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1 Johdanto 

Protein-losing enteropathy (PLE) eli proteiinihukkaa aiheuttava suolisairaus on häiriötila, 

jossa suolistoon vuotaa merkittäviä määriä proteiinia. Proteiinivuodosta aiheutuva 

hypoalbuminemia voi huonontaa potilaan vointia ja ennustetta, riippumatta 

perussairaudesta (1). PLE voi syntyä useammalla mekanismilla ja siten assosioitua hyvin 

erilaisiin sairauksiin ja taustamekanismeihin (1–3). PLE on ilmiönä harvinainen ja sen 

tarkoista ilmaantuvuuksista ei ole tietoa (1). On todennäköistä, että siihen liittyy 

alidiagnosointia (2). PLE:hen on kehitetty joitakin täsmähoitoja, mutta merkittävin 

hoitokeino on taustalla olevan sairauden hyvä hoito (1). 

PLE:tä lapsipotilailla ei ole tiettävästi aikaisemmin tutkittu Suomessa. Myös 

kansainvälisesti tutkimusta aiheesta on vähäisesti sen harvinaisuuden vuoksi. Tällä 

tutkimuksella oli tarkoitus saada aiheesta lisää tietoa ja hahmottaa millaisia 

proteiinihukkaa aiheuttavaa suolisairautta sairastavat lapsipotilaat Suomessa ovat.  



2 

 

2 Kirjallisuuskatsaus  

2.1 Patofysiologia 

Proteiinihukka suolistoon voi aiheutua erilaisin mekanismein ja yksi tapa on jakaa eri 

sairaudet kolmen eri mekanismin tai niiden yhdistelmien alle. Nämä mekanismit ovat 1) 

limakalvon eroosiot tai ulseraatiot, 2) suolen läpäisevyyden lisääntyminen ilman 

limakalvon eroosioita tai ulseraatioita ja 3) imunestekierron obstruktio tai imunesteen 

paineen nousu (3). Esimerkkejä ryhmän 1 sairauksista ovat käänteishyljintä (GVHD, 

graft-versus-host-disease), suolistoinfektiot (kuten Clostridium difficile), lymfooma ja 

tulehdukselliset suolistosairaudet. Mekanismilla 2 PLE voi syntyä muun muassa 

allergisissa suolisairauksissa, keliakiassa, CMV-infektiossa, eosinofiilisessä 

gastroenteriitissä ja Ménétrierin taudissa. Lymfa-(imuneste-)kierron häiriytyminen on 

kyseessä sydänsairauksissa, lymfangiektasiassa (primaarissa tai muista syistä johtuen), ja 

esimerkiksi portalaskimopaineen nousun aiheuttamassa suolisairaudessa. Monissa 

sairaustiloissa voi olla useampi PLE:n syntymekanismi (3). Tällaisia sairauksia ovat  

esimerkiksi systeeminen lupus erytematosus, Crohnin tauti ja helicobacter pylori 

gastriitti. Tarkka patofysiologinen prosessi jää kuitenkin joskus epäselväksi ja siinä voi 

olla mukana monia myötävaikuttavia seikkoja (2,3). 

Albumiinin menetys aiheuttaa suurimman osan PLE:n haitoista, sillä sen vaihtuvuus 

veressä on hidasta. Maksa ei kykene korvaamaan albumiinin menetystä tehokkaasti 

synteesikapasiteetin rajallisuuden vuoksi. Normaalisti albumiinista alle 10 % poistuu 

suoliston kautta, kun PLE:ssä suolen kautta poistuvan albumiinin osuus on jopa 60 % (4). 

Hypoalbuminemiassa veren onkoottinen paine laskee ja tämän seurauksena potilaalla 

voidaan nähdä turvotuksia (ödeema) ja askitesta.  

Suolistoon vuotaa albumiinin ohella myös muita proteiineja, eikä menetys suolistoon ole 

proteiinien molekulaaripainosta riippuvaista (3). Hitaan vaihtuvuuden proteiinien 

kohdalla voi seurauksena olla havaittava puutos, kuten hypogammaglobulinemia 

immunoglobuliinien lisääntyneen vuotamisen seurauksena (3). Tästä huolimatta 

lisääntynyttä infektioaltiutta hypogammaglobulinemian pohjalta pidetään PLE-potilailla 

harvinaisena (3). 

PLE:n aiheutuessa imunestevuodosta voi seurauksena olla myös lymfosytopenia, joka voi 

johtaa hankittuun immuunipuutokseen (3,5,6). 
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Usein merkittävä osa PLE-potilaan oireista on kuitenkin taustalla olevan sairauden 

aiheuttamia. Oireisto on siis kokonaisuudessaan hyvin moninainen, mikä vaikeuttaa 

diagnostiikkaa ja yleispätevien hoitokäytäntöjen laatimista. 

2.2 Etiologia 

Lapsipotilaiden PLE eroaa raportoitujen tapauksien perusteella etiologialtaan jonkin 

verran aikuisista. Erityisesti suolistoinfektioiden, kuten CMV:n, rotaviruksen ja 

helikobakteerin aiheuttamien infektioiden, on huomattu liittyvän PLE:n puhkeamiseen 

(7–9). Myös allergisten tilojen yhteys PLE:hen on todennäköinen. Eosinofiilista 

gastroenteriittiä sairastavilla lapsilla tavataan PLE:tä, minkä ajatellaan liittyvän 

eosinofiilien ja syöttösolujen aktivaatioon suolistossa (10). Ménétrier’n tauti on sairaus, 

jossa vatsalaukun seinämässä voidaan todeta limakalvohyperplasiaa ja suurentuneita 

limakalvopoimuja.  Ménétrierin tauti on lapsilla PLE:n aiheuttajana aikuisista poiketen 

useimmiten ohimenevä tila, joka ei aina vaadi edes hoitoa (1). 

Waldmannin tauti (PIL, primary intestinal lymphangiectasia) on synnynnäinen sairaus, 

jossa imusuonet ovat laajentuneita ja toimivat epänormaalisti aiheuttaen PLE:tä. Syytä 

PIL:n syntymiseen ei tiedetä, mutta sen on havaittu assosioituvan esimerkiksi Noonanin, 

Hennekamin ja Turnerin oireyhtymiin (11). Hypoproteinemiaan liittyvän turvotuksen 

lisäksi PIL-potilailla voi esiintyä myös lymfedeemaa ja imeytymishäiriöitä (12,13). 

Lymfedeema on harvinainen tila, jossa imunestekierron häiriöstä johtuen (yleensä) raaja 

turpoaa, pääosin molemminpuolisesti (13). Turvotus on hypoproteinemiasta aiheutuvaa 

turvotusta jäykempää ja paksumpaa (non-pitting, ei poispainettavissa) (13). PIL havaitaan 

tai se aiheuttaa oireita useimmiten lapsena tai varhaisessa nuoruudessa, minkä takia se on 

pidettävä mielessä erityisesti lasten PLE:n aiheuttajana (13). 

Ozen et al (14) ovat kuvanneet CHAPLE-syndrooman, jossa CD55-geenin mutaatio 

johtaa komplementin hyperaktivaatioon, angiopaattiseen tromboosiin ja PLE:hen. 

CHAPLE periytyy autosomissa resessiivisesti (14). CHAPLE-syndroomassa PLE:n 

aiheuttajaksi Ozen et al (14) ehdottavat PIL:iä, suoliston tulehdusta ja mahdollisesti myös 

verisuonitukoksia. 

Synnynnäisistä tiloista myös muun muassa häiriöt suolen seinämän proteoglykaaneissa 

voivat aiheuttaa PLE:n (15). 

Yksi laajalti tunnistettu PLE:hen assosioituva tapahtuma on Fontanin operaatio, joka 

tehdään palliaatio-toimenpiteenä potilaille, joilla on yksikammioinen sydän. Fontan-
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operaation seurauksena keskuslaskimopaine nousee, minkä ajatellaan aiheuttavan 

muutoksia lymfakierrossa ja siten johtavan PLE:hen (16). Samalla mekanismilla myös 

muut sydänsairaudet tai tilat voivat johtaa proteiinien menettämiseen suoleen (17,18). Ei 

tarkkaan tiedetä, miksei PLE kuitenkaan tule kaikille Fontanin operaation läpikäyneille 

potilaille. Eräässä tutkimuksessa (19) Fontan-potilaiden 10 vuoden kumulatiivinen riski 

saada PLE operaation jälkeen oli noin 13 % ja sairastuneista jopa 50 % kuoli 5 vuoden 

aikana diagnoosista. Näin suuren kuolleisuuden havaitseminen onkin huomiota 

herättävää. Magdo et al (20) havaitsivat tutkimuksessaan, että PLE-Fontan-potilailla on 

terveisiin Fontan-potilaisiin verrattuna selvästi vähemmän CD4-T-soluja. Infektioiden 

määrässä ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa havaittu eroja ryhmien välillä. 

2.4 Diagnostiikka 

PLE diagnosoidaan yleensä hypoalbuminemian pohjalta syntyneen epäilyn seurauksena, 

kun muut yleisemmät syyt, kuten maksan tai munuaisten vajaatoiminta on poissuljettu 

(3). Diagnoosi perustuu osoitukseen ulosteeseen vuotavasta proteiinista (21). Alfa-1-

antitrypsiini (A1AT) ei hajoa suolistossa samoin kuin esimerkiksi albumiini, joten sen 

määrästä voidaan havaita proteiinien vuotaminen suolistoon. Suomessa käytössä on 

ulosteen alfa-1-antitrypsiinin määritys, mikä tehdään entsyymi-immunometrisellä (EIA, 

enzyme immunoassay) tutkimuksella (22). 

Alfa-1-antitrypsiini hajoaa matalassa pH:ssa, joten sen käyttö diagnostiikassa ei ole 

luotettavaa potilailla, joilla proteiinia vuotaa mahalaukun alueella, sillä tällöin ulosteen 

A1AT:n määrä ei kuvasta sen vuotomäärää vaan jää todellisuutta matalammaksi. 

Proteiinien vuotopaikka (maha, ohutsuoli, paksusuoli) selvitetään esimerkiksi 

endoskopialla. Vääriä positiivisia tuloksia voi aiheuttaa suoliston verenvuoto (23). 

Esimerkiksi Yhdysvalloissa käytetään yleisesti ulosteen A1AT:n pitoisuuden sijasta 

A1AT:n puhdistumaa (mL/päivä). Tässä menetelmässä A1AT:n konsentraation lisäksi 

myös ulosteen kokonaismäärä ja veren A1AT-konsentraatio huomioidaan. Sitä on pidetty 

tarkempana menetelmänä (23). Menetelmä on kuitenkin työläs, joten se ei ole laajassa 

käytössä. 

PLE-potilaan seerumista voidaan todeta useiden eri proteiinien pitoisuuksien lasku, sillä 

proteiinien menetys ei ole selektiivistä (24). Näistä kliinisesti merkittävin on albumiinin 

taso, mutta myös esimerkiksi IgG:n ja fibrinogeenin määrät vähenevät sillä näiden 
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kaikkien tuotanto on suhteellisen hidasta. Myös lymfosytopeniaa voi esiintyä, jos PLE on 

syntynyt lymfavuodon seurauksena (3). 

2.5 Hoidot 

PLE:n hoidon keskiössä ovat taustalla olevan sairauden hoito ja erilaiset tukihoidot (3). 

Myös joitakin spesifisiä hoitoja on tutkittu (24). 

PIL:n hoitona käytetään vähä-rasvaista, keskipitkiä rasvoja (MCT, medium chain 

triglyserides) ja runsaasti proteiinia sisältävää dieettiä eli niin sanottua kylusdieettiä 

(12,13,25). Keskipitkiä rasvoja suosimalla ja pitkäketjuisten rasvojen määrää 

vähentämällä saadaan imunesteen määrää vähennettyä ja siten laskettua painetta 

imusuonistossa (1,25). Tästä seuraa suoliston proteiinivuodon väheneminen. Eräässä 

tutkimuksessa MCT-dieetillä olevista PIL-potilaista 63 % tuli täysin oireettomiksi, kun 

ei-MCT-dieetillä olevista vain 35,7 % (25). 

C5-estäjä ekulitsumabista on näyttöä CD55-puutteisten PLE-potilaiden hoidossa (26). 

Ekulitsumabilla hoidetut potilaat pystyivät tutkimuksessa luopumaan kylusdieetistä 

ilman PLE-oireiden palaamista (26). 

Fontan-potilailla käytettyjä lääkehoitoja ovat diureetit, sildenafiili, budesonidi, hepariini, 

oktreotidi ja albumiini-infuusiot (16,27).  Diureetit helpottavat oireita vähentämällä 

nestelastia (16). Sildenafiili toimii lisäten typpioksidin saatavuutta, josta aiheutuu 

suotuisa keskuslaskimopaineen lasku (16). Kortikosteroidien tulehdusta vähentävät 

vaikutukset ovat suotuisia erityisesti tulehduksellisten etiologioiden PLE:n hoidossa ja 

hallinnassa (24). Suoli-spesifistä budesonidia on käytetty myös muun muassa Fontan-

potilaiden hoidossa (16). Tämän vaikutusmekanismia ei kunnolla ymmärretä, mutta 

tulehduksellisten tekijöiden osuutta Fontan-potilaiden PLE:ssä on pidetty todennäköisenä 

selityksenä (28). Pitkäaikaisen käytön sivuvaikutukset kuitenkin rajoittavat 

kortikosteroidien käyttöä (16,24). Hepariinilla on saavutettu merkittäviä tuloksia 

yksikammiosten sydänpotilaiden hoidossa (27). Hepariinin hoidollinen vaikutus saattaa 

perustua muun muassa sen tulehdusta hillitsevään vaikutukseen, tyvikalvoa ylläpitäviin 

ominaisuuksiin ja tukoksia ehkäiseviin vaikutuksiin (16,27). 

Oktreotidi on elimistössä luonnollisesti esiintyvän somatostatiinin kaltaisesti vaikuttava 

lääkeaine eli somatostatiini-analogi. Oktreotidilla on lukuisia eri vaikutuksia elimistössä. 

PLE:n hoidossa lääkkeestä on rajallisesti näyttöä ja todennäköisesti sen suotuisat 

vaikutukset johtuvat sen kyvystä vähentää lymfanesteen eritystä, triglyseridien 
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imeytymistä suolistosta, ohutsuolen eritystoimintaa ja suoliston verenkiertoa 

(1,16,24,29,30). 

Dopamiini on myös mahdollisesti lupaava hoitokeino (31). Jos konservatiiviset hoidot 

eivät onnistu tai sovi, tulee kyseeseen kirurginen hoito, mahdollisesti myös sydämen 

siirto (16). 
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3 Tutkimuksen tavoitteet 

Proteiinihukasta suoleen lapsipotilailla ei ollut tiettävästi ennen tämän tutkimuksen 

aloittamista tehty tutkimuksia Suomessa. Kansainvälisesti aiheesta on tehty jonkin verran 

laadukasta tutkimusta, kuitenkin painottuen tapausselostusten tyyppisiin julkaisuihin. 

PLE on tilana harvinainen, joten satunnaistettujen kontrolloitujen kliinisten kokeiden 

toteuttaminen on haastavaa. Systemaattisia katsauksia aiheesta on tehty muutamia. 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada lisää tietoa PLE:stä lapsipotilailla. Erityisesti 

tutkimuksella pyrittiin saamaan lisää tietoa PLE-lapsipotilaista ja heidän hoidostaan 

Suomessa. Tutkimusmenetelmät -osiossa kerrottujen tapojen avulla oli tarkoitus 

hahmottaa potilasryhmän yleisiä piirteitä, kuten ikä, sukupuoli, taustalla olevat sairaudet, 

tautitilan kesto ja vakavuus, hoitomuodot ja ennuste.  
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4 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

Kuva 1. Potilaiden valinta aineistoon 

Tutkimusaineisto koostui sairauskertomusteksteistä ja laboratoriotuloksista, jotka 

kerättiin retrospektiivisesti. 

Potilaita, joilla oli proteiinivuotoa suoleen, etsittiin diagnoosikoodeilla, jotka 

todennäköisesti assosioituisivat tähän tilaan, sillä ICD-10-luokituksessa ei ole omaa 

koodia PLE:lle. Suoritettiin haku Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 

tietokannoista HUS:n alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynneiltä ja HUS Lastensairaalan 

sairauskertomustiedoista diagnoosikoodeilla K52 (Muut ei-infektioosit maha(lauku)n 

Potilaat diagnooseilla 

K52, K55, K63, K92, 

R18, R77 ja I89 vuosilta 

2004-2018 

(n=1976) 

 Poimittiin aineistosta 

potilaat joiden P-Alb alle 

viiterajan 

(n=357) 

Valittiin1 edelleen 

potilaista ne, joilla 

potilaskertomusten ja 

laboratoriotutkimusten 

perusteella oli PLE 

(n=56) 

Lopullinen aineisto 

(n=49) 

Suljettiin pois 

potilaat, joilla oli 

IBD (n=7) 

 Suljettiin pois 

useamman kerran 

listautuneet potilaat 

1Katso tarkemmat tiedot tekstistä 
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ja/tai suolen tulehdukset), K55 (Suolen verisuonisairaudet), K63 (Muut suolen sairaudet), 

K92 (Muut ruuansulatuselinten sairaudet), R18 (Vesivatsa (askites)), R77 (Muut 

poikkeavat plasmaproteiinilöydökset) ja I89 (Muut infektioista aiheutumattomat 

imusuonien ja imusolmukkeiden sairaudet) vuosilta 2004-2018. Näistä potilaista rajattiin 

pois diagnoosikoodilla R12 (Närästys) kirjatut potilaat, jotka olivat virheellisesti mukana 

diagnoosihaun tuloksissa. 

Seuraavaksi poimittiin diagnoosihaun perusteella muodostuneesta aineistosta potilaat, 

joilla oli ollut matalia P-Alb-arvoja. Aineistoon saatiin tässä vaiheessa 357 potilasta. 

Näistä 357 potilaasta lopulliseen aineistoon päätyivät ne, joilla oli joko mitattu viiterajan 

(268 ug/g) ylittäviä ulosteen alfa-1-antitrypsiini-arvoja tai mainittu 

potilaskertomusteksteissä PLE:n mahdollisuus. Mainintaa haettiin teksteistä 

hakutoiminnolla hakien sanoja ”ple”, ”protein”, ”hukka”, ”menetys”, ”menettää”, 

”suoleen” ja ”alb”. Tällaisia potilaita oli 56 kappaletta. 

Lopullisesta aineistosta poistettiin vielä lopuksi potilaat, joilla oli myöhemmin todettu 

tulehduksellisen suolistosairauden (IBD, inflammatory bowel disease) diagnoosi (n=7). 

Haku oli rajattu ja siitä oli ensisijaisesti suljettu pois IBD-koodit. Näin ollen IBD-

potilaiden määrä ei aineistossa olisi ollut edustava, eikä siten olisi kuvastanut IBD-

potilaiden PLE:tä todenmukaisesti. Aineiston lopulliseksi suuruudeksi muodostui näin 

n=49. 

Sairauskertomuksesta kerättiin kliinisiä tietoja järjestelmällisesti. PLE:n alkupäivänä 

pidettiin hypoalbuminemian toteamispäivämäärää tai korkean ulosteen alfa-1-

antitrypsiini-pitoisuuden toteamispäivämäärää. 

Potilaita seurattiin siihen saakka, kunnes he olivat 18-vuotiaita tai seurantamerkintöjä ei 

enää ollut, tai sovittuun päätepisteeseen 7.5.2019 saakka. 

PLE:n katsottiin ohittuneen, kun laboratoriokokeet olivat normaalit ja hoidot päättyneet. 

Myös silloin potilas katsottiin parantuneeksi, kun laboratoriokokeita tai uusia käyntejä ei 

enää ollut. Parantumisajankohta pyrittiin arvioimaan ja sen avulla laskemaan sairauden 

kesto. Merkittävällä osalla potilaista parantumisajankohtaa ei pystytty arvioimaan 

sairauskertomusmerkintöjen puutteellisuuden vuoksi ja heidät suljettiin pois sairauden 

keston laskelmista. 
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Edeltäväksi infektioksi laskettiin hoitavan lääkärin maininta PLE:n suhteen merkittävästä 

infektiosta (lähinnä suoliston infektiot) 6 kk saakka ennen sairastumista tai osoitus 

infektiosta 1 kk sisällä alkupäivämäärästä. 

Potilaalla katsottiin olevan atopia, jos hänellä oli todettu IgE-välitteinen allergia (pöly tai 

ruoka), atooppinen ihottuma tai astma. 

Oireista kirjattiin 1 kk sisällä ennen sairastumista mainitut ripuli ja turvotus, jotka ovat 

tyypillisiä oireita PLE-potilailla. Sairastumishetken laboratorioarvoihin kirjattiin 1 kk 

sisällä ennen ja jälkeen sairastumisen olevia arvoja. Tämän lisäksi kirjattiin 

laboratorioarvoista joko korkein (ulosteen alfa-1-antitrypsiini) tai matalin (muun muassa 

P-alb, P-IgG), sekä seurannan puitteissa viimeisin arvo. 

Hoidoista kirjattiin systemaattisesti ylös immunoglobuliini- ja albumiinikorvaushoidot, 

kortisonihoito, kylusdieetti ja muu ruokavaliorajoitus kuten maidoton, gluteeniton, 

laktoositon, FODMAD (=fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides 

and polyols) ja soijaton ruokavalio. Myös muut lääkehoidot pyrittiin kirjaamaan 

mahdollisuuksien mukaan ylös. 

Tuloksista tärkeimmät koottiin taulukoihin 1-7. Tilastotieteellisistä metodeista 

tutkimuksessa käytettiin Fisherin tarkkaa testiä, jolla tutkittiin eri muuttujien yhteyttä 

potilaan ennusteeseen (parantunut vai ei-parantunut PLE:stä). Muilta osin tutkimuksessa 

käytetään vain kuvailevaa tilastotiedettä (mediaani, keskiarvo, vaihteluväli). 

Tutkimuksella on hyväksytty HUS:n tutkimuslupa. Tutkimukseen ei vaadittu potilaiden 

erillistä suostumusta tai eettisen tutkimuslautakunnan lupaa, sillä kyseessä oli 

retrospektiivinen sairauskertomustietoihin perustuva tutkimus.  



11 

 

5 Tulokset 

Aineistossa oli yhteensä 49 potilasta, joista poikia oli 71,4 % (n=35) ja tyttöjä 28,6 % 

(n=14). Sairastumisiän mediaani oli noin 1 vuotta 3,6 kk (vaihteluväli 0-15 vuotta 8 kk). 

Osalla potilaista tila oli synnynnäinen (sairastumisikä 0 vuotta). 

Sukupuoli n (%) 

Poika 35 (71,4) 

Tyttö 14 (28,6) 

Yhteensä 49 (100,0) 

Taulukko 1. Vuosina 2004-2019 proteiinihukkaa suolistoon sairastaneiden 

lapsipotilaiden sukupuolijakauma 

Etiologiset tekijät PLE:n taustalla on listattu taulukkoon 2. Etiologia proteiinihukalle 

suolistoon jäi 30,6 % (n=15) kohdalla potilaista varmistamattomaksi (NAS, non aliter 

specificatus). Tunnistetuista etiologioista suurimmat ryhmät aineistossa olivat infektio 

(12,2 %, n=6), yksikammioinen sydän (8,2 %, n=4) ja ruoka-aineallergia (8,2 %, n=4). 

Taulukkoon 2 on koottu potilaiden oireet ja taulukkoon 3 laboratorioarvot PLE:n 

toteamishetkellä. Sairastumishetkellä raportoiduista oireista ripulia oli 53,1 %:lla (n=26) 

potilaista. Turvotusta oli 46,9 %:lla (n=23). Sairastumishetkellä mitattu plasman 

albumiini oli 23,7 g/l (mediaani, vaihteluväli 10,1-41,4 g/l). Osalla potilaista (n=2) ei siis 

ollut hypoalbuminemiaa sairastuessaan. Näiden molempien potilaiden albumiinitasot 

olivat matalimmillaankin vain lievästi madaltuneita, vaikka ulosteen alfa-1-

antitrypsiinipitoisuus oli merkittävän korkea. Toisen heistä PLE:n etiologia jäi 

epäselväksi ja toisen PLE:n tausta oli allerginen. Sairastumishetkellä mitattu ulosteen 

alfa-1-antitrypsiini pitoisuus oli 478 ug/g (mediaani, vaihteluväli 30-4074 ug/g). Osalla 

potilaista sairastumishetken alfa-1-antitrypsiinimittaus oli siis matala. Kuitenkin näistä 

potilaista suurimmalla osalla pitoisuus nousi myöhemmissä mittauksissa. 2 potilaan 

kohdalla ulosteen alfa-1-antitrypsiinipitoisuuden ei missään vaiheessa todennettu olevan 

yli viiterajan (3.5.2010 lähtien <268 ug/g (22)), selvästä hypoalbuminemiasta ja PLE-

oirekuvasta huolimatta. Sairastumishetkellä mitattu veren hemoglobiinipitoisuus oli 127 

g/l (mediaani, vaihteluväli 45-178 g/l). Mediaaneja laskettaessa ei laboratorioarvoja ole 

suhteutettu potilaiden iän mukaisiin viitearvoihin, mikä on huomioitava päätelmiä 

tehtäessä. 
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Potilaista 38,8 %:lla oli anamneesin (lääkärin diagnosoima atooppinen ihottuma, astma, 

allergiat) perusteella atopiaa. 

 Taulukko 2. Vuosina 2004-2019 proteiinihukkaa suolistoon sairastaneiden 

lapsipotilaiden oireet, riskitekijät, taustalla olevat sairaudet ja sairastumisikä 

Taulukko 3. Vuosina 2004-2019 proteiinihukkaa suolistoon sairastaneiden 

lapsipotilaiden laboratorioarvot sairastuessa 

Potilaiden saamat hoidot on esitetty taulukossa 4. Potilaista 61,2 % (n=30) sai PLE:n 

tukihoitona albumiini-infuusioita. Heistä 53,3 % (n=16) sai albumiinikorvaushoitoa 

pitkäaikaisena hoitomuotona ja 46,7 % (n=14) lyhyenä hoitona. Potilaista 42,9 % (n=21) 

sai immunoglobuliinikorvaushoitoa. Muutamalla potilaalla tämä hoito ei ollut ainoastaan 

PLE:n takia vaan toimi hoitona myös perustautiin (esimerkiksi synnynnäiseen 

 Pojat 

n=35 (%) 

Tytöt 

n=14 (%) 

Kaikki 

n=49 (%) 

Oireet ja riskitekijät    

Ripuli 20/35 (57,1) 6/14 (42,9) 26/49 (53,1) 

Turvotus 17/35 (48,6) 6/14 (42,9) 23/49 (46,9) 

Atopia 12/35 (34,3) 7/14 (50,0) 19/49 (38,8) 

Edeltävä infektio 9/35 (25,7) 1/14 (7,1) 10/49 (20,4) 

    

Etiologia    

NAS 10/35 (28,6) 5/14 (35,7) 15/49 (30,6) 

Infektio 6/35 (17,1) 0/14 (0,0) 6/49 (12,2) 

Clostridium difficile 5/35 (14,3) 0/14 (0,0) 5/49 (10,2) 

Yksikammioinen sydän 3/35 (8,6) 1/14 (7,1) 4/49 (8,2) 

Ruoka-aineallergian aiheuttama koliitti 3/35 (8,6) 1/14 (7,1) 4/49 (8,2) 

Eosinofiilinen gastroenteriitti 1/35 (2,9) 2/14 (14,3) 3/49 (6,1) 

Anastomoosi-ulseraatio-oireyhtymä 1/35 (2,9) 1/14 (7,1) 2/49 (4,1) 

Autoimmuunienteropatia 2/35 (5,7) 0/14 (0,0) 2/49 (4,1) 

Käänteishyljintä (graft versus host disease) 1/35 (2,9) 1/14 (7,1) 2/49 (4,1) 

Immuunivaje + epäspesifi suolistosairaus 2/35 (5,7) 0/14 (0,0) 2/49 (4,1) 

Ekstrahepaattisen porttilaskimotukoksen 

aiheuttama duodenopatia (adenoviruksen jälkitila) 

1/35 (2,9) 0/14 (0,0) 1/49 (2,0) 

Hirschsprungin tauti 1/35 (2,9) 0/14 (0,0) 1/49 (2,0) 

Hoyeraal-Hreidarsson oireyhtymä 1/35 (2,9) 0/14 (0,0) 1/49 (2,0) 

Infektio + keliakia 0/35 (0,0) 1/14 (7,1) 1/49 (2,0) 

Kollageenikoliitti 0/35 (0,0) 1/14 (7,1) 1/49 (2,0) 

Ménétrierin tauti 0/35 (0,0) 1/14 (7,1) 1/49 (2,0) 

Nethertonin oireyhtymä 1/35 (2,9) 0/14 (0,0) 1/49 (2,0) 

Noonanin oireyhtymä 1/35 (2,9) 0/14 (0,0) 1/49 (2,0) 

Primary intestinal lymhangiectasy (PIL) 1/35 (2,9) 0/14 (0,0) 1/49 (2,0) 

    

Sairastumisikä    

Mediaani, vuosia (vaihteluväli) 0,4 (0-12,8) 2,9 (0,3-15,7) 1,3 (0-15,7) 

 Mediaani Vaihteluväli  

Laboratorioarvot sairastuessa    

Albumiini (g/l) 23,7 10,1-41,4  

Ulosteen alfa-1-antitrypsiini (ug/g) 478,0 30-4074  

Hemoglobiini (g/l) 127 45-178  

    



13 

 

immuunivajaukseen). Pitkäaikaisen immunoglobuliinihoidon osuus kaikista 

immunoglobuliinihoitoa saaneista oli 66,7 % (n=14). Kortikosteroidihoitoa sai 32,7 % 

(n=16) potilaista. Kylusdieetti oli hoitomuotona 22,4 %:lla (n=11) potilaista. Muu 

ruokavaliorajoitus kuin kylusdieetti oli 53,1 %:lla (n=26) potilaista. 

Seuranta-ajan kesto oli noin 6 v ja 6 kk (mediaani). Seurannan päätepisteessä potilaista 

42,9 %:lla (n=21) proteiinihukan suolistoon katsottiin jatkuvan. 6,1 % (n=3) potilaista oli 

päätepisteessä menehtynyt ja 51 % (n=25) oli elossa, mutta PLE:n katsottiin jatkuvan. 

Parantuneiden sairauden kokonaiskesto oli keskimäärin 10 kk (mediaani, vaihteluväli 2 

kk – 8 vuotta 10 kk), tosin monen parantuneeksi katsotun kohdalla arvio sairauden 

kestosta oli mahdotonta, minkä vuoksi nämä potilaat suljettiin pois tästä arviosta. 

Taulukko 4. Vuosina 2004-2019 proteiinihukkaa suolistoon sairastaneiden 

lapsipotilaiden saamat hoidot ja ennuste 

  

 Pojat 

n=35 (%) 

Tytöt 

n=14 (%) 

Kaikki 

n=49 (%) 

Hoidot    

Immunoglobuliini 15/35 (42,9) 6/14 (42,9) 21/49 (42,9) 

Lyhytkestoinen 5/35 (14,3) 2/14 (14,3) 7/49 (14,3) 

Pitkäkestoinen 10/35 (28,6) 4/14 (28,6) 14/49 (28,6) 

Albumiini 21/35 (60,0) 9/14 (64,3) 30/49 (61,2) 

Lyhytkestoinen 13/35 (37,1) 1/14 (7,1) 14/49 (28,6) 

Pitkäkestoinen 8/35 (22,9) 8/14 (57,1) 16/49 (32,7) 

Kylusdieetti 9/35 (25,7) 2/14 (14,3) 11/49 (22,4) 

Glukokortikoidi 11/35 (31,4) 5/14 (35,7) 16/49 (32,7) 

Muu ruokavaliohoito 16/35 (45,7) 10/14 (71,4) 26/49 (53,1) 

    

Tilanne seurannan päätepisteessä    

Parantunut PLE:stä 16/35 (45,7) 5/14 (35,7) 21/49 (42,9) 

PLE jatkuu 17/35 (48,6) 8/14 (57,1) 25/49 (51,0) 

Kuollut 2/35 (5,7) 1/14 (7,1) 3/49 (6,1) 

Seurannan kesto (mediaani vvkk) 7 v 4 kk 4 v 7,5 kk 6 v 6 kk 
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Taulukko 5. Vuosina 2004-2019 proteiinihukkaa suolistoon sairastaneiden 

lapsipotilaiden ennusteeseen mahdollisesti assosioituvia tekijöitä, sekä parantuneiden 

sairauden kesto 

Taulukkoon 6 on koottu eri tekijöiden yhteys potilaan ennusteeseen. Muuttujien atopia, 

turvotus, kylusdieetti, pitkä albumiinihoito, immunoglobuliinihoito, PLE:n 

toteamisvaiheen korkea ulosteen alfa-1-antitrypsiinipitoisuus, infektio-etiologia, 

yksikammioinen sydänsairaus etiologiana ja allergia-etiologia, yhteyttä potilaan 

ennusteeseen tutkittiin tarkalla Fisherin testillä. Kylusdieetin ja immunoglobuliinihoidon 

osalta tulos oli merkitsevä (p < 0,05). Kylusdieetillä ja immunoglobuliinihoidolla oli 

yhteys siihen, että PLE persistoi eikä parantunut tutkimuksen seuranta-ajan puitteissa. 

Kylusdieetti hoitona assosioitui siis vaikeampaan PLE-taudinkuvaan, koska sitä 

käytetään eniten imunestevuotopotilaiden hoidossa, joiden taudinkuva usein on rankempi 

kuin esimerkiksi allergisten tai infektio-etiologisten potilaiden. 

Taulukkoon 7 on koottu tietoja eri etiologisten tekijöiden alle. Taulukosta tulee ilmi 

esimerkiksi se, että niistä potilaista, joiden PLE:n taustalla oli infektio tai allergia, 

valtaosa parani. Toisaalta jos potilaan PLE:n etiologia oli yksikammioisesta 

sydänsairaudesta, eosinofiilisestä gastroenteriitista tai harvinaisesta syndroomasta 

johtuvaa, oli paraneminen epätodennäköisempää. 

  

 Parantuneet Ei-parantuneet  

Eri parametreja ennusteen mukaan jaoteltuna    

Atopia, n=19 (%) 10/19 (52,6) 9/19 (47,4)  

Turvotus, n=23 (%) 10/23 (43,5) 13/23 (56,5)  

NAS-etiologia, n=15 (%) 6/15 (40,0) 9/15 (60,0)  

Kylusdieetti, n=11 (%) 1/11 (9,1) 10/11 (90,9)  

Pitkäkestoinen albumiinihoito, n=16 (%) 4/16 (25,0) 12/16 (75,0)  

Ig-korvaushoito, n=21 (%) 5/21 (23,8) 16/21 (76,2)  

Toteamisvaiheen korkea F-antitry1, n=16 (%) 6/16 (37,5) 10/16 (62,5)  

Toteamisvaiheen matala P-alb2, n=25 (%) 10/25 (40,0) 15/25 (60,0)  

Sairauden kesto    

Mediaani 10 kk   

Vaihteluväli 2 kk – 8 v 10 kk   
1F-antitry > 600 ug/g 
2P-alb < 25 g/l 
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Muuttuja Parantuneet Ei-parantuneet p-arvo 

Atopia/ei atopia 10/11 9/19 0,3759 

Turvotus/ei turvotusta 10/11 13/15 1,0000 

Kylusdieetti/ei kylusdieettiä 1/20 10/18 0,0144 

Pitkä albumiinihoito/ei pitkää albumiinihoitoa 4/17 12/16 0,1241 

IG-hoito/ei IG-hoitoa 5/16 16/12 0,0237 

Toteamisvaiheen korkea F-antitry/ 

Toteamisvaiheen ei korkea F-antitry 

6/11 10/10 0,5085 

Kortisonihoito/ei kortisonihoitoa 9/12 7/21 0,228 

Infektio-etiologia/ei infektio-etiologiaa 5/16 1/27 0,0716 

Fontan1-etiologia/ei fontan-etiologiaa 1/20 3/25 0,6253 

Allergia-etiologia/ei allergia-etiologiaa 3/18 1/27 0,3006 

1Yksikammioinen sydänsairaus ja Fontan-

operaatio 
   

Taulukko 6. Lapsipotilaiden PLE:n ennusteeseen vaikuttavat tekijät 

 

Taulukko 7. Vuosina 2004-2019 proteiinihukkaa suolistoon sairastaneiden lasten oireet, 

riskitekijät, hoidot ja ennuste etiologisen sairauden mukaan 

  

Etiologia NAS 

n=15 (%) 

Infektio 

n=6 (%) 

Fontan1 

n=4 (%) 

Eos GE2 

n=3 (%) 

Allergia 

n=4 (%) 

Harvinainen synd3 

n=3 (%) 

Oireet ja 

riskitekijät 

      

Turvotus 8/15 (53,3) 5/6 (83,3) 2/4 (50) 1/3 (33,3) 0/4 (0) 0/4 (0) 

Ripuli 8/15 (53,3) 6/6 (100) 0/4 (0) 2/3 (66,7) 2/4 (50) 1/3 (33,3) 

Atopia 6/15 (40) 1/6 (16,7) 0/4 (0) 3/3 (100) 4/4 (100) 1/3 (33,3) 

Edeltävä infektio 2/15 (13,3) 6/6 (100) 0/4 (0) 1/3 (33,3) 0/4 (0) 0/3 (0) 
       

Hoidot       
Immunoglobuliini 6/15 (40) 1/6 (16,7) 3/4 (75) 1/3 (33,3) 0/4 (0) 3/3 (100) 
 Pitkäkestoinen 5/15 (33,3) 0/6 (0) 2/4 (50) 0/3 (0) 0/4 (0) 1/3 (33,3) 

Albumiini 8/15 (53,3) 5/6 (83,3) 4/4 (100) 1/3 (33,3) 1/4 (25) 2/3 (66,7) 

 Pitkäkestoinen 4/15 (26,7) 1/6 (16,7) 3/4 (75) 0/3 (0) 0/4 (0) 1/3 (33,3) 

Kylusdieetti 4/15 (26,7) 1/6 (16,7) 3/4 (75) 0/3 (0) 0/4 (0) 1/3 (33,3) 

Kortikosteroidi 4/15 (26,7) 1/6 (16,7) 2/4 (50) 2/3 (66,7) 2/4 (50) 0/3 (0) 

Muu rv4 10/15 (66,7) 2/6 (33,3) 0/4 (0) 3/3 (100) 4/4 (100) 0/3 (0) 

       

Päätepiste       
Parantunut 6/15 (40) 5/6 (83,3) 1/4 (25) 1/3 (33,3) 3/4 (75) 1/3 (33,3) 

PLE jatkuu 9/15 (60) 1/6 (16,7) 1/4 (25) 2/3 (66,7) 1/4 (25) 2/3 (66,7) 

Kuollut 0/15 (0) 0/6 (0) 2/4 (50) 0/3 (0) 0/4 (0) 0/3 (0) 

       
1Yksikammioinen sydänsairaus 
2 Eosinofiilinen gastroenteriitti 
3Harvinainen syndrooma: Hoyeraal-Hreidarsson, Netherton, Noonan 
4Ruokavaliohoito 
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6 Pohdinta 

Tutkimuksessamme tutkittiin lastenklinikalla vuosina 2004-2019 hoidettuja 

proteiinihukkaa suolistoon sairastavia lapsia. Aineistossamme suurin osa (71,4 %) oli 

poikia. On tavallista, että lastentaudeissa pojat sairastuvat useammin, erityisesti tästä on 

viitteitä vastasyntyneisyys- ja vauvaiässä (32–34). 

PLE:n etiologia oli 30,6 %:lla potilaista tuntematon. Tämä liittynee PLE:n vielä huonosti 

tunnettuihin mekanismeihin ja mahdollisesti usean eri tekijän yhtäaikaiseen 

vaikutukseen. Myös erityisesti silloin, kun PLE on nopeasti ohittuva tila, voi taustalla 

olevan etiologian todentaminen olla hankalaa ja toisaalta toissijaista kokonaishoidon 

kannalta. Merkittäviä tunnistettuja etiologioita aineistossamme olivat infektio, 

yksikammioinen sydänsairaus, allergia (ruoka-aineallergian aiheuttama koliitti) ja 

eosinofiilinen gastroenteriitti. Infektioista suurimmassa osassa taustalla oli Clostridium 

difficile (n=5). Clostridium difficilen on aiemminkin todettu assosioituvan suoliston 

proteiinihukkaan (35,36). Allergia-etiologiaan luokiteltiin potilaat, joiden PLE:n 

katsottiin liittyvän pääosin ruoka-aineallergioiden aiheuttamaan maha-suolikanavan 

tulehdukseen. Näillä potilailla PLE:n hoidon keskiössä olivat eliminaatiodieetit. 

Atopian yleisyys aneistossamme oli 38,8 %. Atopian yleisyys Suomessa oli vuonna 2007 

27 % (37). Vaikuttaisi siis, että atopia on PLE-potilailla tavallista väestöä yleisempää. 

Proteiinihukan alkuhetkellä mitattu plasman albumiini oli 23,7 g/l (mediaani) ja ulosteen 

alfa-1-antitrypsiini 478 ug/g (mediaani). Potilaista 53,1 %:lla oli sairastuessaan oireena 

ripulia ja 46,9 %:lla turvotusta. Ripulia ei kuitenkaan ollut raportoitu Fontan-potilailla, 

joten oire lienee etiologiseen tekijään liittyvää, ei niinkään itse PLE:hen. 

Yllättäen vain alle neljäsosalla potilaista oli hoitona kylusdieetti, vaikka se on PLE:n 

tunnistetuimpia hoitomuotoja. Tämä johtunee siitä, että merkittävimmät etiologiat 

aineistossamme ovat patofysiologialtaan enemmän limakalvovaurion kautta PLE:tä 

aiheuttavia kuin lymfangiektasian tai lymfapaineen nousun kautta. On kuitenkin 

mahdollista, että suurempi osa potilaista olisi hyötynyt kylusdieetistä. Suurin osa 

potilaista sai albumiini-infuusioita hypoalbuminemian johdosta. 

Potilaista 42,9 %:lla suoliston proteiinihukka suolistoon oli ohimenevä tila. 

Yksikammioisesta sydänsairaudesta kärsivien ja sen vuoksi Fontan-sydänoperaation 

läpikäyneiden potilaiden kuolleisuus aineistossamme oli seurannan aikana 50 %. Tämä 
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vastaa aiemmin havaittuja kuolleisuus-lukuja PLE:n saaneilla Fontan-potilailla (19). 

Aineistostamme jäi tutkimusmetodeista johtuen todennäköisesti puuttumaan 

yksikammioista sydänsairautta sairastavia potilaita, sillä diagnoosihakuun ei sisällytetty 

yksikammioisen sydänsairauden diagnoosia. 

Oma erityinen potilasryhmänsä olivat syndroomapotilaat, joilla saattoi olla hyvin 

monenlaisia elinmanifestaatioita jo syntymästä lähtien. Kaikilla syndroomapotilailla oli 

hoitona immunoglobuliinikorvaus vähintään lyhytaikaisesti. 

6.1 Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet 

Tutkimusaineisto kerättiin yhdestä sairaalasta ja tämä sairaala on Suomen suurin 

lastensairaala. Tutkimuksen heikkouksina oli hyvin pieni tutkimusaineisto tutkitun tilan 

harvinaisuuden takia. On myös mahdollista, että kaikki PLE-tapaukset eivät päätyneet 

aineistoon, sillä diagnoosihaussa ei voitu suoraan hakea potilaita, joilla oli PLE. Myös 

tietojen keruu erityisesti PLE:n alkuajankohdan, päättymisen, paranemisen, hoitojen ja 

taustalla olevan sairauden osalta oli välillä hankalaa. Suurimmat hankaluudet johtuivat 

siitä, ettei PLE:tä monesti lainkaan mainittu sairauskertomusteksteissä, 

laboratoriokokeita oli otettu harvakseltaan tai PLE:n alku ja päättymisajankohta oli 

muutoin mahdotonta tarkoin arvioida. Myös PLE:n etiologian selvittäminen oli 

haasteellista, sillä etiologisia tutkimuksia ei aina ollut tehty tai 

sairauskertomusmerkinnöissä ei ollut edes pohdittu tilan etiologiaa. 

6.2 Loppupäätelmät 

Tutkimuksellamme saatiin uutta tietoa PLE-lapsipotilaista Suomessa. Sairaustilan 

tunteminen ja tunnistaminen olisi tärkeää ja tässä on tiedonkeruumme perusteella osittain 

puutteita. Monen potilaan kohdalla PLE-diagnoosia ei ollut asetettu tai sitä ei ollenkaan 

mainittu sairauskertomusteksteissä. Myös ulosteen alfa-1-antitrypsiinin mittaaminen 

riittävän herkästi ja toistuvasti auttaisi tilan tunnistamisessa. 

Huomionarvoista on, että aineistossamme suurin etiologinen ryhmä oli 

idiopaattinen/tuntemattomasta syystä aiheutunut PLE. Lisää tutkimusta PLE:n 

patofysiologiasta tarvitaan, jotta näiden potilaiden hoitoa pystytään suunnittelemaan 

paremmin. 

Aineistomme potilaista vain 46,9 %:lla oli turvotusta ja 53,1 %:lla ripulia PLE:n 

alkuvaiheessa sairauskertomusmerkintöjen perusteella. On siis pidettävä mielessä PLE:n 
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mahdollisuus, vaikka potilaalla ei olisi havaittavaa turvotusta tai ripulia. Huomioitavaa 

on myös, että PLE:n alkuvaiheessa plasman albumiinipitoisuus voi olla normaalirajoissa. 

Ulosteen alfa-1-antitrypsiini-pitoisuus nousee potilailla vaihtelevasti ja voi sekin olla 

yksittäisessä mittauksessa normaalirajoissa vaikka hypoalbuminemia olisi jo syntynyt. 

Olisi siis tärkeää mitata ulosteen alfa-1-antitrypsiini-pitoisuutta tarpeen mukaan 

toistuvasti, jos hypoalbuminemia jatkuu.  
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