAH-geenin suomalainen W262X-valtamutaatio homotsygoo isena. My s laajempaa FAHgeenin mutaatioanalyysia voidaan tarvita, koska tunne uja geenivirheit on useita, varsinkin
jos lapsen sukujuuret ovat Suomen ulkopuolelta. Geenitesti ei yleens ole diagnoosin tekemisen kannalta v l m t n, mu a sill saa aa
olla merkityst perinn llisyysneuvonnassa sek
tulevaisuudessa mahdollisesti taudinkulun ja
komplikaatioriskin arvioinnissa.
Maksan akuutin vajaatoiminnan yhteydess diagnostiikkaa ohjaavat etenkin lapsen ik ,
l ke- ja ravintoanamneesi, sukutausta sek
laboratorio- ja kuvantamisl yd kset. Joskus
tyrosinemiadiagnoosin ase aminen ei ole helppoa. Erotusdiagnostiikassa tulee pit mieless
esimerkiksi muut aineenvaihduntasairaudet ja
myrkytykset sek erilaiset maksaa vaurioi avat
virusinfektiot.

Alkuvaiheen tukihoidot ja lääkitys
Diagnoosivaiheessa tyrosinemiapotilaat tarvitsevat runsaasti tukihoitoja. Poikkeava elektrolyy i- ja happo-em stasapaino korjataan asianmukaisella nestehoidolla. Hyytymistekij h iri
on yleens huoma ava, mu a nitisinonihoito
korjaa t m n nopeasti. Maksan vajaatoimintaan lii yy infektioriskin suureneminen, mink
takia potilaille aloitetaan profylaktinen mikrobil kitys sek muita vajaatoiminnan hoitoja,
kuten laktuloosi ja protonipumpun est j mahalaukun suojaksi. Tarvi aessa aloitetaan esimerkiksi neurologisten kohtausten ja munuaish iri iden hoito sek sekundaarisen riisitaudin
tukihoidot.
Aikaisemmin ainoa parantava hoito oli varhainen maksansiirto. Vuonna 1992 tyrosinemian hoito mullistui, kun k y
n saatiin
ensimm inen ja edelleen ainoa l kehoito,
2-nitro-4-tri uorimetyylibentsyyli eli nitisinoni (15). Kyseinen yhdiste l ytyi sa umalta
rikkakasvien torjunta-aineita kehite ess .
Nitisinoni vaiku aa salpaamalla reversiibelisti 4-hydroksifenyylipyruvaa idioksygenaasia,
mink seurauksena tyrosiinin toksisten aineenvaihduntatuo eiden suksinyyliasetonin ja suksinyyliasetoasetaatin muodostuminen estyy
(KUVA 1).
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Kliinisen kokemuksen perusteella nitisinoni
on varsin turvallinen valmiste. Yhteisvaikutuksia ei ole suoranaisesti tutki u, mu a l ke metaboloituu CYP 3A4 ‑entsyymin kau a. Siksi
annosta voidaan joutua sovi amaan, kun l kett annetaan yhdess muiden t h n entsyymiin
vaiku avien valmisteiden kanssa. Vaikka l kkeeseen lii yv t pitk aikaiset hai avaikutukset
vaiku avat siis harvinaisilta, kirjallisuudessa on
kuva u muun muassa verenkuvan muutoksia,
erilaisia iho umia ja n k h iri it (16).
Maksansiirto tulee edelleen kyseeseen, jos
nitisinoni ei poista vajaatoimintaa tai vii eit
sy v n kehi ymisest ilmenee. Siirron pitk aikaistulokset ovat erinomaiset, ja ruokavaliohoito ja l kitys voidaan yleens lope aa nopeasti. Potilaat kuitenkin tarvitsevat l pi el m n
jatkuvan hyljinn nestol kityksen. Mu
nuaispuhdistuma siirron j lkeen on yleens hyv ,
mu a virtsasta voidaan edelleen todeta merkkej munuaistiehyiden toimintah iri st (22).

Nitisinoni aloitetaan tyrosinemiadiagnoosin
ase amisen j lkeen. Suositeltava aloitusannos
on 1,0 mg painokiloa kohden vuorokaudessa
kahteen annokseen jae una (16). L kityst
s det n kliinisen vasteen ja seerumin tyrosiinipitoisuuden perusteella, ja tarvi aessa sit
voidaan lis t annokseen 1,5 2,0 mg/kg/vrk
asti. Imev isen akuutin maksan vajaatoiminnan
yhteydess voidaan k y
annosta 2,0 mg/
kg/vrk (9). L kkeen antaminen kerran p iv ss on mahdollista, kun lapsi painaa yli 20 kg
(17). L kityksen keskim r inen vuosikustannus on 15 000 80 000 euroa lapsen koon mukaan. My s seerumin l kepitoisuus voidaan
mitata, mu a optimaalinen pitoisuus tunnetaan huonosti. Nitisinonin puoliintumisaika on
noin kaksi vuorokau a, ja sit voidaan antaa
vain enteraalisesti.
Hoidon aloituksen j lkeen virtsan ja veren suksinyyliasetonipitoisuus normalisoituu
muutamien viikkojen kuluessa, eik virtsassa pit isi en jatkossa olla havai avia m ri
suksinyyliasetonia (16). Maksa- ja munuaisarvojen poikkeavuudet korjaantuvat useimmiten
alle kuukauden kuluessa l kityksen aloi amisesta (16,18,19). Munuaisen toimintah iri it
ei juuri esiinny hoidon varhaisen aloituksen
j lkeen (16,18,20). Sekundaarinen riisitauti korjaantuu nitisinonil kityksell , kunhan
fosfaatin ja D-vitamiinin saanti on rii v
(20). Koska l kehoito johtaa my s porfyriiniaineenvaihdunnan normaalistumiseen, ei
hoitotasapainossa olevilla potilailla tulisi en
esiinty neurologisia kriisej (16).
T rkein ennustetekij on l kityksen aloi amisik . Ennen nitisinoniaikakau a esimerkiksi tode iin kuuden lapsen seitsem st (86 %)
tarvinneen maksansiirron, kun l kityksen
aikakaudella vastaava luku oli vain 23 % (19).
Lis ksi j lkimm isess ryhm ss osalla lapsista
l kitys aloite iin my h n eik yksik n lapsista, jonka l kitys oli aloite u ennen kahden
kuukauden ik , tarvinnut maksansiirtoa. Nitisinonihoito v hent huoma avasti maksasy v n todenn k isyy , joskaan lis ntyny
riski ei voida t ysin poistaa (16,21). Hoidon
vaikutuksia arvioitaessa on huomioitava maakohtaiset erot vastasyntyneiden seulonnassa
(16).

Ruokavaliohoito
Nitisinonin aikaansaama kohde-entsyymin esto
johtaa plasman tyrosiinipitoisuuden lis ntymiseen (KUVA 1). Pitoisuuden hallitsemiseksi
tarvitaan mahdollisimman v h n tyrosiinia ja
fenyylialaniinia sis lt v ruokavalio. Ravitsemusterapeu i suunni elee tarvi avat tuo eet
ja annokset yksil llisesti hy dynt m ll valmiita tyrosiinia ja fenyylialaniinia sis lt m mi
kaupallisia valmisteita, joita on niin imev isille
kuin isommillekin lapsille. Lis ksi potilaille tulee aloi aa my s ravinnon luonnollisen proteiinin antaminen (9). Proteiinin m r tulee
kuitenkin rajoi aa, mik etenkin kasvuik isten
osalta voi vaatia kompromissia kasvun turvaamisen ja tyrosiinipitoisuuden v lill .

Seuranta
Tyrosinemian diagnostiikka, hoidon aloitus ja
alkuvaiheen seuranta on keskite y yliopistosairaaloihin. Imev isik isen nopean kehityksen
turvaamiseksi seurantak yntej on alkuvaiheessa tihe sti, mu a my hemmin seurantataajuu a
voidaan yleens harventaa 3 4 kuukauden v lein tapahtuvaksi. Seura avia asioita ovat kasvu
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Omat potilaat
POTILAS 1. Kymmenen kuukauden ik inen tytt tuotiin yliopistosairaalan p ivystykseen korkeakuumeisena peritoniitti- ja volvulusep ilyn
vuoksi. H n oli aiemmin ollut osastoselvittelyiss
sy misvaikeuksien vuoksi. Statuksessa todettiin
maksan ja pernan suurentuneen. Verikokeissa havaittiin anemia (hemoglobiinipitoisuus 92 mg/l),
trombosytopenia (trombosyyttim r 62 x 10 /l)
ja poikkeavat maksa- ja sappiparametrit (INR 3,9,
ALAT-arvo 132 U/l, ASAT-arvo 126 U/l, AFOS-arvo
983 U/l ja GT-arvo 152 U/l). Seerumin AFP-pitoi
suus oli suuri (88 812 kU/l). Lis ksi todettiin veririnnan aiheuttama kylkiluun murtuma, jonka taustalta
l ydettiin my hemmin hypofosfateeminen riisitauti
(KUVA 2 A).
Vatsan kaikukuvauksessa havaittiin niukka- ja
runsaskaikuisia maksakyhmyj . Kirurgisen hoidon
ohella potilaalle aloitettiin laajakirjoinen mikrobil kitys ja maksan tukihoidot. Kaikukuvausl yd s
her tti tyrosinemiaep ilyn, joka edelleen vahvistui
maksan magneettikuvauksessa (KUVA 3 A). Positiivi-

nen virtsan suksinyyliasetonitesti varmisti diagnoosin. Hoidoksi aloitettiin nitisinonil kitys (1 mg/kg),
enteraalinen ravitsemus ja tyrosiiniton ja fenyylialaniiniton aminohappokorvike.
My hemmin lapsella todettiin tyrosinemiaan
liittyv n FAH-geenin suomalainen W262X-valta
mutaatio homotsygoottisena. H n on nyky n
tehokkaan l kehoidon (nitisinoni 0,85 mg/kg) ja
tyrosinemiaruokavalion (proteiinirajoitus 0,8 g/kg/
vrk) avulla normaalisti kehittynyt ekaluokkalainen.
POTILAS 2. Kaksivuotias poika p tyi mikrosyyttisen anemian (hemoglobiinipitoisuus 88 g/l,
punasolujen keskim r inen tilavuus 70 ) vuoksi
keskussairaalaan jatkoselvittelyihin. Neuvolak ynneill oli aiemmin kiinnitetty huomiota poikkeavaan k velyyn. Tilan selvittelyss todettiin hypofosfatemia ja riisitautiin sopivat r ntgenkuvamuutokset (KUVA 2 B).
Yliopistosairaalan jatkotutkimuksissa todettiin
suurentunut maksa, pieni verenglukoosin paasto
arvo (1,7 mmol/l), maksan vajaatoiminta ja kole

A

B

KUVA 2. Potilaan 1 (A) ja etenkin potilaan 2 (B) ranteiden r ntgenkuvissa voidaan
 avaita riisitaudille tyypilliset ep s nn llisesti leventyneet kasvulinjat v rttin luun ja
h
kyyn rluun distaalip iss (punaiset nuolet).

A

B

KUVA 3. Di uuseja py reit maksavaurioita potilaan 1 (A) ja potilaan 2 (B) magneettikuvissa. Hengityksen aiheuttama artefakti huonontaa kuvan laatua.
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