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Lehdistötiedote 

 

Maija Lavonius: Vatsa vaivaa, pitäisikö huolestua? 

 

Vatsan alueella esiintyy useita eri syöpätyyppejä, joiden kliininen 
käyttäytyminen ja etenemisvauhti eroavat toisistaan hyvin paljon. Osalla 
syövistä progressio on hyvin nopeaa, kuten maha- ja haimasyövällä, kun taas 
paksusuolisyövän kehitys vie yleensä vuosia ja oireet kehittyvät salakavalasti. 
Tämän vuoksi lääkärin tulee tuntea eri syöpien luontainen käyttäytyminen 
potilaan oireita arvioidessaan. Syöpärekisterin tilastoista nähdään, että 
vatsaelinkirurgisten syöpien esiintyvyys alkaa nousta 40 vuoden iästä alkaen ja 
esiintyminen lisääntyy iän karttuessa. Poikkeuksen tekee peräsuolisyöpä, jota 
esiintyy myös hyvin nuorilla potilailla. 

Mahasyövässä varhaisoireet ovat hyvin samankaltaiset kuin toiminnallisissa 
ylävatsavaivoissa (voiko korvata ”banaalissa dyspepsiassa”?) ; ylävatsavaiva ja 
varhainen täyttymisen tunne sekä pienentyvät annoskoot ruokailussa. 
Haimasyövän klassikko-oire on kivuton ikterus (keltatauti/ keltaisuus?). 
Tavallinen on myös yläselkään säteilevä kipu. Haimasyöpä ja mahasyöpä ovat 
nopealiikkeisiä tauteja, joten potilas täytyy pitää hyppysissä.  Suurin osa 
vaarattomista vatsavaivoista häviää kuukaudessa. Puhelinsoittokontrolli ”miten 
menee?” voi olla ratkaiseva oikeaan diagnoosiin pääsyssä, samoin kuin 
luottamus intuitioon siitä että potilas on sairas. 

Paksusuolisyövän tyyppioire on hidasliikkeinen suolentoiminnan muutos 
kuukausien aikana. Peräsuolisyövässä tulee usein kirkasta verta ulostamisen 
yhteydessä ja voi olla paineentunnetta peräsuolessa. Lääkärin on ratkaisevan 
tärkeää tunnustella eli tuseerata peräsuolta ja se tulee pyrkiä tekemään 
mahdollisimman korkealle. On muistettava, että kolorektaali- eli 
peräsuolisyöpää esiintyy myös hyvin nuorilla potilailla. Sukuanamneesi 
kannattaakin aina kysyä suolivaivaisilta. 

Maailmanlaajuisesti maksasolusyöpä (HCC) on huomattavasti yleisempi kuin 
Suomessa, mikä on muistettava maahanmuuttajia hoidettaessa. Suomessa HCCn 
esiintyvyys on kasvanut samassa suhteessa kuin maksakirroosin esiintyvyys. 



Noin 90 prosenttia maksasolusyövistä kehittyy kirroosimaksaan.  Yleensä HCC 
ei aiheuta oireita ennen kuin kasvain on hyvin suuri ja diagnoosi saadaankin 
usein ultraäänitutkimuksen yhteydessä sattumalöydöksenä. Kyseessä on 
lisääntyvä syöpätyyppi Suomessa. 

Vatsaelinsyöpien yleisoireita ovat pahoinvointi ja laihtuminen, vähäinen kuume 
sekä yleiset mahalaukkuun ja suoleen liittyvät oireet, kuten suolentoiminnan 
muutokset, ruokahaluttomuus ja pahoinvoinnin tunne. Ongelmana on se, että 
melkein kaikki potilaat ovat ilahtuneita kun laihtuvat hiukan ja hakeutuvat 
tutkimuksiin vasta kun laihtuminen on merkittävää. Jos vatsakipuinen potilas 
kertoo, että minkäänlaista vatsaoiretta ei ole kannattaa pohtia myös verisuoni-, 
virtsatie- ja gynekologisperäisiä syitä oireelle. Vähäoireisia vatsanalueen 
ruoansulatuselimistön ulkopuolisia syöpiä ovat esim. munuaissyöpä, lymfoomat 
ja gynekologiset syövät.  

 

LT, vatsaelinkirurgian erikoislääkäri Maija Lavonius toimii Tyksissä 
vatsaelinkirurgian vastuualueella. Hänen erikoisosaamisalueensa on 
maksakirurgia ja hän toimii naistentautiklinikan kirurgikonsulttina. 

Sähköposti: maija.lavonius (at) tyks.fi 


