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VINKISTÄ VIHIÄ

”Epäselvä anemia ja senkka koholla”

Noin 70-vuotias nainen tuli terveyskeskuslää-
kärin lähetteellä sairaalaan mammografiaan ja 
rintojen kaikukuvaukseen. Rinnoissa ei havait-
tu syöpään viittaavaa, mutta lähete alkoi otsi-
kon tekstillä, minkä vuoksi radiologi teki lupaa 
kysymättä toisenkin alueen kaikukuvauksen. 

Helsingin lääketieteellisessä tiedekunnassa 
opetettiin 1980-luvulla, että jos potilaalla on 
anemia ja hänen ”senkkansa” (lasko) on suu-
rentunut, on syytä epäillä erään tietyn elimen 
syöpää. Vanha opetus pitikin paikkansa. Mistä 
elimestä syöpä löytyi? Vastaus sivulla 91.
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Radiologi jatkoi tutkimusta tekemällä saman 
tien vatsan kaikukuvauksen. Oikea mu nuainen 
oli normaali, mutta vasemmasta munuaisesta 
löytyi noin 12  cm:n kokoinen pahanlaatuisen 
näköinen kasvain. Radiologi esitteli potilaan 
kuvat seuraavana aamuna kirurgeille röntgen-
meetingissä. Vartalon tietokonetomografia 
(KUVA) tehtiin pian kaikukuvauksen jälkeen, ja 
kasvain leikattiin tämän jälkeen. Kasvain ei ol-
lut levinnyt, ja patologin diagnoosi oli kirkasso-
lukarsinooma. ■

KIRSI WAAHTERA, radiologian erikoislääkäri 
HUS-Kuvantaminen, Porvoon sairaalan röntgen
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