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1   Johdanto 

 

Epstein Barrin virus (EBV) on hyvin yleinen, sillä jopa 90–95 % nuorista aikuisista on 

saanut EBV-tartunnan (1). Lapsilla EBV-infektio on yleensä vähäoireinen, mutta nuorilla 

ja aikuisilla 30–70 % tartunnoista johtaa mononukleoosiin (2). Noin 90 % 

mononukleoositapauksista on EBV:n aiheuttamia (3). Mononukleoosin ilmaantuvuus on 

suurinta 15–24-vuotiailla (4,5). 

 

Mononukleoosin klassiset oireet ovat kuume, peitteinen nielurisatulehdus ja 

imusolmukkeiden turvotus (6–8). Pernan suurentumista esiintyy lähteestä riippuen 7–60 

%:lla potilaista (4,8,9). Viime aikoina tehdyissä tutkimuksissa on päädytty siihen, että 3–

4 viikon tauko urheilusta on riittävä, jos potilas on tämän jälkeen oireeton ja pernan mitat 

ovat ultraäänitutkimuksessa normaalit (10). 

 

Pernan repeämän taustalla voi olla vatsan alueen läpäisevä tai tylppä vamma (11,12). 

Ilman vammaa syntyneen pernan repeämän taustalla voi olla kasvain, infektiotauti, 

lääketieteellinen toimenpide, lääkeaine tai raskaus (13,14). Pernan repeämän aiheuttama 

kuolleisuus on 6,1 % (15). 

 

Mononukleoosiin liittyy pernan repeämän riski (16). Suurin osa repeämistä tapahtuu 

neljän viikon sisällä sairastumisesta (17). Mononukleoosiin liittyvän pernan repeämän 

taustalla voi olla törmäyksiä ja suurienergisiä kontakteja sisältävä urheilu, mutta joissakin 

tapauksissa repeämä vaikuttaisi olevan spontaani (10). On myös ehdotettu, että joskus 

vamma on niin vähäinen, että potilas ei kysyttäessä osaa ottaa sitä huomioon (16). 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten usein pernan repeämän taustalla on 

sairastettu mononukleoosi ja kuinka suurta energiaa repeämän synty vaatii. Lisäksi 

tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, onko Suomessa mononukleoosin yhteydessä 

suositeltava neljän viikon kontaktiurheilukielto pituudeltaan ja kattavuudeltaan riittävä 

tai ylipäätään tarpeellinen. Potilaat ovat pääasiassa aktiivi-iässä olevia nuoria, joiden 

joukossa on urheilua tavoitteellisesti ja korkealla tasolla harrastavia, joten osalle 

kontaktiurheilukielto on iso rajoite. Kiellon tämänhetkinen tieteellinen näyttö on heikkoa, 

sillä tutkimusta aiheesta on tehty vähän, ja tehdyt katsaukset perustuvat osittain 

yksittäisistä tapauksista tehtyihin tapausselostuksiin. 
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2   Kirjallisuuskatsaus 

 

2.1   Epstein Barrin virus 

Epstein Barrin virus (EBV) kuluu herpesviruksiin. Se on hyvin yleinen, sillä jopa 90–95 

% nuorista aikuisista on saanut EBV-tartunnan. (1) EBV:n itämisaika on noin 33–49 

päivää (18). Se infektoi B-imusoluja ja aiheuttaa niissä latentin infektion (19). B- 

imusolujen infektio saa aikaan T-imusolujen aktivaation. Osa aktivoituneista T-soluista 

on lymfoblasteja, eli ne ovat epäkypsiä ja epätyypillisen muotoisia. (1,6) Viruksen 

kantajat erittävät virusta sylkeen (20), ja tartunta tapahtuu suutelun tai syljellä 

kontaminoitujen esineiden, kuten ruokailuvälineiden jakamisen kautta (21). 

 

EBV:llä on vahva yhteys Burkittin lymfoomaan ja nenänielun karsinoomaan. Lisäksi se 

liittyy myös Hodgkinin tautiin ja mahalaukun adenokarsinoomiin. (1) 

 

2.2   Mononukleoosi 

Mononukleoosin klassiset oireet ovat kuume, peitteinen nielurisatulehdus ja 

imusolmukkeiden turvotus (6–8). Erityisesti kaulan alueen takimmaisten 

imusolmukkeiden sekä kainaloiden ja nivusten imusolmukkeiden turvotus on tyypillistä 

mononukleoosille. Myös kaulan alueen etummaisten imusolmukkeiden turvotusta 

esiintyy, mutta tämä ei ole erotusdiagnostiikkaa ajatelleen löydöksenä yhtä tarkka, sillä 

sitä esiintyy myös muissa sairauksissa. (4,6) Edellä mainittujen oireiden lisäksi myös 

väsymys on yleistä (9), ja ensioireena saattaa esiintyä silmäluomien turvotusta (6). Suurin 

osa oireista helpottaa 2–4 viikon kuluessa (8). 

 

Lapsena sairastettu EBV:n primaari-infektio on yleensä vähäoireinen, mutta nuorilla ja 

aikuisilla 30–70% tartunnoista johtaa mononukleoosiin (2). Mononukleoosin 

ilmaantuvuus on suurinta 15–24-vuotiailla, mutta sitä esiintyy kaiken ikäisillä (4,5). 

 

Noin 90 %:ssa tapauksista mononukleoosi on Epstein Barrin viruksen aiheuttama. Muita 

aiheuttajia ovat esimerkiksi ihmisen herpesvirus 6 (HHV-6), sytomegalovirus (CMV) ja 

tyypin 1 herpes simplex -virus (HSV-1). (3) 
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Visser ym. totesivat tutkimuksessaan, että Pohjois-Skotlannissa vuosina 1997–2012 0–

14-vuotiailla EBV:n aiheuttamaa mononukleoosia esiintyi eniten maaliskuussa ja 15–24-

vuotiailla helmikuussa (kuva 1). Tutkimuksen mukaan mononukleoosi on 38 % 

yleisempää talvella kuin kesällä. (22) 

 

 
 

Kuva 1. Positiiviset monospot-testit kuukausikohtaisesti 0–14- ja 15–24-vuotiailla. (22) 

 

Mononukleoosin aikana pernan suurentumista esiintyy lähteestä riippuen 7–60 %:lla 

potilaista (4,8,9). Perna on suurimmillaan keskimäärin 12. päivänä oireiden alusta (23). 

Osa aihetta käsittelevistä tutkimuksista on tehty käsin tunnustelemalla eli palpaatiolla, 

osa ultraäänilöydösten perusteella. Pernan suurentumisen arviointi palpaatiolla tai 

koputtelulla eli perkussiolla on haastavaa ja epäluotettavaa. (9,24) Ultraäänitutkimus on 

menetelmänä tarkempi, mutta haasteena on se, että pernan koon arviointiin käytettävien 

laskentakaavojen ja pernan normaalikoon arvioiden skaala on vaihteleva. Jotta alun perin 

pienen pernan suurentuminen ei jäisi huomaamatta, tulisi tehdä useita peräkkäisiä 

mittauksia viikoittain. On ehdotettu, että pernan koon mittaaminen on hyödyllisempää 

taudin kulun seuraamiseksi kuin diagnoosin tekemiseksi. (10,23)  
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2.1.1 Mononukleoosin diagnostiikka 

Mononukleoosille tyypillinen verenkuvan muutos on yli 50 % lymfosytoosi, joista yli 10 

% on atyyppisiä lymfosyyttejä. Kyseisen löydöksen tarkkuus on 0,99 ja positiivinen 

uskottavuusosamäärä 54. (4) Diagnoosi voidaan varmistaa käyttäen heterofiilisiä IgM-

luokan vasta-aineita toteavaa pikatestiä eli monospot-testiä (10). Pikatesti voi kuitenkin 

jäädä negatiiviseksi taudin alkuvaiheessa tai lapsilla, vaikka muut edellä mainitut 

mononukleoosille tyypilliset verenkuvan muutokset olisivat jo kehittyneet (4). Spesifistä 

serologista testausta voidaan käyttää diagnoosin varmistamiseksi silloin, kun oireet ovat 

epätavanomaiset tai pikatesti jää negatiiviseksi. Primaari-infektion merkkejä ovat 

positiivinen IgM ja kohonnut IgG viruksen kapsidin antigeeniä (VCA, viral capsid 

antigen) kohtaan, mutta negatiiviset vasta-aineet ytimen antigeenejä kohtaan. (25) 

Kapsidia kohtaan muodostuvat IgG ja IgM muodostuvat pikatestillä todettavia 

heterofiilisiä vasta-aineita aiemmin ja ovat myös heterofiilisiä vasta-aineita tarkempi 

merkki EBV-infektiosta (26). 

 

2.1.2 Mononukleoosin hoito 

Suurin osa tapauksista on itsestään rajoittuvia, jolloin hoito on oireenmukaista (27). 

Mononukleoosi on virustauti, johon ei ole täsmällistä viruslääkettä, joten oireita 

hoidetaan levolla, nesteytyksellä, kipulääkityksellä ja kuumetta alentavilla lääkkeillä (7). 

Asikloviiristä ei tämänhetkisen tiedon perusteella ole hyötyä mononukleoosin hoidossa 

(28). Kortikosteroideja on käytetty niiden tulehdusta vähentävien vaikutusten takia 

esimerkiksi kurkkukivun lievittämiseen. Vuonna 2015 päivitetyssä Cochrane-

katsauksessa kahdeksassa tutkimuksessa kymmenestä kortikosteroidien käytöstä ei ollut 

hyötyä komplisoitumattomassa taudissa. Kahdessa tutkimuksessa kurkkukipu lievittyi 12 

tuntiin saakka, mutta tämän jälkeen teho menetettiin. (29) Koska kortikosteroidien 

rutiininomaisesta käytöstä ei ole hyötyä, ne tulisi säästää tilanteisiin, joissa on vaarana 

hengitysteiden tukkeutuminen limakalvojen turvotuksen seurauksena (30). 

 

Viime aikoina tehdyissä tutkimuksissa on päädytty siihen, että 3–4 viikon tauko 

urheilusta on riittävä, jos potilas on tämän jälkeen oireeton ja pernan mitat ovat normaalit 

ultraäänitutkimuksessa (10). Lääkärin käsikirjassa suositellaan välttämään vammoille 

altistavia harrastuksia neljän viikon ajan, jos perna todetaan suurentuneeksi (31). 
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2.3   Pernan repeämä 

Pernan repeämän taustalla voi olla tylppä tai vatsan alueen läpäisevä vamma. Tylppiä 

vammoja aiheuttavat liikenneonnettomuudet, putoamiset, urheiluvammat ja suorat 

vatsaan kohdistuneet iskut, kuten potkut. (11,12) Ilman vammaa syntyneen pernan 

repeämän taustalla voi olla kasvain, infektiotauti, lääketieteellinen toimenpide, lääkeaine 

tai raskaus. On myös kuvattu tapauksia, joissa pernan repeämä on syntynyt ilman 

altistavaa tekijää. (13,14) 

 

Hamlatin ym. 31 331 potilasta käsittäneessä pernan repeämää käsittelevässä 

yhdysvaltalaisessa kohorttitutkimuksessa potilaista 68,2 % oli miehiä, keski-ikä oli 35,4 

vuotta ja pernan repeämän aiheuttama kuolleisuus oli 6,1 %. 98 %:lla potilaista pernan 

repeämän taustalla oli tylppä vamma. (15) 

 

Pernan repeämää tulisi epäillä, jos potilas valittaa äkillistä vatsan alueen kipua, joka 

saattaa paikallistua vasemmalle ylävatsalle. Koska pallea saattaa ärtyä vatsaontelon 

päässeestä verestä, kipu voi säteillä vasempaan hartiaan. Tätä kutsutaan Kehrin oireeksi. 

(17,32) Myös pyörtyminen tai verenkiertosokki voivat olla pernan repeämän oireita (17). 

 

Pernan repeämän aste määritellään AAST:n (American Association for the Surgery of 

Trauma) mukaan taulukossa 1 kuvatulla tavalla. 

 

Aste Repeämä Verenpurkauman koko 

I 
repeämä kapselissa, syvyys 

parenkyymiin alle 1 cm 
kapselinalainen: alle 10 % pinta-alasta 

II 
syvyys parenkyymiin 1–3 cm, ei 

ulotu sidekudosväliseinien suoniin 

kapselinalainen: 10–50 % pinta-alasta 

parenkyymissä: läpimitaltaan alle 5 cm  

III 
syvyys parenkyymiin yli 3 cm tai 

ulottuu sidekudosväliseinien suoniin 

kapselinalainen: yli 50 % pinta-alasta tai 

laajenee 

parenkyymissä: läpimitaltaan yli 5 cm tai 

laajenee 

repeytynyt kapselinalainen tai 

parenkyyminsisäinen verenpurkauma 

IV 

ulottuu segmentaalisiin tai hiluksen 

alueen suoniin ja aiheuttaa 

verenkierron katkeamisen yli 25 

%:iin pernasta 
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Aste Repeämä Verenpurkauman koko 

V 
hiluksen suonten vamma, joka 

katkaisee koko pernan verenkierron 
täysin pirstaloitunut perna 

 

Taulukko 1. Pernan repeämän asteen määrittely AAST:n mukaan (33). 

 

Heuerin ym. 1 630 potilasta käsittäneessä tutkimuksessa 18,1 %:lla potilaista pernan 

repeämän aste oli I–II, 28,0 %:lla aste oli III, 29,8 %:lla aste oli IV ja 24,1 %:lla aste oli 

V. Asteiden I ja II yhdistäminen johtuu siitä, että kyseisessä tutkimuksessa repeämän 

asteen määrittelyyn käytettiin AIS-98-luokittelua (Abbreviated Injury Scale, vuoden 

1998 versio), jossa AAST:n asteet I ja II luokitellaan samaan luokkaan. (34) 

 

Aiemmin pernan poistoleikkaus oli pernan repeämän yleisin hoitokeino, mutta tämä 

heikentää immuunijärjestelmän toimintaa. Kun tieto pernan toiminnasta lisääntyi ja 

nykyaikaiset kuvantamismenetelmät, kuten tietokonetomografia ja varjoainetehosteinen 

ultraäänikuvantaminen, yleistyivät, myös konservatiivinen hoito yleistyi. 

Konservatiivista hoitoa pidetään nykyään parhaana hoitokeinona pernan repeämään 

potilailla, joiden tila on vakaa ja pernan repeämän aste on I tai II. (10,35) Repeämän 

asteen ollessa III tai enemmän konservatiivinen hoito on myös mahdollista, mutta 

hoitolinjaa valittaessa tulee punnita sen riskit ja hyödyt potilaalle. (35) Hamlatin ym. 

kohorttitutkimuksessa pernan poistoleikkaus tehtiin 26,2 %:lle potilaista (15).  

 

2.3.1 Mononukleoosin liittyvä pernan repeämä 

Mononukleoosiin liittyy pernan repeämän riski. Mononukleoosin aikana pernan rakenne 

heikkenee, kun pernan kapselin ja sidekudosväliseinien rakenne ohenee solutason 

reaktioiden, kuten tulehdussolujen kertymisen ja turvotuksen, seurauksena (16). 

 

Mononukleoosiin liittyvän pernan repeämän taustalla voi olla törmäyksiä ja 

suurienergisiä kontakteja sisältävä urheilu, mutta joissakin tapauksissa repeämä 

vaikuttaisi olevan spontaani (10). Spontaanin repeämän ilmaantuvuudeksi on ehdotettu 

1/1000. Farley ym. havaitsivat vuonna 1992 tekemässään retrospektiivisessä 

tutkimuksessa, että viidellä potilaalla 8 116:sta mononukleoosipotilaasta oli spontaani 

pernan repeämä. (36) Bartlett ym. totesivat vuonna 2015 mononukleoosin liittyviä pernan 

repeämiä käsittelevässä systemaattisessa katsauksessaan, että 14 %:ssa tapauksista 

repeämän taustalla oli vamma. Katsaus oli koottu tapausselostuksista, ja se sisälsi 
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yhteensä 85 tapausta. (17) On myös ehdotettu, että joskus vamma on niin vähäinen, että 

potilas ei kysyttäessä osaa ottaa sitä huomioon. Smithin ym. vuonna 1946 koostama 

tapausselostus sisälsi seitsemän pernan repeämätapausta Yhdysvaltojen armeijan 

henkilöstöstä. Näistä yhden katsottiin syntyneen lääkärin palpoidessa pernaa, toisen taas 

todennäköisesti potilaan vääntöliikkeestä sänkyyn mentäessä. (16) 

 

85 % eli suurin osa repeämistä tapahtuu neljän viikon sisällä sairastumisesta. Keskimäärin 

pernan repeämä ajoittuu 14. sairaspäivään, mutta asteikko ulottuu yhdestä päivästä 

kahdeksaan viikkoon. Mononukleoosiin liittyvän pernan repeämän saaneet potilaat ovat 

keskimäärin 22-vuotiaita, potilaista 70 % on miehiä ja kuolleisuus on 9 %. (17) On 

epäselvää, kuinka herkkiä mittareita sairauden vakavuus ja pernan suurentuminen ovat 

odotettavissa olevalle pernan repeämälle (10).  

 

 

3   Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuksen ensisijainen tavoite oli selvittää, miten usein pernan repeämän taustalla on 

sairastettu mononukleoosi ja kuinka suurta energiaa repeämän synty vaatii. Lisäksi 

tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, onko Suomessa mononukleoosin yhteydessä 

suositeltava neljän viikon kontaktiurheilukielto pituudeltaan ja kattavuudeltaan riittävä 

tai ylipäätään tarpeellinen.  

 

Hypoteesina oli, että mononukleoosin osuus pernan repeämien aiheuttajana on pieni, 

koska repeämien taustalla olevat vammat ovat suurienergisiä. 

 

 

4   Aineisto ja menetelmät 

 

4.1   Keräysmenetelmät 

Potilaat kerättiin Uranuksen Cressida-järjestelmästä hakemalla ICD-koodilla ”S36.0 

pernan vamma” vuosina 2008–2017 HYKS-alueella hoidetut potilaat. Data kerättiin 

Miranda-potilastietojärjestelmästä ja Weblab-laboratoriotutkimusjärjestelmästä. 
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4.2   Luokittelu 

Excel-taulukkolaskentaohjelmaan merkittiin potilaan sukupuoli sekä henkilötunnus ja 

diagnoosipäivä, joiden avulla laskettiin potilaan ikä vammahetkellä. 

 

Vammaenergia luokiteltiin vammamekanismin perusteella neliportaisesti: ilman 

vammaa, pieni vammaenergia, keskisuuri vammaenergia ja suuri vammaenergia 

(taulukko 2). Muun lääketieteellisen hoidon komplikaationa sattuneet repeämät eroteltiin 

omaksi ryhmäkseen. 

 

Vammaenergia Luokkaan kuuluvat 

ilman vammaa - ei tiedossa olevaa vammaa 

pieni 

- kaatuminen samalla tasolla 

- kaatuminen samalla tasolla, vasen kylki osunut johonkin 

- sängystä putoaminen 

keskisuuri 

- putoaminen, jossa putoamiskorkeus 3 metriä tai alle 

- portaissa kaatuminen, jos yli 3 metrin putoamismatkaa ei ole 

mainittu 

- pyörällä kaatuminen 

- lasketteluonnettomuus, jossa pelkkä kaatuminen 

- hevosen selästä putoaminen 

- jääkiekkoa, jalkapalloa, amerikkalaista jalkapalloa tai 

thainyrkkeilyä harrastaessa sattuneet iskut 

suuri 

- putoaminen, jossa putoamiskorkeus yli 3 metriä 

- pyörällä kaatuminen, jossa törmäys kiveen tai puuhun 

- liikenneonnettomuus, mukaan lukien mopolla ja 

moottoripyörällä kaatumiset sekä ajoneuvon ja jalankulkijan 

tai pyöräilijän kolarit 

- pahoinpitely 

- hevosen selästä putoaminen, jossa hevonen astuu tai kaatuu 

ratsastajan päälle 

- lasketteluonnettomuus, jossa törmäys tai pitkä ilmalento 

- motocrossonnettomuus 
 

Taulukko 2. Vammaenergian luokitteluperusteet. 

 

Repeämät jaoteltiin estättävissä ja ei-estettävissä oleviin. Jaottelun perusteena käytettiin 

kontaktiurheilukieltoa: estettävissä olevat repeämät ovat sellaisia, joita ei olisi tapahtunut, 

jos potilaalla olisi ollut kontaktiurheilukielto. Muun lääketieteellisen hoidon 

komplikaationa sattuneet repeämät eroteltiin tässäkin omaksi ryhmäkseen. 
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Pernan repeämän aste poimittiin sairauskertomuksesta. Jos aste oli ilmoitettu 

epävarmana, esimerkiksi II–III, valittiin näistä suurempi. 

 

Potilaan selviytyminen, hoitomenetelmä ja urheilukiellon pituus kerättiin 

sairauskertomuksesta. 

 

Laboratoriotuloksia haettiin vammapäivästä vuosi taaksepäin. Laboratoriotuloksista 

kerättiin veren leukosyytit, plasman CRP, kaikki mahdolliset EBV-tutkimukset 

hakusanalla ”EBV” ja nieluviljelyt sekä kaikki muut mahdolliset streptokokkitutkimukset 

hakusanalla ”Str”. Laboratoriotuloksista tallennettiin aina tuorein tutkimustulos.  

 

Veren leukosyyttien normaaliarvo on 3,4–8,2 x 109/l ja CRP:n alle 3 mg/l (37,38).  

Koholla olevat arvot luokiteltiin lievästi ja merkittävästi koholla oleviksi (taulukko 3). 

 

 Leukosyytit CRP 

normaali 3,4–8,2 x 109/l alle 3 mg/l 

lievästi koholla 8,3–15 x 109/l 3–50 mg/l 

merkittävästi koholla yli 15 x 109/l yli 50 mg/l 

 

Taulukko 3. Leukosyyttien ja CRP:n arvojen luokittelu. 

 

Potilaiden, joiden pernan repeämä oli syntynyt ilman vammaa tai pienellä 

vammaenergialla, sairauskertomukset käytiin läpi hakusanoilla ”mono” ja ”pusu” 

mahdollisten mononukleoosimerkintöjen löytämiseksi. Potilaiden, joilta oli otettu 

streptokokkilaboratoriokokeita, potilaskertomuksista etsittiin merkintöjä 

hengitystieinfektioista. 
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5   Tulokset 

 

5.1   Aineiston kuvaus 

Yksittäisiä potilaita oli 549, joista 56 suljettiin aineiston ulkopuolelle. Poissulkemisen 

syyt on kuvattu taulukossa 4. Aineistoon kuului 493 potilasta. 

 

Poissulkemisen syy n 

perna todettu ehjäksi kuvantamismenetelmillä 36 

potilaskertomuksessa ei ole mainintaa pernan repeämästä 11 

pernan repeämä tapahtunut ennen vuotta 2008 4 

perna todettu ehjäksi leikkauksessa 3 

epäily repeämästä, mutta repeämää ei vahvistettu 1 

pernan kystan vuoto 1 

Yhteensä 56 

 

Taulukko 4. Aineistosta poisjätetyt potilaat. 

 

Miehiä oli 77,1 % (n = 380) ja naisia 22,9 % (n = 113). Potilaiden keski-ikä oli 36 ja iän 

mediaani 31 vuotta. Potilaista 28,2 % (n = 139) oli 15–24-vuotiaita. 

 

Potilaista 4,1 % (n = 20) menehtyi. Kuolemaan johtaneet syyt on kuvattu taulukossa 5. 

 

Kuoleman syy n 

aivokuolema 11 

menehtyminen leikkauksessa 3 

tehohoidosta luopuminen toivottoman tilanteen vuoksi 3 

leikkauksen jälkeinen keuhkokuume 1 

sykkeetön rytmi (PEA) 1 

laajalle levinnyt syöpäsairaus 1 

Yhteensä 20 
 

Taulukko 5. Kuolemaan johtaneet syyt. 
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Repeämistä 70,2 % (n = 346) oli hoidettu konservatiivisesti, 15,8 % (n = 78) pernan 

poistoleikkauksella, 11,8 % (n = 58) angioembolisaatiolla ja 2,2 % (n = 11) 

tyrehdyttämällä vuoto leikkauksessa esimerkiksi ompeleilla tai kudosliimalla (kuva 2). 

 

 

Kuva 2. Pernan repeämien hoitomuodot. 

 

5.2   Mononukleoosi pernan repeämän taustalla 

Potilaalle 1 oli tehty D-EBVAb-tutkimus (Epstein Barrin virus, vasta-aineet, osa 

elinluovuttaja-pakettia), jonka tulos viittasi vanhaan immuniteettiin. Potilaille 2 ja 3 oli 

tehty P-EBVNh-tutkimus (Epstein Barrin virus, nukleiinihapot), jonka tulos oli 

molemmilla potilailla alle tutkimusmenetelmän määritysrajan, eli tulkittavissa 

negatiiviseksi. 

 

Potilaan 4 sairauskertomuksessa oli maininta "potilaalla vastikään ollut mononukleoosi", 

mutta laboratoriotutkimuksia tämän varmistamiseksi ei ollut saatavilla.  Potilas oli saanut  

pernan repeämän pudottuaan 4–5 metrin korkeudelta, eli vammaenergia oli luokittelun 

mukaan suuri, eikä vamma olisi ollut estettävissä urheilukiellolla.  
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Streptokokki-nieluviljely (Ps-StrVi) oli tehty edeltäneen vuoden aikana 21 potilaalle. 

Näistä viidelle potilaalle tutkimus oli tehty vammaa edeltäneiden kolmen kuukauden 

aikana, joista taas kahdelle neljä viikkoa ennen vammaa. Yhden potilaan kohdalla tulos 

oli positiivinen. Muiden neljän potilaan kohdalla tulos oli negatiivinen, ja näiden 

potilaiden tarkemmat kuvaukset ovat taulukoissa 6 ja 7. 

 

Potilas Ikä Sukupuoli Vammaenergia 

Aika nieluviljelystä 

pernan repeämään 

(päiviä) 

5 13 mies keskisuuri 27 

6 25 mies suuri 27 

7 52 mies 
muun hoidon 

komplikaatio 
58 

8 16 mies suuri 60 

 

Taulukko 6. Potilaat, joiden streptokokki-nieluviljelyn tulos oli negatiivinen. 

 

Potilas Vammamekanismi 

5 
Potilas pelannut amerikkalaista jalkapalloa, toinen pelaaja tullut 

voimalla kypärä edellä potilaan vasempaan kylkeen. 

6 
Moottoripyörä lähtenyt alta, potilas lentänyt pyörän yli ja pudonnut 

maahan kehon vasen puoli edellä. 

7 14 päivää aiemmin tehty haimastentin vaihto. 

8 
Potilas ajanut motocrosspyörällä alamäkeä hyppyriin, alas tullessa 

lentänyt tangon yli maahan. 
 

Taulukko 7. Tarkempi kuvaus taulukon 6 potilaiden vammamekanismeista. 

 

Potilaan 6 kohdalla sairauskertomuksessa oli kerrottu, että näytteenottohetkellä oireina 

oli ollut kurkkukipua, kuumetta ja punoittava sekä hieman katteinen nielu. 
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Veren leukosyytit oli tutkittu 96,8 %:lta (n = 477) potilaista ja CRP oli tutkittu 45,4 %:lta 

(n = 224) potilaista (kuvat 3 ja 4). 

 

 

Kuva 3. Veren leukosyytit.           Kuva 4. Veren CRP. 

 

Pernavammat painottuivat heinä- ja elokuulle (kuva 5). 27,6 % repeämistä oli tapahtunut 

näinä kuukausina. 

 

 

Kuva 5. Pernan repeämien kuukausijakauma. 
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5.3   Vammaenergia 

Vammoista 63,3 % (n = 312) oli suurienergisiä, 21,3 % (n = 105) keskisuurienergisiä ja 

11,0 % (n = 54) pienienergisiä (kuva 6). Vammaenergian diagrammissa ei ole huomioitu 

muun lääketieteellisen hoidon komplikaationa syntyneitä repeämiä, jotka on kuvattu 

myöhemmin taulukossa 9. 

 

 

Kuva 6. Pernan repeämän aiheuttaneiden vammojen energia. 

 

15–24-vuotiaiden keskuudessa vammoista 82,0 % (n = 114) oli suurienergisiä, 15,8 % (n 

= 22) keskisuurienergisiä ja 1,4 % (n = 2) pienienergisiä. 

 

2,0 % (n = 10) repeämistä oli syntynyt ilman vammaa. Näiden potilaiden tarkemmat 

kuvaukset ovat taulukossa 8. 

 

Potilas Ikä Sukupuoli Tulosyy Taustatiedot 

9 18 mies vatsakipu 

Kipu alkanut edeltävänä päivänä, 

rauhoittunut ja palannut diagnoosipäivänä 

jääkiekkopelissä. 

10 29 mies vatsakipu 
Potilas käyttänyt runsaasti alkoholia viime 

päivinä. 

11 33 mies vatsakipu 
Potilas juonut kolme päivää aiemmin 

kahdeksan annosta alkoholia. 
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Potilas Ikä Sukupuoli Tulosyy Taustatiedot 

12 39 mies vatsakipu Potilaalla hemofilia A. 

13 42 mies vatsakipu Ei merkittäviä taustatietoja. 

14 44 mies vatsakipu 

Potilas oli jo sairaalassa haimatulehduksen 

hoidossa, vatsakipu alkanut oksentamisen 

yhteydessä. 

15 45 mies vatsakipu 
Potilas juonut muutaman oluen ennen kivun 

alkamista. Potilaalla APC-resistenssi. 

16 52 mies vatsakipu 
Potilas käyttänyt runsaasti alkoholia viime 

päivinä. 

17 66 mies vatsakipu 

Potilas juo kolme olutta päivässä. Kroonisen 

haimatulehduksen pohjalta fisteliyhteys 

pernaan. 

18 68 nainen 

vatsakipu 

ja tajunnan 

menetys 

Haiman hännässä tulehdusmuutoksia ja 

pseudokystalokero. 

 

Taulukko 8. Ilman vammaa syntyneet pernan repeämät. 

 

Repeämistä 2,4 % (n = 12) oli aiheutunut muun lääketieteellisen hoidon komplikaationa. 

Näitä repeämiä edeltäneet hoidot on kuvattu taulukossa 9. 

 

Pernan repeämää edeltänyt toimenpide tai hoito n 

leikkaus 6 

tähystys tai tähystyksessä tehty toimenpide 3 

lääkitys 2 

elvytys 1 

Yhteensä 12 

 

Taulukko 9. Muun lääketieteellisen hoidon komplikaatiot. 
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Repeämän aste oli määritelty 70,2 %:lla (n = 346) potilaista (kuva 7). 

 

 

Kuva 7. Pernan repeämien asteet. 

 

5.4   Urheilukielto 

Urheilukielto oli määrätty 34,3 %:lle (n = 162) eloonjääneistä potilaista. Kiellon pituuden 

keskiarvo oli 9,7 viikkoa, mediaani 12 viikkoa ja vaihteluväli 2–24 viikkoa (kuva 8).  

 

 
 

Kuva 8. Pernan repeämän jälkeen määrätyn urheilukiellon pituus. 
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Repeämistä 86,9 % (n = 418) oli ei-estettävissä olevia ja 13,1 % (n = 63) estettävissä 

olevia (kuva 9). Muun lääketieteellisen hoidon komplikaationa sattuneet repeämät 

eroteltiin omaksi ryhmäkseen. 

 

 
 

Kuva 9. Pernan repeämien estettävyys. 

 

15–24-vuotiaiden keskuudessa 80,6 % (n = 112) vammoista oli ei-estettävissä olevia. 

 

 

6   Pohdinta 

 

6.1   Aineisto 

Tutkimuksen aineisto oli laaja, sillä se sisälsi kaikki HYKS-alueella vuosina 2008–2017 

pernan repeämän vuoksi hoidetut potilaat. Kaikista potilaista saatiin tietoon ikä, vamman 

tapahtuma-aika ja vammamekanismi. Vammaenergia ja vamman estettävissä olevuus 

arvioitiin kaikkien potilaiden osalta. 

 

Suurin osa potilaista oli miehiä, ja tämä tulos on yhteneväinen kirjallisuuden kanssa. 

Potilaat olivat keskimäärin 36-vuotiaita, eli saman ikäisiä kuin aiemmissa pernan 

repeämää käsittelevissä tutkimuksissa. Pernan repeämää mononukleoosipotilailla 

käsittelevissä tutkimuksissa potilaat ovat olleet hieman tätä nuorempia. 
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Tutkimuksen suurin ongelma on se, että yksityisessä terveydenhuollossa tehdyt 

monospot-testit tai muut serologiset tutkimukset EBV-mononukleoosin diagnosoimiseksi 

eivät ole osa aineistoa. Lisäksi haasteena oli ilman vammaa syntyneiden ja 

pienienergisten vammojen erottelu. Monesti sairauskertomusteksteissä kuvattiin potilaan 

tulevan vatsakivun ja pyörtymisen vuoksi. On mahdotonta tietää, johtuuko tajunnan 

menetys pernan repeämän aiheuttamasta verenvuodosta, vai saako muusta syystä johtuva 

pyörtyminen ja kaatuminen aikaan repeämän. 

 

6.2   Mononukleoosi pernan repeämän taustalla 

Aineistossa ei ollut yhtään tapausta, jossa pernan repeämän aiheuttajana olisi ollut 

varmasti mononukleoosi. Potilaille 1–3 tehdyt EBV-tutkimukset olivat negatiivisia. 

Potilas 4 oli sairauskertomusmerkinnän mukaan sairastanut mononukleoosin ennen 

pernan repeämää, mutta tietoa vahvistavia laboratoriotutkimustuloksia ei ollut saatavilla. 

Potilaan pernan repeämän aiheuttaneen vamman energia oli suuri, joten mononukleoosin  

vaikutus repeämän syntyyn oli todennäköisesti vähäinen. Potilaille 5–8 oli tehty 

streptokokkiviljely, joten näillä potilailla on mahdollisesti ollut jonkinlaisia nieluoireita. 

Koska testin tulos oli ollut negatiivinen, nieluoireiden taustalla on voinut näiden 

potilaiden kohdalla olla mononukleoosi. Potilaan 5 kohdalla pernan repeämän aiheutti 

energialtaan keskisuuri vamma, joka tapahtui kontaktiurheilulajia harrastettaessa. 

Kyseinen potilas oli vammahetkellä 13-vuotias, joten potilaan iän perusteella taustalla on 

voinut olla mononukleoosi. Potilaiden 6 ja 8 pernan repeämän aiheuttaneen vamman 

energia oli suuri, ja potilaan 7 repeämän taustalla oli lääketieteellinen toimenpide.  

 

Suurimmalla osalla potilaista sekä veren leukosyytit että CRP olivat normaalit tai lievästi 

koholla. Näiden perusteella ei voitu tehdä tarkempia analyysejä mononukleoosin tai 

muun infektion todennäköisyydestä. 

 

Aineiston perusteella pernavammat painottuivat kesäkuukausille. Visserin ym. mukaan 

mononukleoosia esiintyy Pohjois-Skotlannissa eniten lopputalvesta, ja ilmaston sekä 

vuodenaikojen samankaltaisuuden perusteella voisi olettaa, että esiintyvyys on 

samankaltainen myös Suomessa. Koska kirjallisuuden perusteella mononukleoosiin 

liittyvä repeämä tapahtuu viimeistään kahdeksan viikon kuluttua sairastumisesta, 

kesäkuukausille ajoittuva repeämien huippu ei tämän perusteella voi johtua 

mononukleoosista. 
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Kirjallisuudessa on kuvattu mononukleoosin aiheuttamia spontaaneja pernan repeämiä. 

Aineistossa olleista ilman vammaa syntyneistä repeämistä potilas 9 voisi sopia tähän iän 

ja taustatietojen perusteella. Muut ilman vammaa pernan repeämän saaneet potilaat olivat 

iältään liian vanhoja mononukleoosia ajatelleen tai käyttäneet alkoholia ennen vatsakivun 

ilmestymistä. Alkoholia käyttäneiden potilaiden kohdalla repeämän taustalla voi olla 

kaatuminen, jota potilas ei muista. 

 

6.3   Vammaenergia ja urheilukielto 

Suurin osa pernan repeämään johtaneista vammoista oli suurienergisiä. Yhdessä suuri- ja 

keskisuurienergiset vammat muodostivat 84,6 % aineistosta. 86,9 % pernan repeämistä 

oli ei-estettävissä olevia, eli sellaisia, jotka olisivat tapahtuneet potilaalle asetetusta 

kontaktiurheilukiellosta huolimatta. Edellä mainitut luvut olivat samaa luokkaa myös 15–

24-vuotiaiden, eli mononukleoosin suhteen tyyppi-ikäisten, keskuudessa. Näiden tietojen 

valossa Suomessa mononukleoosipotilaille asetettavan kontaktiurheilukiellon 

tarkoituksenmukaisuus vaikuttaa hataralta. Myös kiellon tieteellinen näyttö on heikkoa, 

sillä tutkimusta aiheesta on tehty vähän, ja tehdyt katsaukset perustuvat osittain 

yksittäisistä tapauksista tehtyihin tapausselostuksiin. Mononukleoosiin sairastuneet 

potilaat ovat pääasiassa aktiivi-iässä olevia nuoria, joiden joukossa on urheilua 

tavoitteellisesti ja korkealla tasolla harrastavia, joten osalle kielto on iso rajoite.  

 

Voi myös olla, että mononukleoosipotilaat noudattavat kontaktiurheilukieltoa tarkasti, ja 

tämän takia mononukleoosin liittyviä repeämiä ei ilmennyt aineistossa. Tätä vastaan 

puhuu kuitenkin se, että mononukleoosi voi olla myös vähäoireinen, jolloin potilas ei 

välttämättä hakeudu hoitoon lainkaan. Voidaan siis päätellä, että jos mononukleoosi 

aiheuttaisi paljon pernan repeämiä, niin aineistossa tulisi olla enemmän ilman vammaa 

syntyneitä tai pienienergisten vammojen aiheuttamia repeämiä. 

 

Kirjallisuudessa urheilukiellon pituudeksi ehdotetaan 3–4 viikkoa. Suomessa kielto on 

yleensä neljän viikon pituinen.  Kiellon pituus on vakiintunut tähän pernan koon 

palautumisen sekä mononukleoosin ensioireiden ja pernavammojen välisen ajan 

perusteella. Aineistossa pernavammapotilaille asetetun urheilukiellon mediaanipituus oli 

12 viikkoa, mutta osalle asetettu kielto oli lyhyempi, tyypillisesti 4–8 viikkoa. Kiellon 

pituus oli kuitenkin kirjattu sairauskertomukseen vain 34,3 %:ssa tapauksista. Täten 

pernavammapotilaiden urheilukieltojen pituuden arviointi tästä aineistosta on 
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epäluotettavaa, ja heille asetettavan urheilukiellon pituutta ei voida vertailla 

mononukleoosipotilaille asetettavan kiellon pituuteen. 

 

Lääkärin käsikirjassa suositellaan välttämään fyysisiä ponnisteluja ja 

kontaktiurheilulajeja, jos perna todetaan suurentuneeksi palpoimalla tai 

ultraäänitutkimuksella. Tutkimusten mukaan suurentuneen pernan tunnistaminen näillä 

menetelmillä on kuitenkin vaikeaa. Ultraäänitutkimusta olisi hyödyllisempi käyttää 

taudin kulun ja pernan koon palautumisen seurannassa. Tästä olisi hyötyä etenkin 

kontaktiurheilulajeja tavoitteellisesti harrastavien potilaiden neuvonnassa. Näille 

potilaille voisi tehdä ultraäänitutkimuksia 2–4 viikon kuluttua mononukleoosiin 

sairastumisesta, ja paluun urheilun pariin sallia sitten, kun perna on kooltaan normaali ja 

yleisvointi sallii harjoittelun jatkamisen. Taudin aktiivisuuden seurantaan käytettäviä 

laboratoriokokeita ei ole kehitetty. 

 

 

7   Johtopäätökset 

 

Tutkimuksessa ei tullut esille tapauksia, jossa pernan repeämän aiheuttajana olisi ollut 

selvästi mononukleoosi. Kolmen potilaan kohdalla (potilaat 4, 5 ja 9) mononukleoosin 

mahdollisuus on olemassa. Näiden potilaiden osuus aineistosta on 0,61 %, joten voidaan 

sanoa, että mononukleoosi pernan repeämän aiheuttajana tässä aineistossa oli hyvin 

harvinainen. Pernan repeämän taustalla on hyvin usein suuri- tai keskisuurienerginen 

vamma. Suurin osa repeämistä oli ei-estettävissä olevia, joten potilaalle asetetulla 

kontaktiurheilukiellolla ei olisi ollut vaikutusta niiden syntyyn. Edellä mainituista 

kolmesta potilaasta yhden (potilas 5) pernan repeämä olisi voinut olla estettävissä, jos 

potilaalla olisi ollut kontaktiurheilukielto.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella mononukleoosipotilaille asetettavan 

kontaktiurheilukiellon tarkoituksenmukaisuus näyttää hataralta. Kiellon asettamisesta 

luopuminen on kuitenkin vaikeaa, koska tiedetään, että mononukleoosin aikana osalla 

potilaista perna suurentuu ja sen rakenne heikentyy. Lisäksi pernan repeämä voi olla 

kuolemaan johtava. Vaihtoehtona automaattisesti asetettavalle kontaktiurheilukiellolle 

voisi olla ultraäänitutkimusten käyttäminen taudin kulun seurannassa ja kiellon pituuden 

mukauttaminen näiden perusteella. 
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Tämän tutkimuksen suurin ongelma oli se, että yksityisessä terveydenhuollossa otetut 

laboratoriotutkimustulokset eivät ole osa aineistoa. Aihe vaatii vielä lisätutkimusta.  Yksi 

mahdollisuus olisi retrospektiivinen tutkimus, jossa sairaalahoidossa olevilta 

pernavammapotilailta otettaisiin serologinen EBV-näyte.  

 

Tämä tutkimus on tuottanut hyödyllistä tietoa mononukleoosin ja pernan repeämien 

yhteydestä, joka toivottavasti auttaa sekä lääkäreitä että potilaita pohtimaan 

kontaktiurheilukiellon mielekkyyttä yksilöllisesti. 
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