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Anni Poikola, Sami Qadri, Anne Juuti, Noora Ahlholm, Kimmo Porthan, Johanna Arola,  
Henna Sammalkorpi, Anne K. Penttilä ja Hannele Yki-Järvinen

Käypä hoito ‑suosituksen fibroosilaskureiden 
toimivuus lihavien rasvamaksatautipotilaiden 
edenneen fibroosin selvittelyssä

JOHDANTO. Rasvamaksatautipotilaiden edenneen fibroosin tunnistaminen on tärkeää vakavien maksa‑
komplikaatioiden ehkäisyssä. Käypä hoito ‑suosituksessa käytetään Fibrosis‑4‑ (FIB‑4) ja NAFLD Fibrosis 
Score (NFS) ‑fibroosilaskureita kaksiportaisesti. Selvitimme, miten Käypä hoito ‑algoritmin kaksiportainen 
seulonta toimii edenneen fibroosin selvittelyssä verrattuna yleisesti suositellun pelkän FIB‑4:n käyttöön.
MENETELMÄT. Tutkimukseen osallistui 401 lihavaa potilasta, joille tehtiin kliinisen tutkimuksen lisäksi 
maksabiopsia. Potilaille laskettiin FIB‑4‑ ja NFS‑riskipisteet, ja niiden osuvuutta tunnistaa maksabiopsial‑
la varmistettu edennyt fibroosi arvioitiin.
TULOKSET. Maksabiopsiassa ilmeni rasvamaksatauti 64 %:lla ja edennyt fibroosi 5 %:lla potilaista. Käypä 
hoito ‑algoritmi ohjasi jatkotutkimuksiin 76 potilasta eli merkitsevästi vähemmän kuin pelkkä FIB‑4 (129 
potilasta, p < 0,001). Algoritmi ja pelkkä FIB‑4 tunnistivat edenneen fibroosin yhtä hyvin (18/20 vs 15/20 
potilasta, p = 0,41).
PÄÄTELMÄT. Käypä hoito ‑algoritmin mukainen lihavien potilaiden edenneen fibroosin kaksiportainen 
seulonta vähentää turhia lähetteitä jatkotutkimuksiin verrattuna pelkän FIB‑4:n käyttöön.

Rasvamaksataudin (ei-alkoholiperäinen 
rasvamaksatauti, NAFLD) esiintyvyys 
maailmanlaajuisesti on 25 %, ja se on län-

simaiden yleisin maksasairaus (1,2). Suomes-
sa NAFLD:n esiintyvyys on kolminkertainen 
verrattuna alkoholiperäiseen rasvamaksatautiin 
(3). Useimmilla potilailla siihen liittyy metabo-
lisen oireyhtymän liitännäissairauksia, kuten li-
havuus, insuliiniresistenssi ja tyypin 2 diabetes, 
hypertriglyseridemia, pieni HDL-kolesteroli-
pitoisuus sekä verenpainetauti (1). Potilaiden 
maksan histologiset löydökset vaihtelevat pel-
kästä rasvamaksasta (NAFL) alkoholiin liitty-
mättömään rasvamaksatulehdukseen (NASH) 
ja maksan eritasoiseen fibrotisoitumiseen (4). 
Näistä tekijöistä fibroosin vaikeus ennustaa 
parhaiten potilaiden kuolleisuutta (5,6).

Maksakomplikaatioiden ehkäisyssä tärkeää 
on edenneen fibroosin tunnistaminen ajoissa, 
koska elintapamuutoksilla ja lihavuusleikkauk-
sella voidaan vaikuttaa edullisesti maksan histo-

logisiin muutoksiin (7,8). Hyödyt ovat suorassa 
suhteessa painon vähenemiseen (7–10). Esimer-
kiksi painon 10 %:n vähenemisen myötä fibroo-
sin aste pienenee 45 %:lla potilaista ja rasvamak-
satulehdus paranee 90 %:lla potilaista (8).

FIB-4-indeksillä arvioidaan edenneen fib-
roosin todennäköisyyttä. FIB-4 lasketaan plas-
man ASAT- ja ALAT-arvojen, iän sekä trombo-
syyttimäärän perusteella (11). FIB-4 on vali-
doitu 35–65-vuotiaille (12,13). Vuonna 2020 
julkaistussa Käypä hoito -suosituksessa suosi-
teltiin lisäksi NAFLD Fibrosis Scoren (NFS) 
laskemista, mikäli potilaan FIB-4-pisteet jäävät 
”harmaalle alueelle” (14). NFS:n laskemiseen 
tarvitaan lisäksi tiedot potilaan painoindeksis-
tä ja plasman albumiinipitoisuudesta sekä ve-
renglukoosin paastoarvon huononemisesta tai 
diabeteksesta (6,15). Useimmissa kansainväli-
sissä suosituksissa suositellaan pelkän FIB-4:n 
käyttöä siten, että keskisuuren ja suuren riskin 
potilaat ohjataan jatkotutkimuksiin (6,16,17).
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Ei tiedetä, kuinka hyvin NAFLD:n Käypä 
hoito -suosituksen seulonta-algoritmi toimii 
verrattuna pelkän FIB-4:n tai NFS:n käyt-
töön. Halusimme selvittää fibroosilaskureiden 
toimivuutta suomalaisten lihavien potilaiden 
edenneen fibroosin todennäköisyyden arvioi-
misessa. Potilaiden diagnoosi oli varmistettu 
maksabiopsialla.

Menetelmät

Tutkimukseen osallistui 401 lihavaa potilasta, 
jotka olivat saaneet lähetteen lihavuusleikkauk-
seen Helsingin yliopistolliseen sairaalaan. Poti-
laat täyttivät seuraavat sisäänottokriteerit: He 
olivat 18–75-vuotiaita. Heillä ei potilastietojen, 
kliinisen tutkimuksen ja laboratoriokokeiden 
perusteella ollut tiedossa olevaa akuuttia tai 
kroonista sairautta lukuun ottamatta lihavuutta, 
tyypin 2 diabetesta, verenpainetautia ja rasva-
maksatautia. Naispotilaiden alkoholinkulutus 
oli alle 20 g ja miesten alle 30 g päivässä. Heil-
lä ei ollut kliinisiä tai biokemiallisia viitteitä 
muista maksasairauksista eivätkä he käyttäneet 
maksan rasvoittumista aiheuttavia lääkkeitä tai 
muita aineita. 

Suurentuneet maksaentsyymiarvot (ASAT-, 
ALAT- ja GT-pitoisuus) eivät olleet poissulku-
kriteeri. Helsingin yliopistollisen sairaalan sisä-
tautien eettinen toimikunta antoi tutkimukselle 
puoltavan lausunnon.

Kliininen tutkimus ja laboratoriokokeet 
tehtiin potilaille viikkoa ennen suunniteltua li-
havuusleikkausta, ja potilaat olivat paastonneet 
yön. Potilaiden paino, pituus ja vyötärönympä-
rys mitattiin. Verinäytteestä mitattiin seerumin 
kreatiniini- ja elektrolyyttipitoisuudet, pieni 
verenkuva, insuliini- ja lipidiarvot sekä fibroo-
simarkkereita varten ASAT-, ALAT- ja albumii-
nipitoisuudet, trombosyyttimäärä, HbA1c-arvo 
ja plasman glukoosipitoisuus. Lisäksi tutkittiin 
HBV- ja HCV-serologia. 

Maksaentsyymiaktiivisuuden raja-arvot oli-
vat: ASAT-pitoisuus naisilla ≥ 35 U/l ja miehil-
lä ≥ 45 U/l, ALAT-pitoisuus naisilla ≥ 35 U/l 
ja miehillä ≥ 50 U/l sekä GT-pitoisuus naisilla 
≥ 40 U/l ja miehillä ≥ 60 U/l (18). Verenglu-
koosin suurentuneen paastoarvon (impaired 
fasting glucose, IFG) raja-arvo oli ≥ 6,1 mmol/l 

(17). KUVASSA 1 esitetään FIB-4:n ja NFS:n yh-
tälöt sekä EASL/EASD/EASO-suosituksen 
perusteella määritetyt raja-arvot riskiryhmille 
(17).

Maksabiopsian histologisessa tutkimuk‑
sessa arvioitiin suuripisaraisen rasvan määrä 
(%) ja steatoosin aste (S0-S3). NAFLD-kritee-
rit täyttyivät, mikäli rasvaa oli > 5 %:ssa mak-
sasoluista. Taudin vaikeusasteen luokittelussa 
käytettiin steatoosi-aktiviteetti-fibroosi (SAF) 
-pistetystä, joka esitetään KUVASSA 2 (19). 
Edenneenä fibroosina pidettiin fibroosin astet-
ta F3–F4.

Edenneen fibroosin todennäköisyyttä 
ja jatkotutkimuksiin lähetettävien potilai‑
den määrää arvioitiin Käypä hoito -suosituk-
sen mukaisella seulonta-algoritmilla (KUVA 1). 
FIB-4:n mukaisesti suuren riskin potilaat tu-
lisi lähettää jatkotutkimuksiin ja pienen ris-
kin potilaat seurantaryhmään, jossa tilannetta 
arvioidaan kahden vuoden välein. Harmaan 
alueen potilaille laskettiin NFS-pisteet. NFS:n 
mukaisesti suuren riskin potilaat tulisi lähettää 
jatkotutkimuksiin, pienen ja keskisuuren riskin 
potilaat seurantaryhmään (14). 

Arvioimme jatkotutkimuksiin lähetettävien 
potilaiden määrää myös käyttämällä yksittäis-
tä fibroosilaskuria eli joko FIB-4:ää tai NFS:ää. 
Koska metabolista oireyhtymää sairastavien po-
tilaiden maksasairausriski on suurentunut, tar-
kastelimme erikseen fibroosilaskureiden toimi-
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Ydinasiat
 8 Rasvamaksatautipotilaiden edenneen fib‑

roosin riskin arvioimiseen voidaan käyt‑
tää FIB‑4‑ ja NFS‑laskureita.

 8 Käypä hoito ‑suosituksessa fibroosilasku‑
reita käytetään kaksiportaisesti ja poti‑
laat ohjataan riskiarvion perusteella joko 
kahden vuoden seurantaan tai jatkotutki‑
muksiin. 

 8 Verrattuna pelkkään FIB‑4:ään Käypä 
hoito ‑algoritmi vähentää merkittävästi 
jatkotutkimuksiin lähetettävien lihavien 
potilaiden määrää mutta tunnistaa eden‑
neen fibroosin yhtä herkästi.
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vuutta myös pelkästään näiden potilaiden osalta.
Tilastolliset analyysit tehtiin käyttämällä 

Microsoft Exceliä (versio 16.16.23) ja GraphPad 
Prism 8.4.2 -ohjelmistoa. Jatkuvat muuttujat on 
esitetty muodossa keskiarvo ± keskivirhe tai me-
diaani (25.–75. persentiili) ja kategoriset muut-

tujat on ilmaistu potilaiden lukumääränä ja pro-
sentuaalisena osuutena koko potilasryhmästä. 

Fibroosilaskureille laskettiin herkkyys, tark-
kuus, negatiivinen ja positiivinen ennustearvo 
sekä receiver operating characteristic -käyrän 
alle jäävä pinta-ala (AUROC). Kahden eri tes-

KUVA 1. Rasvamaksataudin (NAFLD) Käypä hoito  ‑suosituksen seulonta‑algoritmi ja sen toimivuus lihavien po‑
tilaiden edenneen fibroosin selvittelyssä (Helsinki kohortti 2020) (15). Kaksiportaisessa algoritmissa FIB‑4a‑indek‑
si jakaa potilaat kolmeen riskiryhmään: < 1,3, merkittävä fibroosi epätodennäköinen; 1,3 ‑ 2,67, “harmaa alue”; 
> 2,67, merkittävä fibroosi todennäköinen. “Harmaalla alueella” oleville potilaille suositellaan NFSb:n laskemista. 
NFS‑indeksin tulosalueet ovat: < ‑1,455, merkittävä fibroosi epätodennäköinen; ‑1,455 – 0,676, “harmaa alue”; > 
0,676 merkittävä fibroosi todennäköinen. Seulonta‑algoritmin mukaan suuren riskin potilaat tulisi lähettää jat‑
kotutkimuksiin, ja pienen tai keskisuuren riskin potilaat kahden vuoden seurantaan.
aFIB‑4 (Fibrosis‑4 Index): ikä, ASAT‑ ja ALAT‑pitoisuus sekä trombosyyttimäärä. Yhtälö: [ikä (vuodet) x ASAT (U/l)] 
/ [B‑Trom (E9/l) x √ALAT (U/l)].
bNFS (NAFLD Fibrosis Score): ikä, ASAT‑ ja ALAT‑pitoisuus, trombosyyttimäärä, BMI, plasman albumiini, sekä tieto 
heikentyneestä paastoverensokerista tai diabeteksesta. Yhtälö: −1,675 + 0,037 × ikä (vuosissa) + 0,094 × painoin‑
deksi (kg/m2) + 1,13 × IFG/diabetes (kyllä=1, ei=0) + 0,99 × ASAT/ALAT‑ suhde – 0,013 × B‑Trom (E9/l) – 0,066 × 
albumiini (g/l). 

Kaikki potilaat
n = 401

Pieni riski
n = 272 (67,8 %)

Korkea riski
n = 19 (4,7 %)

Korkea riski
n = 57 (14,2 %)

Pieni/keskisuuri riski
n = 53 (13,2 %)

FIB-4

NFS

Harmaa alue
n = 110 (27,4 %)

Seuranta 2 vuotta
n = 272 (67,8 %)

Seuranta 2 vuotta
n = 53 (13,2 %)

Lähete jatkotutkimuksiin
n = 76 (19,0 %)

NAFLD: 15/19 (78,9 %)
NASH: 9/19 (47,4 %)
F0: 5/19 (26,3 %)
F1: 4/19 (21,1 %)
F2: 2/19 (10,5 %)
F3: 2/19 (10,5 %)
F4: 6/19 (31,6 %)

NAFLD: 74/100 (67,3 %)
NASH: 22/110 (20,0 %)
F0: 58/110 (52,7 %)
F1: 32/110 (29,1 %)
F2: 10/110 (9,1 %)
F3: 6/110 (5,5 %)
F4: 4/110 (3,6 %)

NAFLD: 168/272 (61,8 %)
NASH: 22/272 (8,1 %)
F0: 169/272 (62,1 %)
F1: 92/272 (33,8 %)
F2: 9/272 (3,3 %)
F3: 2/272 (0,7 %)
F4: 0/272 (0,0 %)

NAFLD: 36/53 (67,9 %)
NASH: 9/53 (17,0 %)
F0: 27/53 (50,9 %)
F1: 15/53 (28,3 %)
F2: 8/53 (15,1 %)
F3: 2/53 (3,8 %)
F4: 1/53 (1,9 %)

NAFLD: 53/76 (69,7 %)
NASH: 22/76 (28,9 %)
F0: 36/76 (47,4 %)
F1: 21/76 (27,6 %)
F2: 4/76 (5,3 %)
F3: 6/76 (7,9 %)
F4: 9/76 (11,8 %)

NAFLD: 38/57
NASH: 13/57
F0: 31/57
F1: 17/57
F2: 2/57
F3: 4/57
F4: 3/57

FIB-4 < 1,3 FIB-4 1,3 – 2,67 FIB-4 > 2,67

NFS > 0,675NFS ≤ 0,675

A. Poikola ym.

ALKUPERÄISTUTKIMUS



1315

KUVA 2. Maksabiopsian histologisen tutkimuksen tulokset (S = steatoosiA ; F = fibroosin asteB; B = ”ballooning”C; 
I = tulehdusD; A = aktiivisuusE).
ASteatoosi: SAF‑luokituksen steatoosi (S) määritettiin asteikolla S0–S3 seuraavasti: S0 = < 5 %; S1 = 5–33 % eli 
lievä steatoosi; S2 = 34–66 % eli kohtalainen steatoosi; S3 = > 67 % eli merkittävä steatoosi.
BFibroosin asteen arviointi perustuu histologiseen NAFLD‑pisteytykseen maksabiopsiasta. Fibroosin asteen (F) 
määritys: F0 = ei fibroosia; F1 = perisinusoidaalinen tai periportaalinen fibroosi; F2 = perisinusoidaalinen ja por‑
taalinen tai periportaalinen fibroosi; F3 = silloittava fibroosi; F4 = kirroosi.
CBallooning: B0 = normaalit kuusikulmaiset maksasolut, eosinofiilinen solulima; B1 = maksasolut normaaliko‑
koisia, muoto pyöristynyt, kalpea verkkomainen solulima; B2 = kuten B1, mutta osa maksasoluista suurentunut 
vähintään kaksinkertaiseksi.
DTulehdus: lobulus hepatiksesta löytyi vähintään kaksi tulehdussolujen muodostamaa pesäkettä. Pesäkkeiden 
laskemiseen käytettiin 20‑kertaista suurennosta. I0 = ei tulehdusta tai tulehdussolupesäkkeitä; I1 = 1–2 tuleh‑
dussolupesäkettä; I2 = vähintään kolme tulehdussolupesäkettä. 
EAktiivisuus: ballooning + tulehdus. A0 = ei aktiivisuutta; A1 = lievä aktiivisuus; A2 = keskimääräinen aktiivisuus; 
A3 ja A4 = merkittävä aktiivisuus.
1Rasvamaksatauti (ei‑alkoholiperäinen rasvamaksatauti, NAFLD) määritettiin maksabiopsian perusteella. Mikäli 
potilaan maksasolujen rasvan osuus oli yli 5 %, täyttyivät NAFLD‑kriteerit.
2Alkoholiin liittymättömän rasvamaksatulehduksen (ei‑alkoholiperäinen steatohepatiitti, NASH) diagnoosi perus‑
tuu SAF‑luokitukseen, joka on määritetty maksabiopsiasta. Maksasolujen yli 5 %:n rasvaosuuden lisäksi NASH‑
diagnoosi edellytti hepatosellulaarista ”ballooningia” (B1–2) ja lobulaarista tulehdusta (I1–2).

S0 S1 S2 S3 F0 F1 F2 F3 F4 B0 B1 B2 I0 I1 I2 A0 A1 A2 A3 A4
NA
FLD
1
NA
SH2

100

80

60

40

20

0

%

tin AUROC-arvoja verrattiin DeLongin mene-
telmää käyttämällä. Tilastollisesti merkitsevänä 
pidettiin p-arvoa alle 0,05. Jatkotutkimuksiin 
lähetettävien potilaiden määriä verrattiin khiin 
neliö -testillä. Kruskal–Wallisin testillä tarkas-
teltiin maksaentsyymien ja eri fibroosiluokkien 
välistä vuorovaikutusta. Sukupuolen vaikutusta 
maksan rasvan ja maksaentsyymien väliseen 
vuorovaikutukseen tutkittiin kovarianssiana-
lyysiä (ANCOVA) käyttämällä.

Tulokset

Tiedot potilaista esitetään TAULUKOSSA 1. 
Potilaiden painoindeksi oli keskimäärin 

41,8 ± 0,4 kg/m2 ja ikä 50 (43–58) vuotta. Puo-
lella potilaista oli diabetes tai verenglukoosin 
suurentunut paastoarvo, ja 34 %:lla oli tyypin 2 
diabetes. Maksabiopsiassa 64 %:lla oli NAFLD, 
13 %:lla NASH, 5 %:lla edennyt fibroosi ja 
2,5 %:lla maksakirroosi (KUVA 2). Maksaentsyy-
miarvot olivat suurentuneet 53 %:lla potilaista. 

Käypä hoito ‑suosituksen mukaisen seu‑
lonta‑algoritmin osuvuus edenneen fibroo‑
sin selvittelyssä esitetään KUVASSA 1. FIB-4:n 
perusteella potilaista 272 (68 %) kuului pienen 
riskin ryhmään. Heistä kahdella oli maksabiop-
siassa F3-tason fibroosi. FIB-4:n suuren riskin 
ryhmään kuului 19 potilasta (4,7 %), jotka olisi 
tullut lähettää jatkotutkimuksiin. Heistä kuu-

Käypä hoito ‑suosituksen fibroosilaskureiden toimivuus



1316

della oli maksakirroosi ja kahdella F3-fibroosi. 
Harmaalle alueelle jääviä potilaita oli 110. 
Nämä potilaat jaettiin edelleen NFS:n avulla 
kolmeen riskiryhmään. Jatkotutkimuksiin lähe-
tettäviä potilaita oli yhteensä 57 (14 %), joista 
seitsemällä oli histologisesti edennyt fibroosi. 
Loput 53 (13 %) potilasta ohjautuivat seuran-
taryhmään. Heistä kahdella oli F3-tason eden-
nyt fibroosi ja yhdellä maksakirroosi. 

Lähetteitä elastografiaan olisi Käypä hoito 
-algoritmilla tullut 76 kappaletta eli 19 % kai-
kista potilaista, ja lähetteen saaneista 15:llä 
(20 %) oli siis edennyt fibroosi. Näin ollen al-
goritmin herkkyys tunnistaa edennyt fibroosi 
oli 75 %, tarkkuus 84 %, negatiivinen ennus-
tearvo 99 % ja positiivinen ennustearvo 20 %. 
Algoritmi ohjasi yhteensä neljä edenneen fib-
roosin potilasta ja yhden kirroosipotilaan vir-
heellisesti kahden vuoden jatkoseurantaan eli 
yhteensä viisi 20 potilaasta (25 %), joilla oli 
edennyt fibroosi, jäi tunnistamatta.

Pelkän FIB‑4‑testin osuvuus edenneen 
fibroosin selvittelyssä esitetään KUVASSA 3. 
FIB-4:n raja-arvolla 1,3 laskettu ROC-käyrä 
on esitetty KUVASSA 4, ja sen AUROC-arvo oli 
0,91 (95 %:n luottamusväli 0,86–0,96). Pelkän 
FIB-4:n herkkyys tunnistaa edennyt fibroosi oli 
90 %, tarkkuus 71 %, positiivinen ennustearvo 
14 % ja negatiivinen ennustearvo 99 %. FIB-
4:n perusteella keskisuuren ja suuren riskin 
potilaita oli yhteensä 129, mikä on 53 potilasta 
ja merkitsevästi enemmän verrattuna Käypä 
hoito -algoritmin 76 potilaaseen (p < 0,001). 

Lähetteen saaneista potilaista 18:lla oli 
histologisesti edennyt fibroosi, ja kaksi 20 
potilaasta (10 %) jäi tunnistamatta FIB-4-
testillä. Käypä hoito -algoritmin ja FIB-4:n 
välinen ero fibroosin tunnistamisessa ei ollut 
merkitsevä.

NFS‑laskuri edenneen fibroosin selvitte‑
lyssä. NFS:n positiivinen ennustearvo eden-
neen fibroosin tunnistamisessa oli 5 %, nega-
tiivinen ennustearvo 97 %, herkkyys 90 % ja 
tarkkuus 18 %. NFS:n AUROC-arvo oli 0,75 
(95 %:n luottamusväli 0,64–0,87). NFS ei tun-
nistanut edennyttä fibroosia yhtä hyvin kuin 
FIB-4 (p < 0,001), joten emme käsittele tulok-
sia tarkemmin tässä yhteydessä. 

Fibroosilaskureiden toimivuus metabo‑

lista oireyhtymää sairastavilla potilailla. 
Käypä hoito -algoritmi olisi lähettänyt me-
tabolista oireyhtymää sairastavista potilaista 
66 (21 %) jatkotutkimuksiin, ja heistä 14:llä 
(21 %) oli edennyt fibroosi. Algoritmi tunnis-
ti edenneen fibroosin 78 %:n herkkyydellä ja 
82 %:n tarkkuudella. Negatiivinen ennustear-
vo oli 98 % ja positiivinen 21 %. Metabolista 
oireyhtymää sairastavista neljän 18:sta (22 %) 
edennyt fibroosi jäi tunnistamatta. Vertasimme 

TAULUKKO 1. Tiedot potilaista (n = 401). Arvot on 
esitetty muodossa keskiarvo ± keskivirhe tai mediaa‑
nina (25.–75. persentiili) ja prosentuaalisena osuutena 
koko potilasryhmästä n (%).

Taustatiedot

Sukupuoli (nainen, %) 70

Ikä (vuotta) 50 (43–58)

Paino (kg) 119 ± 1

Pituus (cm) 168 ± 1

Painoindeksi (kg/m2) 41,8 ± 0,4

LaboratoriokoetuloksetLaboratoriokoetulokset

HbA1C‑arvo (mmol/mol) 41,6 ± 0,5

Plasman glukoosipitoisuuden  
paastoarvo (mmol/l)

6,0 ± 0,1

Seerumin insuliinipitoisuuden  
paastoarvo (mU/L)

12,1 (7,5–18)

Plasman HDL‑kolesterolipitoisuuden 
paastoarvo (mmol/l)

1,2 (1,0–1,4)

Plasman LDL‑kolesterolipitoisuuden  
paastoarvo (mmol/l)

2,5 (2,0–3,1)

Plasman triglyseridipitoisuuden  
paastoarvo (mmol/l)

1,2 (0,9–1,7)

Plasman ASAT‑pitoisuus (U/I) 29 (24–37)

Poikkeava ASAT‑arvo (%) 26

Plasman ALAT‑pitoisuus (U/I) 32 (22–48)

Poikkeava ALAT‑arvo (%) 38

ASAT/ALAT‑suhde 1,1 (0,9–1,4)

Plasman GT‑pitoisuus (U/I) 31 (20–55)

Poikkeava GT‑arvo (%) 34

Plasman albumiinipitoisuus (g/l) 38 ± 4

Trombosyyttimäärä (x 109/l) 247 (209–287)

Metabolinen oireyhtymä (%) 7

Tyypin 2 diabetes (%) 34

Diabetes tai verenglukoosin suurentunut 
paastoarvo (kyllä) (%)

50

ALAT = alaniiniaminotransferaasi; ASAT = aspartaattiami‑
notransferaasi; GT = glutamyylitransferaasi; HbA1C = glyko‑
syloitunut hemoglobiini; HDL = high‑density lipoprotein; 
LDL = low‑density lipoprotein

A. Poikola ym.
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p < 0,0001
AUROC 0,9133

Kaikki potilaat
n = 401

Pieni riski
n = 272 (67,8 %)

Keskisuuri/korkea riski
n = 129 (32,2 %)

FIB-4

Seuranta 2 vuotta
n = 272 (67,8 %)

F0: 169/272 (62,1 %)
F1: 92/272 (33,8 %)
F2: 9/272 (3,3 %)
F3: 2/272 (0,7 %)
F4: 0/272 (0,0 %)

ASAT kohonnut: 48/272 (17,6 %)
ALAT kohonnut: 23/272 (8,5%)

FIB-4 < 1,3 FIB-4 ≥ 1,3

NAFLD: 168/272 
(61,8 %)
NASH: 22/272 
(8,1 %)

Lähete jatkotutkimuksiin
n = 129 (32,2 %)

F0: 63/129 (48,8 %)
F1: 36/129 (27,9 %)
F2: 12/129 (9,3 %)
F3: 8/129 (6,2 %)
F4: 10/129 (7,8 %)

ASAT kohonnut: 58/129 (45,0 %)
ALAT kohonnut: 53/129 (41,1 %)

NAFLD: 89/129
(69,0 %)
NASH: 31/129
(24,0 %)

Käypä hoito -algoritmin toimivuutta koko po-
tilasryhmässä ja metabolista oireyhtymää sai-
rastavilla. Jatkotutkimuksiin lähetettävien poti-
laiden määrässä tai fibroosin tunnistamisessa ei 
ilmennyt merkitsevää eroa.

Pelkän FIB-4:n käyttö metabolista oireyhty-
mää sairastavilla potilailla olisi lähettänyt 108 
potilasta jatkotutkimuksiin (28 %), mikä on 

42 potilasta ja merkitsevästi enemmän verrat-
tuna Käypä hoito -algoritmin 66 potilaaseen 
(p < 0,002). FIB-4:n herkkyys oli 89 %, tark-
kuus 68 %, negatiivinen ennustearvo 99 % ja 
positiivinen 15 %. FIB-4:n AUROC-arvo oli 
0,90 (95 %:n luottamusväli 0,84–0,96). FIB-4 
jätti huomiotta kaksi potilasta 18:sta (11 %), 
joilla oli edennyt fibroosi. Käypä hoito -algorit-
min (neljä potilasta jäi huomiotta) ja FIB-4:n 
(kaksi jäi huomiotta) välinen ero fibroosin tun-
nistamisessa ei ollut merkitsevä.

Tulokset maksaentsyymien yhteydestä 
steatoosiin ja fibroosiin esitetään KUVASSA 5. 
Potilaiden ALAT- ja ASAT-arvojen ja maksan 
rasvapitoisuuden välillä oli heikko, vaikkakin 
tilastollisesti merkitsevä positiivinen korrelaa-
tio, mutta vaihtelu potilaiden välillä oli erittäin 
suurta. Fibroosin asteen ja ALAT-aktiivisuuden 
välillä oli merkitsevä yhteisvaikutus naisilla 
(p < 0,001). Tässä aineistossa miehillä oli tiet-
tyä steatoosin määrää kohden suurempi ALAT-
aktiivisuus naisiin verrattuna (p < 0,001). 
ALAT- ja ASAT-aktiivisuudet lisääntyivät fib-
roosin vaikeusasteen myötä F3-tasolle saakka 
mutta alkoivat pienentyä F4-tasolla eli kirroo-
sivaiheessa.

KUVA 3. Lihavien potilaiden edenneen fibroosin tunnistaminen NAFLD:n yhteydessä käyttämällä FIB‑4a‑indek‑
siä. FIB‑4‑indeksin raja‑arvona käytettiin lukua 1,3, jolloin keskisuuren ja suuren riskin potilaat ohjataan jatkotut‑
kimuksiin.
FIB‑4a: ikä, ASAT‑ ja ALAT‑pitoisuus sekä trombosyyttimäärä. Viitearvot maksan osalta: ASAT‑pitoisuus ≥ 35 U/l 
naisilla ja ≥ 45 U/l miehillä, ALAT‑pitoisuus ≥ 35 U/l naisilla ja ≥ 50 U/l miehillä.

KUVA 4. ROC‑käyrä FIB‑4‑indeksille. FIB‑4‑indeksin 
raja‑arvona käytettiin lukua 1,3, jolloin keskisuuren ja 
suuren riskin potilaat tulisi lähettää jatkotutkimuksiin.

Käypä hoito ‑suosituksen fibroosilaskureiden toimivuus
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Naiset, r = 0,21, P < 0,001
Miehet, r = 0,12, p = ns

A)  Maksaentsyymit ja steatoosi

B)  Maksaentsyymit ja fibroosi

Pohdinta

Tässä lihavien potilaiden aineistossa fibroosin 
selvittely Käypä hoito -algoritmilla olisi ohjan-
nut 76 potilasta (19 %) jatkotutkimuksiin. 
Algoritmi tunnisti 15 mutta jätti huomiotta 
viisi potilasta niistä 20:sta, joilla oli edennyt 
fibroosi. Pelkkää FIB-4:ää käytettäessä 129 
potilasta olisi saanut lähetteen jatkotutkimuk-
siin. Tämä ryhmä sisälsi 18 potilasta niistä 
20:sta, joilla oli edennyt fibroosi. Jatkotut-
kimuksiin lähetettä vien potilaiden määrä oli 
Käypä hoito -algoritmia käytettäessä selvästi 
pienempi kuin FIB-4:ää käytettäessä, ja ero oli 
tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan edenneen 
fibroosin tunnistamisessa (15/20 vs 18/20) 
ero ei ollut merkitsevä. Tutkimusten kohden-
taminen metabolista oireyhtymää sairastaviin 
ei parantanut Käypä hoito -algoritmin toimi-

vuutta edenneen fibroosin selvittelyssä.
Tutkimukseen osallistuneista 24 % olivat 

vaikeasti lihavia (painoindeksi 35–40 kg/m2) 
ja 59 % sairaalloisen lihavia, joten tulokset ei-
vät ole yleistettävissä väestötasolle. Tämän po-
tilasryhmän tutkiminen on perusteltua, koska 
NASH:n ja fibroosin esiintyvyys lisääntyvät 
lihavuuden myötä (17,20). Aineistossamme 
edenneen fibroosin esiintyvyys oli vain 5 %. 
Potilaiden ikäjakauma oli 24–71 vuotta, ja 37 
potilasta ylittivät ikärajan, jolle testit on alun 
perin validoitu (35–65 vuotta) (12,13).

Lihavuusleikkauksen yhteydessä otetun 
maksabiopsian luotettavuuteen vaikuttavia te-
kijöitä ovat näytteen koko, laatu ja patologin 
arvion subjektiivisuus (21,22). Useimmat po-
tilaat olivat olleet muutaman viikon niukka-
energiaisella ruokavaliolla ennen tutkimukseen 
osallistumista, mikä saattaa vaikuttaa edullisesti 

KUVA 5. A. Maksaentsyymien yhteys steatoosiin (S0–S3) sekä sukupuolen vaikutus maksan rasvapitoisuuteen 
(%) ja ALAT‑aktiivisuuteen. Miesten ja naisten käyrien y‑akselin leikkauspisteet eroavat merkitsevästi toisistaan 
(p < 0,0001). B. Maksaentsyymien yhteys fibroosin asteeseen sekä fibroosin ja ALAT‑aktiivisuuksien jakautumi‑
nen miesten ja naisten välillä.

A. Poikola ym.
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steatoosiin. Fibroosin paraneminen kestää kui-
tenkin kuukausia tai jopa vuosia (23–25). Ai-
empien tutkimusten perusteella FIB-4 toimii 
fibroosimarkkereista parhaiten (12,26). 

Yhdysvaltalaisessa 541 NAFLD-potilaan tut-
kimuksessa FIB-4:n (raja-arvo 1,3) herkkyys 
oli 84 %, tarkkuus 72 %, negatiivinen ennus-
tearvo 90 % ja AUROC-arvo 0,80 (12). Myös 
ruotsalaisessa 646 NAFLD-potilaan aineistos-
sa FIB-4 toimi fibroosilaskureista parhaiten 
(AUROC-arvo 0,72) (27). Aineistossamme 
FIB-4:n herkkyys oli 90 %, tarkkuus 71 %, ne-
gatiivinen ennustearvo 99 % ja AUROC-arvo 
0,91, ja FIB-4 toimi paremmin, kun käytettiin 
pienempää raja-arvoa 1,3. Myös 1 038 potilaan 
tutkimuksessa osoitettiin FIB-4:n toimivan pa-
remmin pienemmällä raja-arvolla (28).

NAFLD on yleisin suurentuneiden mak-
saentsyymiarvojen syy länsimaissa (29). Ai-
neistossamme maksaentsyymien aktiivisuudet 
vaihtelivat suuresti, ja keskimääräinen aktiivi-
suus väheni, kun maksa fibrotisoitui kirroosita-
soisesti (KUVA 5). Tuloksemme ovat yhtenevät 
englantilaisen NICE-suosituksen kanssa, jossa 
korostettiin, ettei maksaentsyymejä tule käyttää 
fibroosin diagnostiikkaan (30).

NAFLD:n esiintyvyyden lisääntyminen lisää 
kustannuksia, joten edenneen fibroosin seu-
lonnan tulisi olla kustannustehokasta (31,32). 
FIB-4 ja NFS ovat halpoja seulontatutkimuk-
sia. Tutkimuskohortissamme Käypä hoito -al-
goritmin seulontatavassa edenneen fibroosin 
diagnoosi maksaisi 3 796,10 euroa fibroosipoti-
lasta kohden, ja vastaavasti pelkän FIB-4:n kus-
tannukset olisivat 5 224,80 euroa fibroosipoti-
laalta (TAULUKKO 2). Vuonna 2019 osoitettiin 

6 295 potilaan tutkimuksessa, että elastografian 
kustannusvaikuttavuus on hyvä (33).

Lopuksi

NAFLD-potilaiden edenneen fibroosin selvit-
tely on vaativaa. Käypä hoito -algoritmin käyttö 
vähentää jatkotutkimuksiin lähetettävien poti-
laiden määrää, ja se tunnistaa lihavien potilai-
den edenneen fibroosin yhtä hyvin kuin FIB-4. 
Fibroosin selvittelyyn tulisi kehittää parempia 
kajoamattomia menetelmiä. ■
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TAULUKKO 2. Arvio edenneen fibroosipotilaan diagnoosin kustannuksista eri algoritmeilla tutkimuskohortis‑
samme (HUS, palveluhinnasto 2019: FIB‑4 4,20 euroa; NFS 6,30 euroa; maksabiopsia 308 euroa; lähete jatkotut‑
kimuksiin 715,99 euroa1).

Seulonta-algoritmi Yhtälö: kustannukset fibroosipotilasta kohden2

Käypä hoito ‑algoritmi (Potilaiden lkm x NFS‑hinta + jatkotutkimusten hinta x lähetettävien 
potilaiden lkm) / jatkotutkimuksiin lähetettyjen edennyttä fibroosia 
sairastavien potilaiden lkm

(401 x 6,30 euroa + 
76 x 715,99 euroa) / 15 = 
3 796,10 euroa

Pelkkä FIB‑4‑testi (Potilaiden lkm x FIB‑4‑hinta + jatkotutkimusten hinta x lähetettävien 
potilaiden lkm) / jatkotutkimuksiin lähetettyjen edennyttä fibroosia 
sairastavien potilaiden lkm

(401 x 4,20 euroa + 
129 x 715,99 euroa) / 18 = 
5 224,80 euroa

1Meilahden sairaala, hinta sisältää elastografian ja maksapotilaan etiologiset laboratoriokokeet.
2Laskelmassa ei ole huomioitu maksabiopsian kustannuksia (308 euroa/potilas). Lisäksi kustannuksia aiheutuu seurantaryh‑
män potilaista, joille suositellaan FIB‑4:ää kahden vuoden välein.

Käypä hoito ‑suosituksen fibroosilaskureiden toimivuus
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