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Tulehdusmuutokset liittyvät vähentyneeseen
sapenkuljettajaproteiinien ilmentymiseen
maksassa vaikeaa suolen vajaatoimintaa
sairastavilla lapsilla
vuotta), ja heistä 18 sai tutkimushetkellä edel
leen suonensisäistä ravitsemusta. Keskimäärin
suonensisäinen ravitsemus kesti 19 kk.
Tutkimuksessa havaittiin, että suonensisäistä
ravitsemusta saavilla maksan histologiset tu
lehdusmuutokset (44 % vs 3 %) olivat selvästi
yleisempiä verrattuna suonensisäisestä ravitse
muksesta vieroittuneisiin. Tulehdusmuutoksiin
liittyi kolestaasin ja fibroosin lisääntymistä.
Maksan tulehdusmuutoksia ennustivat suo
nensisäinen ravitsemus, siitä johtuva seerumin
suurentunut kasvisterolipitoisuus sekä pieni
seerumin sitrulliinipitoisuus merkkinä suo
len laajasta resektiosta ja enterosyyttimassan
vähentymisestä. Maksan tulehdusmuutoksiin
liittyivät lisääntynyt IL-6:n ja TNF:n RNA:n
ilmentyminen, vähentynyt FXR:n RNA:n il
mentyminen sekä vähentynyt ABCB4:n ja
ABCB11:n RNA:n ja proteiinin ilmentyminen.
Lisäksi sterolikuljettajaproteiinien RNA:n il
mentyminen ei lisääntynyt potilailla, joilla oli
maksan tulehdusmuutoksia.
Löydökset osoittavat tulehduksesta johtu
van maksasolujen fosfolipidi-, sappihappo- ja
sterolikuljettajaproteiinien poikkeavan ilmen
tymisen liittyvän maksavaurion syntyyn suolen
vaikean vajaatoiminnan yhteydessä. Jatkotut
kimuksissa on keskeistä selvittää tarkemmin
maksatulehdusta aiheuttavat tekijät. ■

Lasten vaikean suolen vajaatoiminnan yhtey

dessä maksavaurio on merkittävin liitännäistau
teja ja kuolleisuutta aiheuttava tekijä. Maksa
vaurion syntyyn on liitetty useita etiologisia
tekijöitä, kuten suonensisäinen ravitsemus ja
sen koostumus, toistuvat sepsikset, keskosuus,
muutokset suoliston mikrobifloorassa sekä
laaja-alainen ohutsuolen resektio, mutta mak
savaurion patofysiologiset mekanismit tunne
taan puutteellisesti.
Tässä tutkimuksessa osoitettiin ensimmäis
tä kertaa, että vaikeaa suolen vajaatoimintaa
sairastavilla suonensisäinen ravitsemus altistaa
maksakudoksen tulehdusmuutoksille, johon
samanaikaisesti liittyy maksasolujen sapen- ja
sterolikuljettajaproteiinien ilmentymisen vä
hentyminen.
Tutkimuksessa selvitettiin maksavaurion
patofysiologiaa tutkimalla maksasolujen sappi
happo-, fosfolipidi- ja sterolikuljettajaproteii
nien (ABCB11, ABCB4 ja ABCG5/8) sekä nii
tä säätelevien tumareseptoreiden (FXR, LXR)
ja tulehdusta lisäävien sytokiinien (IL-6, TNF)
ilmentymistä maksan kudosnäytteissä.
Eläinmalleissa on aikaisemmin osoitettu,
että suonensisäiseen ravitsemukseen ja suoli
vaurioon liittyvä maksasolujen sapenkuljetta
japroteiinien poikkeava ilmentyminen johtaa
maksavaurioon. Aiheesta ei ole aikaisempia
kliinisiä tutkimuksia. Tämän tutkimuksen ai
neisto koostui lapsena suolen vajaatoimintaan
sairastuneesta 49 potilaasta. Tutkittavat olivat
keskimäärin neljävuotiaita (kvartiiliväli 1,2–11
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