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PLE johtaa merkittävän pieneen albumii
nipitoisuuteen ja turvotuksiin. Sen 

taustalla on joko suolinukan tai suolen lima
kalvon vaurio taikka imusuoniston poikkeava 
rakenne tai toiminta. Aikuisten ja lasten PLE:n 
etiologiat poikkeavat jossain määrin toisistaan 
(1,2). PLE:n esiintyvyyttä tai vallitsevuutta ei 
tunneta, ja alidiagnostiikka on todennäköistä 
(3). Aikuisten PLE:n on kuitenkin arvioitu li
sääntyvän (4). Hoidon päämäärä on oireiden 
lievittäminen ja, mikäli mahdollista, PLE:n ai
heuttajan tunnistaminen.

Patofysiologia, oireet ja löydökset

Potilaallamme todettiin suoliston imuteiden 
häiriö ja siihen liittyvä PLE. Proteiinin runsaas
ta vuotamisesta suoleen seuraa erityisesti veren 
albumiinipitoisuuden pieneneminen, hypo
albuminemia. Normaalisti alle 10 % albumiinis
ta poistuu suoliston kautta, mutta PLE:n yhtey
dessä jopa 60 % (1). Albumiinin vaihtuvuus ve
ressä on normaalisti hidasta, kun puoliintumis
aika on 17 vrk. Vaikka albumiini käsittää vain 
noin 3 % kehon kokonaisproteiinimäärästä, 
kuluttaa sen päivittäinen vaihtuminen silti 19 % 
elimistön päivittäisestä proteiinintarpeesta, 
mikä korostaa albumiinitasapainon merkitystä. 

Albumiinin menetys suoleen johtaa maksas
sa albumiinisynteesin lisääntymiseen. Maksa ei 
kuitenkaan kykene korvaamaan suurta ja jatku

vaa albumiinin menetystä (3). Tulehdustilois
sa, kuten tulehduksellisessa suolistosairaudessa 
(IBD), albumiinipitoisuuden pienuus johtuu 
myös tulehduksen aiheuttamasta synteesi
vajeesta (5). Hypoalbuminemia johtaa veren 
onkoottisen paineen laskuun ja nesteen siirty
miseen solunulkoiseen tilaan. Tämän seurauk
sena potilaalle voi kehittyä turvotuksia ja aski
testa. 

Myös immunoglobuliini ja fibrinogeeni
pitoisuudet veressä pienenevät imunestevuo
don yhteydessä, mikä johtuu näiden proteiinien 
tuotannon suhteellisesta hitaudesta sekä siitä, 
ettei vuodon aiheuttama menetys ole täysin 
kompensoitavissa rajallisella synteesikapasitee
tilla. Immunoglobuliinien tai fibrinogeenin me
netys on harvoin niin suurta, että se lisäisi infek
tioalttiutta tai muuttaisi veren hyytymistä (6).

Proteiinivuoto suoleen voi kehittyä kolmel
la eri mekanismilla (3). Suolen limakalvoa 
vaurioittavien tilojen, kuten eosinofiilisen tai 
infektioon liittyvän tulehduksen yhteydessä, 
patofysiologiseksi prosessiksi on esitetty suolis
ton seinämän tiiviiden liitosten läpäisevyyden 
muutosta. Limakalvon eroosion myötä nukka
lisäkkeiden kärkien imuhiussuonet paljastuvat 
ja voivat alkaa vuotaa imunestettä diffuusisti. 
Imusuonten painetta suorasti tai epäsuorasti 
nostavat tilat, kuten suoliliepeen kasvaimet tai 
laskimopaineen nousu muista syistä (sydänpo
tilaat), laajentavat imusuonia ja nostavat niiden 
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Proteiinihukkaa aiheuttava suolisairaus

Proteiinihukkaa aiheuttava suolisairaus (protein-losing enteropathy, PLE) on tila, jossa proteiinia mene-
tetään suoleen joko imuteiden tai suolen limakalvon sairauksien seurauksena. Plasman albumiinipitoi-
suuden pieneneminen on merkittävä löydös. Ulosteen antitrypsiinipitoisuuden määritys on proteiini-
vuodon kannalta diagnostinen tutkimus. Suolen limakalvosairaus, kuten tulehduksellinen suolisto-
sairaus, eosinofiilinen suolitulehdus tai infektio, sekä imusuoniston poikkeava toiminta (paineennousu 
eräiden sydän vikojen yhteydessä) tai rakenne voivat johtaa proteiinivuotoon. Myös joidenkin muiden 
 proteiinien, kuten IgG:n, pitoisuus plasmassa voi pienentyä. Proteiinin menetys voi johtaa proteiinin 
puutokseen. PLE:n hoito on oireenmukaista. Siihen johtanut sairaus on syytä pyrkiä selvittämään,  vaikka 
syy ei olekaan aina hoidettavissa. 
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painetta. Tällöin imunestettä vuotaa suolistoon 
joko laajalla alueella diffuusisti tai yksittäisestä 
repeämästä.

Imuneste (lymfa) muodostuu soluvälitiloi
hin hiusverisuonista tihkuneesta nesteestä sekä 
pienikokoisimmista molekyyleistä ja proteii
neista. Tätä ultrafiltraatiota määrittelee hydro
staattisen ja onkoottisen paineen välinen tasa
paino. Imunesteen koostumukseen vaikuttaa 
myös anatominen alue, jolla se muodostuu. 
Suoliston alueella ravinnon merkitys erittyvän 
imunesteen määrään ja koostumukseen on 
suuri (7). Imutiet toimivat myös immuunipuo
lustuksen solujen pikateinä. Imusolmukkeisiin 
tuovissa (afferenteissa) imuteissä imunesteen 
soluista 80–90 % on Tsoluja, ja niistä auttaja
Tsoluja on nelinkertainen määrä tappajaTso
luihin nähden. Myös imusolmukkeesta vievien 
(efferenttien) imuteiden imunesteen solut ovat 
pääosin CD4positiivisia eli auttajaTsoluja, ja 
auttaja ja tappajaTsolujen suhde on imunes
teessä suurempi kuin veressä (8,9).

Imunesteen koostumuksen erityispiirteiden 
vuoksi erityisesti imusuonivaurioon, imusuo
niston rakennepoikkeavuuteen tai sen toimin
tahäiriöön liittyvässä PLE:ssä, mutta myös vai
keassa suolinukkavauriossa, menetetään suo leen 
suuria määriä immunoglobuliineja, pää asiassa 
IgG:tä. IgG on rikastunut imunesteeseen, sen 
puoliintumisaika on pitkä ja vaihtuvuus hidasta. 
Imunestevuoto johtaa myös auttajaTsolupai
notteiseen Tlymfosytopeniaan ja lievempään 
tappajaTsolujen määrän vähenemiseen (2). 
Runsas pitkittynyt PLE erityisesti imunestevuo
don yhteydessä voi siis johtaa hankinnaiseen 
immuunipuutostilaan (10,11).

PLEpotilaalle voi kehittyä myös vajaaravit
semus. Rasvojen menetykset yhdessä pitkäket
juisten rasvahappojen imeytymishäiriön kanssa 
voivat johtaa rasvaliukoisten vitamiinien ja vält
tämättömien rasvahappojen puutteeseen (6). 
Toisaalta ruokavalion pitkäketjuisten rasvojen 
saannin rajoittaminen voi vähentää merkittä
västi imunesteen menetystä suoleen imu neste
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Aiemmin terve 12-vuotias poika tuli päivystykseen 
voimakkaan, reilun vuorokauden kestäneen ylävat-
sakivun vuoksi. Hänellä todettiin kaikukuvauksessa 
haimassa kystia, ja lisätutkimuksena tehdyssä tie-
tokonetomografiassa potilaan pohjukaissuoli oli 
poikkeavan turpea ja vaikutti tulehtuneelta. Haima-
entsyymiarvot olivat normaalit. Vatsaontelossa 
oli jonkin verran askitesta, ja suoliliepeessä näkyi 
5  cm:n läpimittainen kalkkiutunut imusolmukkeek-
si epäilty rakenne. Plasman albumiinipitoisuus oli 
14,5 g/l (viitearvo 37–51 g/l) ja ulosteen antitryp-
siinipitoisuus 4 620 µg/g (< 268 µg/l). 

Tähystystutkimuksissa otetuista kudosnäytteistä 
todettiin eosinofiilinen tulehdus pohjukaissuolessa, 
ja paksusuolesta makroskooppisesti terveen näköi-
seltä limakalvolta otetuissa biopsioissa havaittiin 
epäspesifistä vähäistä tulehdusmuutosta. Haiman 
pseudokystiksi luokitellut muutokset hävisivät. Plas-
man albumiinipitoisuus suureni albumiini-infuusioi-
den ansiosta arvoon 26–29 g/l, ja turvotukset sekä 
askites hävisivät hitaasti. Suolen limakalvon tuleh-
dusmuutoksen vuoksi potilas sai glukokortikoidi-
kuurin 2 kk:n ajaksi. 

Seurantatähystyksessä tulehdusmuutokset hävisi-
vät. Hypoalbuminemia kuitenkin palasi, ja ulosteen 
antitrypsiinipitoisuus pysyi suurentuneena. Laparo-
tomiassa suoliliepeessä ei havaittu muuta poikkea-
vaa kuin kalkkiutunut imusolmuke, joka poistettiin. 
Mittaamattoman pienten plasman IgG-pitoisuuksien 
ja selvän lymfosytopenian vuoksi potilaalle aloitet-
tiin immunoglobuliinikorvaushoito. Seurantatähys-
tyksissä ja ohutsuolen kapseliendoskopiassa ohut-
suolen alkuosasta löytyi limakalvon lymfangiektasia-
muutos (KUVA). Imuteiden gamma kuvauksessa tai 
magneettilymfografiassa ei havaittu toimenpidera-
diologisesti hoidettavissa olevia muutoksia imuteis-
sä. Koska selvän lymfangiektasiamuutoksen lisäksi 
ohutsuolen alkuosan limakalvolla oli laajemminkin 
imutietukokseen sopivia muutoksia, ei leikkaushoi-
toa ole toistaiseksi suunnitteilla. 

Poika voi nykyään kohtalaisen hyvin ja pystyy 
käymään koulua. Hän noudattaa vähärasvaista sekä 
runsasproteiinista ruokavaliota ja saa turvotusten 
estämiseksi viiden viikon välein albumiinitankkauk-
sia. Plasman albumiinipitoisuutta on pyritty pitä-
mään vähintään lukemissa 20–25 g/l.

Potilastapaus
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KUVA. Ohutsuolen limakalvon lymfangiektasiamuutos gastroskopiassa (A) ja kapseliendoskopiassa (B).

A B

paineen laskun kautta. Lisääntynyt albumiini
synteesi lisää proteiininkulutusta ja saattaa 
yhdessä proteiinin menetyksen kanssa johtaa 
proteiininpuutokseen.

Proteiinivuotoa aiheuttavat 
sairaudet ja tilat

PLE:tä on todettu muun muassa TAULUKOS-

SA 1 lueteltujen sairauksien yhteydessä. Nämä 
sairaudet voidaan karkeasti jakaa patofysiolo
gialtaan kahteen ryhmään: primaarisesti lima
kalvovaurioihin (eroosiot ja nukkalisäkevau
rio) liittyviin sekä primaarisesti imusuoniston 
rakenteisiin ja toimintaan liittyviin vikoihin. 
Jaolla on kliinistä merkitystä, sillä limakalvo
vaurioihin liittyvien vikojen yhteydessä esiin
tyvä PLE on usein lievempi ja perussairauden 
perusteella hoidettavissa, eikä siihen liity yhtä 
vahvaa sekundaarisen immuunivajeen riskiä. 

Limakalvovaurioon liittyvä PLE. Méné
trier’n tauti on harvinainen hyperproliferatiivi
nen mahalaukun limakalvon sairaus, joka esiin
tyy tyypillisesti keskiikäisellä miespotilaalla. 
Siihen liittyy hankala ja pitkittyvä hypoalbu
minemia, jonka tarkka patofysiologia on epä
selvä (12). Lapsilla esiintyy vastaavaa sairautta 
lievempänä ja itsekseen rajoittuvana. Heillä sen 
on kuvattu liittyvän tiettyihin infektioihin (13). 
Albumiinivuodon lisäksi Ménétrier’n taudissa 
suolistoon ei juurikaan menetetä muita pro
teii neja, ja supportiivinen hoitolinja saattaa 

riittää. Gastrektomian vaihtoehdoksi vaikeiden 
tapauksien hoitoon on uutena hoitona tarjolla 
epidermaalisen kasvutekijän (EGF) vastaaine 
setuksimabi (14). 

Tulehduksellisiin suolistosairauksiin ja har
vinaiseen autoimmuunienteropatiaan voi jos
kus liittyä runsastakin proteiinivuotoa lima
kalvovaurion vaikeuden mukaan. Kliinistä mer
kitystä tulehduksellisten suolistosairauksien 
yhteydessä esiintyvällä proteiinivuodolla on 
erityisesti potilaille, joilla on biologinen lääki

TAULUKKO 1. Proteiinivuotoa suoleen aiheuttavat sairau-
det.

Imunestekierron häiriöt

Sydänviat 
 Restriktiivinen sydämen vajaatoiminta 
 Fontanin verenkierto

Lymfooma tai muu kasvain

Sarkoidoosi

Vaskuliitit

Lymfangiektasiat

Lymfaattiset epämuodostumat

Limakalvovaurio

Tulehdukselliset suolistosairaudet, erityisesti Crohnin tauti

Haavainen paksusuolitulehdus

Ménétrier’n tauti

Eosinofiiliset gastroenteriitit

Suolistoinfektiot, mukaan lukien Whipplen tauti sekä 
mato- ja loistartunnat

Sarkoidoosi

Hoitamaton keliakia

Proteiinihukkaa aiheuttava suolisairaus
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tys. Infliksimabin puoliintumisajan on osoitettu 
lyhenevän hypoalbuminemian yhteydessä, jol
loin riittävän lääkepitoisuuden saavuttaminen 
voi vaatia suurempia ja tiheämmin annettuja 
lääkeinfuusioita (15). Suoliston limakalvon 
sairauksista hoitamattoman keliakian nukka
lisäkevaurioiden ja runsaaseen tulehduskipu
lääkkeiden käyttöön liittyvien ohutsuolihaavo
jen yhteydessä voi esiintyä hypoalbuminemiaa 
proteiinivuodon merkkinä.

Joidenkin suolistoinfektioiden on huomattu 
liittyvän PLE:n puhkeamiseen (16–18). Myös 
pikkulapsen vaikea suolioireinen ruokaallergia 
voi johtaa PLE:hen aiheuttamansa vaikean 
nukkalisäkevaurion myötä (19). Eosinofiilista 
gastroenteriittiä sairastavilla lapsilla tyypillises
ti esiintyvän proteiinivuodon arvellaan liitty
vän eosinofiilien ja syöttösolujen aktiivisuuteen 
sekä näiden vapauttamien välittäjäaineiden 
aiheuttamaan suoliston läpäisevyyden lisäänty
miseen. 

Näiden tyypillisesti lapsuusiässä esiintyvien 
sairauksien ennuste on varsin hyvä. Infektioi
den jälkitilana kehittyvä nukkalisäkevaurio tai 
läpäisevyyden lisääntyminen rajoittuvat yleen
sä itsestään, ja tällaisissa tilanteissa PLE:kin 
paranee yleensä itsestään ajan kanssa. Lähinnä 
aikuispotilailla kuvattu harvinainen Whipplen 
tauti (Tropheryma whippelii infektio) johtaa lä
hes aina proteiinivuotoon poikkeavan ja tuleh

tuneen limakalvon kautta. Whipplen tauti on 
etenevä monielinsairaus, jonka diagnostiikassa 
suolikanavan yläosan tähystys on ensisijainen 
ja kokeneissa käsissä diagnostinen tutkimus. 
Maailmanlaajuisesti tärkeitä erotusdiagnostisia 
vaihtoehtoja ovat myös suoliston alkueläin tai 
matoinfektiot.

Imusuoniston patologiaan liittyvä PLE. 
Waldmannin tauti (primaarinen ohutsuolen 
lymfangiektasia) on synnynnäinen sairaus, jos
sa imusuonet ovat laajentuneet, mikä aiheuttaa 
PLE:tä. Waldmannin tauti havaitaan useim
miten imeväisiässä tai viimeistään varhaisessa 
nuoruudessa (20). Varhaisen esiintymisiän 
vuoksi sen taustalta on etsitty erityisesti lym
fogeneesiin liittyviä geenejä. CCBE1geenin 
mutaatio aiheuttaa Hennekamin oireyhtymän, 
jossa imusuoniston anomalioiden lisäksi esiin
tyy keskushermostooireita. Noonanin oire
yhtymässä poikkeava imusuonitus, turvotukset 
ja proteiinivuoto ovat varsin tavallisia löydök
siä. Vatsaontelon lymfaattisiin epämuodostu
miin voi liittyä vauvaiässä alkava hankala PLE. 
Vatsaontelon sisäinen kasvain, tyypillisimmin 
lymfooma, voi aiheuttaa anatomisen kulkues
teen imusuonistoon.

Synnynnäisen yksikammioisen sydämen 
palliatiiviseksi hoidoksi tehtävä, isosta veren
kierrosta palaavan laskimoveren suoraan keuh
koverenkiertoon ohjaavan yhteyden luova 
Fon tanin verenkierto aiheuttaa 5–15 %:lle lei
katuista potilaista PLE:n keskimäärin kahdek
san vuoden kuluessa leikkauksesta. Laskimo
paineen lisääntyminen johtaa imunestekierron 
häiriöön (21,22). Potilaiden, joilla on Fonta
nin verenkierto, PLE on usein runsasoireinen, 
ja siihen liittyy jopa 30 %:n kuolleisuus (23). 
Hoidon tavoitteena on vähentää suolen tuleh
dusta, laskimopainetta ja yleistä imunestemuo
dostusta. 

Viime vuosien kehitys imunesteiden kuvan
tamisessa voi parantaa ennustetta (24). Poti
laiden, joille on tehty Fontanin leikkaus, imu
nestevuoto johtaa hypoalbuminemian lisäksi 
merkittävään hypogammaglobulinemiaan. Li
säksi on kuvattu rokotevastaainepitoisuuksien 
pienenemistä ja lymfosytopeniaa. Yleensä lym
fosyyttien toiminta ei kuitenkaan ole heikenty
nyt. Tämä selittänee sen, ettei PLEpotilailla, 

Ydinasiat
 8 Hypoalbuminemian yhtenä syynä on pro-

teiinin menetys suoleen (protein-losing 
enteropathy, PLE).

 8 Ulosteen alfa1-antitrypsiinipitoisuuden 
mittaaminen on PLE:n kannalta diagnos-
tinen koe.

 8 Tähystystutkimukset kuuluvat PLE:n ensi-
linjan diagnostisiin selvittelyihin.

 8 Pitkittyneen ja vaikean PLE:n yhteydessä 
on syytä muistaa sekundaarisen immuuni-
vajauksen ja vajaaravitsemuksen mahdol-
lisuus.
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joille on tehty Fontanin leikkaus, esiinny mer
kittävästi enemmän vakavia bakteeriinfektioita 
tai opportunististen mikrobien aiheuttamia in
fektioita (25,26).

Aikuisilla sydänpotilailla muun muassa re
striktiivinen sydänpussitulehdus voi johtaa 
imusuoniston paineen nousuun ja sen seurauk
sena jatkuvaan proteiinivuotoon samantyyp
pisellä mekanismilla kuin potilailla, joille on 
tehty Fontanin leikkaus (3). Aikuispotilaiden 
suoliliepeen kasvainten (erityisesti lymfoo
mien) aiheuttamaa proteiinivuotoa suolistoon 
on myös kuvattu (27,28). Suoliston alueen 
vaskuliitit, esimerkiksi systeeminen lupus eryt
hematosus (SLE) tai Henoch–Schönleinin 
purppura (IgAvaskuliitti), sekä harvinaisuute
na myös mahasuolikanavan sarkoidoosi voivat 
aiheuttaa proteiinivuotoa (29–31). Näissä sai
rauksissa PLE:n mekanismi liittyy sekä limakal
vovaurioon että imusuoniston ahtautumiseen.

Harvinaisia PLE:n syitä. Imeväisiässä il
menevän PLE:n taustalta on löytynyt hyvinkin 
erilaisia harvinaisia geneettisiä poikkeavuuksia, 
joiden proteiinivuotoon johtava patofysiologia 
voi olla monimuotoinen. Esimerkiksi DGAT1
geenin synnynnäiseen puutokseen liittyy tyy
pillisesti imeväisiässä selvä PLE, joka helpottuu 
kasvun ja vähärasvaisen ruokavalion myötä. 
Geenipuutos liittyy enterosyytin rasvaaineen
vaihduntaan (32). 

CD55geeni koodaa komplementtia estävää 
proteiinia, ja sen puutos johtaa komplementin 
yliaktivoitumiseen ja sitä kautta nukkalisäke
vaurioon ja vaikeaan PLE:hen (CHAPLEoire
yhtymä). CD55geenin puutokseen liittyvää 
PLE:tä on hoidettu menestyksekkäästi C5pro
teiinia estävällä vastaaineella ekulitsumabilla 
(33). 

Glykosylaatiovikoihin kuuluvassa mannoosi
fosfaattiisomeraasin puutoksessa enterosyytin 
basolateraaliselta solukalvolta puuttuu hepa
raani sulfaattia, mikä johtaa solunsisäiseen vau
rioon ja proteiinivuotoon mahdollisesti tyvi
kalvovaurion vuoksi (34). Mielenkiintoista on, 
että Fontanin leikkaukseen liittyvää PLE:tä on 
yksittäisissä tapauksissa hoidettu menestyk
sekkäästi hepariinilla. Tätä hoitotulosta ei ole 
kuitenkaan voitu toistaa isommissa jatkotutki
muksissa.

Diagnostiikka ja hoito

Epäily suoliston proteiinivuodosta voi herätä 
potilaan oireiden, esimerkiksi ripulin ja tur
votuksen perusteella. Jos potilaalla todetaan 
hypoalbuminemia, joka ei selity yleisemmillä 
syillä, kuten proteinurialla tai maksan vajaatoi
minnalla, on syytä selvittää PLE:n mahdolli
suus (TAULUKKO 2) (5).

PLE:n diagnoosi perustuu ulosteeseen vuo
tavan proteiinin osoitukseen (35). Alfa1anti
trypsiini ei hajoa suolistossa. Kertanäytteestä 
mitatun antitrypsiinimäärän on osoitettu kor
reloivan hyvin kokonaisvuotoon. Poikkeuksena 
on gastrinen proteiinivuoto, sillä happamuus 
(pieni pHarvo) ja vatsaeritteen entsyymit pilk
kovat myös antitrypsiiniä, jolloin sen uloste
pitoisuus voi olla virheellisesti pieni (36). 

Suomessa käytetään laajalti entsyymiim
munologisella määrityksellä (enzyme immuno
assay, EIA) tehtävää alfa1antitrypsiinin määri
tystä (37). Runsas suoliston verenvuoto voi 
aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia (38). 
Kirjallisuudessa on käytetty myös ulosteen 
alfa1antitrypsiinipitoisuuden sijasta alfa1
antitrypsiinin puhdistumaa (ml/päivä). Tässä 
menetelmässä huomioidaan alfa1antitrypsii
nin väkevyyden lisäksi ulosteen kokonaismäärä 
ja veren alfa1antitrypsiinikonsentraatio (39). 
Synnynnäisestä antitrypsiinin puutoksesta kär
sivän potilaan ulosteen antitrypsiinimääritys 
voi olla epäluotettava, ja tällöin tulos olisi syytä 
arvioida yhdessä seerumin antitrypsiinipitoi
suuden kanssa.

Proteiinivuodon tarkemman paikan selvit
täminen aloitetaan yleensä endoskopialla. Vat
saontelon kuvantamisella suljetaan pois imu
suoniston ahtautumista aiheuttavat prosessit. 
Ohutsuolen tähystyksessä imusuonimuutos 
on usein havaittavissa paljain silmin valkoisina 
ja laajoina nukkalisäkkeiden kärkinä (KUVA A). 
Paksusuolen tähystys on aina tarpeen ripuli
oireen selvittelyissä. Kapseliendoskopialla voi
daan selvittää ohutsuolen lymfangiektasioiden 
esiintyminen (KUVA B). Imuteiden gamma
kuvauksella nähdään isotooppimerkkiaineen 
kulku periferiasta kohti rintatiehyttä (ductus 
thoracicus), ja joskus sen avulla voidaan visua
lisoida mahdollinen imutieahtauma tai vuoto. 

Proteiinihukkaa aiheuttava suolisairaus
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Uudempia tutkimusmenetelmiä edustaa mag
neettilymfografia (23). Tarkan vuotopaikan 
löytyminen voi olla mahdollista uudenaikaisilla 
toimenpideradiologian keinoilla.

Hypoalbuminemian oireenmukaisena hoi
tona käytetään albumiiniinfuusioita. Niiden 
tavoite on suurentaa albumiinipitoisuus sellai
seksi, että potilaan turvotukset ja askites pysy
vät poissa. Normaaleihin plasmapitoisuuksiin 
ei pyritä. Kaikilta PLEpotilailta olisi syytä ker
taalleen tutkia eri valkosolujen määrät ja immu
noglobuliinipitoisuudet. Proteiininmenetysti
lojen rutiinimaista vastaainekorvaushoitoa ei 
suositella. Hypogammaglobulinemian ja lymfo
sytopenian vaikeus, mahdolliset rokotevasteet 
ja potilaan infektiohistoria vaikuttavat ensisi
jaisen mikrobilääkeestohoidon tai toissijaisen 
immunoglobuliinikorvaushoidon tarpeen ar
vioin tiin (38). 

Ravitsemusterapeutin konsultaatio ja ravitse
mushoidon seuranta on tarpeellinen PLEpoti
laan hoidossa. Pitkittyvän imunestevuodon hoi
tona voidaan käyttää vähärasvaista ruokavaliota. 
Proteiinin jatkuva menetys johtaa suureen pro
teiinintarpeeseen, jonka tyydyttäminen ilman 
asiantuntijaapua voi olla hankalaa. Energialisä
nä voidaan käyttää keskipitkäketjuisia rasvahap
poja (MCTöljy). Rasvaliukoisten vitamiinien 
korvauksesta tulee pitää huoli, ja tarvittaessa 
vitamiineja voidaan antaa ruiskeena lihakseen.

Lopuksi

Proteiinihukkaa aiheuttava suolisairaus on syy
tä pitää mielessä, jos potilaalla on selittämätön 
hypoalbuminemia. Ulosteen alfa1antitrypsiini
pitoisuuden mittaaminen kertanäytteestä on lä
hes aina diagnostinen koe. Oman potilaamme 
PLE:n laukaisi ilmeisesti eosinofiilinen suolitu
lehdus, joskin hänen proteiinivuotoaan pitävät 
nykyisin yllä lymfangiektasiamuutokset. Moni
ammatillinen yhteistyö on PLEpotilaan tutki
misessa ja hoidossa erityisen tärkeää. Vaikeissa 
tapauksissa immunologinenkin arvio voi olla 
tarpeen. Harvinaisten synnynnäisten PLE:tä 
aiheuttavien tilojen tuntemus voi tarjota kei
noja hoitaa myös tavanomaisempia suoliston 
proteiinivuotoa aiheuttavia tiloja. ■
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nisen fysiologian erikoislääkäri Sorjo Mätzkeä käsikir-
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TAULUKKO 2. Diagnostiset tutkimukset selviteltäessä proteiinivuotoa suoleen.

Tutkimus Aihe ja tulkinta

Ulosteen alfa1-antitrypsiini-
pitoisuus

PLE-epäilyn ensilinjan tutkimus. Positiivisena diagnostinen, myös kertanäytteestä. 
Runsas verenvuoto voi suurentaa arvoa hiukan yli viiterajan. Vääriä negatiivisia tuloksia 
gastrisen imunestevuodon yhteydessä.

Plasman tai seerumin albumiini-
pitoisuus

Herkkä proteiinin menetyksen mittari. Pieniä arvoja myös tulehdusreaktion ja proteiini-
aliravitsemuksen yhteydessä.

Plasman tai seerumin IgA- ja 
IgG-pitoisuudet

Erityisesti IgG-pitoisuus ja hiukan vähemmän IgA-pitoisuus pienenee proteiinivuodon, 
runsaimmin imusuonivaurion yhteydessä.

Valkosolujen erittelylaskenta Tutkittava aina. Hankalan vuodon yhteydessä lymfosyyttimäärä on selvästi pieni.

Lymfosyyttien erittelylaskenta Tutkitaan kertaalleen, jos lymfosytopenia pitkittyy. Pieni auttaja-T-solumäärä tyypillistä, 
voi lisätä infektioalttiutta.

Gastroskopia Kuuluu perusselvittelyihin

Kolonoskopia Kuuluu perusselvittelyihin

Kapseliendoskopia Tehdään aina PLE:n yhteydessä, jos gastro- tai kolonoskopioissa ei havaita selittävää.

Lymfoskintigrafia Voi auttaa havainnollistamaan imusuoniston kulkua ja tukoksia.

Magneettilymfografia Erityistason tutkimus epäselvissä tilanteissa. 
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KIRJALLISUUTTA

SUMMARY
Protein-losing enteropathy
Protein-losing enteropathy (PLE) is a condition, where intestinal pathology in either lymphatics or the mucosa results in 
intestinal loss of intravascular proteins. Albumin loss is the key finding due to the vascular leakage of albumin and its slow 
turnover. Also, hypogammaglobulinemia and lymphopenia may occur, causing a risk of secondary immunodeficiency. 
Typical causes of mucosal loss of lymph proteins include inflammatory bowel disease, eosinophilic enteropathies and 
various infections. Lymph drainage may be affected by restrictive heart failure, after palliative Fontan operation or by 
structural damage of the lymphatic system. Fecal α-1 antitrypsin measurement offers an easy and reliable way to assess 
fecal protein loss.
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