Keski-ikäisen naisen hengenahdistusoire
Keski-ik isell naisella oli astmadiagnoosi. Syksyinen ysk ei ottanut parantuakseen ja henke ahdisti
rasituksen yhteydess . Mikrobil kehoitoa oli kokeiltu, mutta se ei ollut helpottanut oireita. Avohoidon
l k ri pyysi keuhkojen r ntgenkuvan ja l hetti potilaan l yd ksen perusteella erikoissairaanhoitoon
keuhkol k rin tutkittavaksi. Oliko potilaan oireiden syyn sarkoidoosi?

Potilastapaus: Viisikymment vuotias nainen oli t iss tehtaalla. H n oli tupakoinut 25 vuoden ajan 10 15
savuketta p iv ss . Nelj vuotta aiemmin oli asetettu
astmadiagnoosi, kun spirometriassa oli havaittu keskivaikea obstruktio ja bronkodilataatiovaste oli ollut 15
20 %. Potilaan ihopsoriaasi oli rauhallinen.
Sairautensa tilan vuoksi potilas l hetettiin keuhkosairauksien poliklinikkaan ysk n ja pidemp n kest neen
rasitushengenahdistuksen takia. Kuumetta ei ollut ja
CRP-pitoisuus oli pieni, 10 g/l. Potilas oli avohoidossa
saanut kokemusper isesti doksisykliinikuurin, mutta
keuhkojen r ntgenkuvaus her tti sarkoidoosiep ilyn
KUVA 1 A . Keuhkopoliklinikan tutkimustulokset on
lueteltu TAULUKOSSA 1. EKG on KUVASSA 2. Potilaalle tehtiin keuhkojen ohutleiketietokonetomogra a
(HRTT), jossa n htiin v likarsinassa liev sti suurentuneita imusolmukkeita ja keuhkoissa interlobulaariseptojen
paksuuntumista. Lohkorajat olivat turpeat ja hieman
nodulaariset, ja keuhkoparenkyymissa todettiin hieman
samentumaa (KUVA 3).

Kliinis-patologinen keskustelu (KPK) on Meilahden
sairaalassa pidett v luentotilaisuus, jossa junailija
saa ratkaistavakseen potilastapauksen. Junailijan
saamat tiedot potilaasta katkeavat kriittisell
hetkell , ja h nen t ytyy pyrki ratkaisemaan
tapaus saamiensa tietojen pohjalta sek mietti
erotusdiagnostisia vaihtoehtoja.
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Keuhkojen toimintakokeiden tulokset on koottu TAU
LUKKOON 2. Astman hoidoksi aloitettiin budenosidin

ja formoterolin yhdistelm valmiste sek salbutamoli. TT-l yd ksen vuoksi ohjelmoitiin bronkoskopia ja
bronkoalveolaarinen huuhtelu (BAL) sek limakalvobiopsia. Bakteeri- ja sieniviljelyss ei l ytynyt erityist ,
ja tuberkuloosiv rj ys ja ‑viljely olivat negatiivisia. BALn ytteess oli makrofagireaktio, ja makrofageista 85 %
oli rautav rj yksess positiivisia. TT ei viitannut intraalveolaariseen vuotoon, mutta bronkoskopiassa limakalvot olivat verest vi . L yd st pidettiin tupakoinnin
aiheuttamana. Uudessa r ntgenkuvauksessa keuhkojen
muutokset olivat v hentyneet (KUVA 1 B), joten suun
kautta otettavaa glukokortikoidil kityst ei aloitettu.
Potilas lopetti tupakoinnin. H n k vi seurantak ynneill
keuhkosairauksien poliklinikassa 3 6 kuukauden v lein
ja oli sairauskertomusmerkint jen mukaan v h oireinen, mutta rasitusheng stymist esiintyi edelleen. Uloshengityksen huippuvirtauksen (PEF) arvot olivat vakaat,
400 500 l/min, eik spirometriassa tapahtunut oleellista huononemista tai muutosta.
Noin 1,5 vuotta astmadiagnoosin j lkeen potilas
l he
tettiin sairaalan sis tautip ivystykseen. Hengen
ahdistus oli vaikeutunut kuukauden ajan, ja nyt henke ahdisti my s makuulla. Alaraajoihin oli ilmaantunut turvotusta ja paino oli lis ntynyt seitsem n kiloa.
Verenpainemittarilla potilas oli my s todennut sykkeen
olevan sekaisin. Viel kuukautta aikaisemmin syke oli ollut normaali. Tulovaiheen kliiniset l yd kset on esitetty
TAULUKOSSA 3 ja keuhkojen r ntgenkuva KUVASSA 4.
EKG:ss havaittiin eteisv rin . Potilas otettiin y ksi sairaalaan, jossa hoidettiin eteisv rin ja syd men vajaatoiminnan hoitoon aloitettiin nesteenpoistol kitys.
P ivystysk ynnill tehtyjen tutkimusten tulokset ovat
TAULUKOSSA 3. Seuraavana aamuna potilas kotiutettiin l kityksen n bisoprololi (2,5 mg x 2), furosemidi
(20 mg x 2) sek varfariini. Enoksapariinia annettiin ihon
Duodecim

;

:

TAULUKKO 1. Laboratoriotulokset keuhkopoliklinikassa.
Hemoglobiinipitoisuus

113 g/l

Leukosyyttim r (erittelylaskenta
normaali)

4,77 x 1012/l

Trombosyyttim r

211 x 109/l

CRP-pitoisuus

< 3 g/l

Lasko

8 mm/h

NT-proBNP-pitoisuus

110 ng/l

Troponiini T ‑pitoisuus

7 ng/l

ALAT-/AFOS-pitoisuus

16/60 U/l

Kreatiniinipitoisuus

66 mol/l

Seerumin lysotsyymipitoisuus

6,6 mg/l

Seerumin ACE-pitoisuus paastotilassa

30 U/l

Reumafaktori, tuberkuloosiysk kset

Kaikki negatiivisia

Seerumin ionisoituneen kalsiumin
pitoisuus

1,42 mmol/l

alle, kunnes INR oli hoitotasolla. Jatkoon ohjelmoitiin
rytminsiirto ja vastaanottok ynti kardiologian poliklinikkaan syd men kaikukuvausta varten.

A
KUVA 1 A. Sarkoidoosiep ilyn her tt nyt keuhkojen r ngenkuva. Kuvassa on normaalin kokoinen syd n, keuhkojen alueella retikulaarista
ja interstitiaalista kuviolis . Kuvan perusteella
ep iltiin keuhkoportin suurentumaa, josta her si
ajatus sarkoidoosista.

B
KUVA 1 B. Keuhkojen seurantar ntgenkuva syksyll 2013.
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Potilaan tullessa keuhkopoliklinikan tutkimuksiin h nen oireinaan olivat hengenahdistus ja
ysk . Keuhkojen r ntgenkuva oli her nyt
sarkoidoosiep ilyn, mu a l yd s saa oi lis ksi
sopia syd men vajaatoimintaan, viruskeuhkokuumeeseen tai vaikkapa l keainereaktioon.
Potilas ei kuitenkaan k y nyt mit n l kkeit . Kuvassa syd n oli normaalin kokoinen.
EKG:ss tode iin sinusrytmi ja normaali QRSheilahdus. P-aallon loppuosa oli negatiivinen
kytkenn ss V1 (P terminaalivoimalla) ja kaksiosainen my s kytkenn ss II, mik vii aa vasemman eteisen suurentumiseen ja kuormitukseen. Selvi syd men vajaatoiminnan kliinisi
l yd ksi ei kuva u. Lis ksi syd men kuormitusta mi aava plasman NT-proBNP-pitoisuus
oli pieni (110 ng/l), mik yleens luote avasti
sulkee pois syd men vajaatoiminnan. Infektion
oireita tai l yd ksi ei my sk n ollut, eik
doksisykliinikuurista ollut apua. Lis ksi potilaalla oli astma, jonka hoito aloite iin.
Koska keuhkokuvan perusteella oli ep ilty
my s sarkoidoosia, tehtiin keuhkojen . Ku-

TAULUKKO 2. Potilaamme keuhkojen toimintakokeiden tulokset syksyll 2013.
Nopea vitaalikapasiteetti (FVC)

2,99 l (97 %)

Uloshengityksen sekuntikapasiteetti (FEV1)

2,3 l (88 %)

Ei bronkodilataatiovastetta

Uloshengityksen huppuvirtauksen (PEF) seuranta

330 420 l/min

Bronkodilataatiovaste jopa 25 %

Di uusiokapasiteetti/spesi nen

72 % / 85 %

Normaali

vantamisl yd ksi k siteltiin yhteisess kokouksessa keuhkol k reiden ja radiologien
kesken, ja sarkoidoosia pide iin mahdollisena
diagnoosina. Siksi potilaalle tehtiin BAL. Siin
taas ei havai u sarkoidoosidiagnoosille tyypillisi l yd ksi , eik histologista varmistusta saatu. Seurannassa keuhkojen toimintakokeiden
tulokset eiv t huonontuneet ja potilaan vointi
oli vakaa, joten sarkoidoosin hoidon tarve a ei
katso u olevan.
Kun potilas tuli p ivystykseen, h nell oli
selvi syd men vajaatoiminnan oireita ja l yd ksi (nopeasti pahentunut hengenahdistus,
ortopneaa ja turvotusta molemmissa nilkoissa
ja painon lis ntyminen). My s eteisv rin oli
ilmaantunut. Hoidon aloituksen j lkeen potilas kotiutui nopeasti, ja jatkoselvi elyt, muun
muassa syd men kaikukuvaus, sovi iin teht v ksi poliklinikassa.
Junailijan diagnoosiehdotus: Vajaatoiminnan syy oli t ss vaiheessa avoin (TAULUKKO 4).
Potilaalla oli sepelvaltimotaudin riskitekij in (aikaisempi) tupakointi ja hyperlipidemia
(LDL-arvo 4,0 mmol/l). Verenpaine oli nor-

maali, eik syd men normaali kuuntelul yd s
viitannut l pp vikaan. Siksi tavallisimmista
vajaatoiminnan aiheu ajista tulisi kyseeseen
l hinn sepelvaltimotauti. Eteisv rin oli kest nyt ehk noin nelj viikkoa, mu a sen kammiovaste ei ollut erityisen nopea. T llaisena
eteisv rin aiheu aa harvemmin itsen isesti
syd men vajaatoimintaa. Infektion merkkej tai
oireita ei ollut, vaikka CRP-pitoisuus oli liev sti
suurentunut.
Sarkoidoosi on granulomatoo inen tulehdussairaus, jonka etiologia on tuntematon. Se
on yleissairaus, joka ilmenee tavallisimmin
keuhkoissa tai imusolmukkeissa. My s silm t,
keskushermosto, syd n, maksa, munuaiset ja
nivelet voivat olla taudin kohde-elimi . Vaikka
sarkoidoosia sairastaneiden ruumiinavauksessa havaitaan sarkoidoosimuutoksia syd mess
noin 20 40 %:lla avatuista, vain 2 5 %:lla heist on ollut kliinisi oireita. Syd nsarkoidoosipotilaiden keski-ik on noin 50 vuo a, ja heist
valtaosa on naisia. Tulehduksellisista syd nsairauksista on vastik n julkaistu katsaus Aikakauskirjassa (1). Vaikka suurella osalla syd n-

KUVA 2. EKG syksyll 2013.

KUVA 3. Keuhkokudoksen TT-leike.
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toiminta. Kaikukuvauksen perusteella saadaan
tietoa rakenne- tai toimintapoikkeavuuksista,
arvioidaan vajaatoiminnan mekanismi ja joskus
voidaan suoraan p tell sen etiologia. Syd nsarkoidoosin diagnoosiin vaaditaan k yt nn ss histologisesti varmenne u sarkoidoosi,
joko syd nlihaksesta tai muusta elimest eli
k yt nn ss imusolmukkeesta. Keuhkosarkoidoosin yhteydess ei aina pyrit histologiseen
diagnoosiin, jos kliininen kuva on tyypillinen ja
muut l yd kset sopivat diagnoosiin. Ty ik isen ihmisen rytmiongelma tai syd men vajaatoiminta saa aa hyvin olla syd nsarkoidoosin
ilmentym , etenkin tilanteessa, jossa muuta
etiologiaa ei tarjoudu.

Timo Kuusi: Prealbumiinipitoisuus oli pieni,
132 mg/l, kun se normaalisti on 170 350 mg/l.
T m voi viitata syd men oikean puolen
vajaatoimintaan.
Riitta Lassila: Oliko keuhkoembolia suljettu
pois?

KUVA 4. P ivystyksess otettu keuhkojen r ntgenkuva. Syd men varjo on edelleen normaalin
rajoissa, mutta sivukuvassa korostuu suurentunut vasen eteinen (nuolet). Keuhkokuvioituksen
ja kliinisen kuvan voidaan todeta johtuvan syd men vajaatoiminnasta.

sarkoidoosipotilaista ei ole sarkoidoosin muita
elinmanifestaatioita, vajaatoiminnan kehi yminen keuhkosarkoidoosipotilaalle her i ep ilyn syd nsarkoidoosista. Lis ntynyt tietoisuus
syd nsarkoidoosista ja kehi yneet diagnostiset
menetelm t ovat viime vuosina my s huomat
tavasti lis nneet diagnosoitujen potilaiden
m r Suomessa (2). Syd nsarkoidoosin tavallisimmat ilmentym t ovat johtumish iri ,
rytmih iri t ja syd men vajaatoiminta (10
30 %:lla potilaista). Vajaatoiminta my s aiheuttaa nelj nneksen syd nsarkoidoosikuolemista.
Syd men kaikukuvaus on vajaatoiminnan
diagnostiikassa keskeinen, koska sill n hd n
syd men rakenne ja systolinen sek diastolinen
J. Lassus ym.

Johan Lassus: D-dimeeritutkimusta tai
keuhkovaltimoiden TT-angiogra aa ei ollut
tehty.
Riitta Luosujärvi: Oliko iholla psoriaasia vai
olisiko ihomuutos voinut liitty sarkoidoosiin?
Johan Lassus: Ihosta ei ollut tarkempia kuvauksia
sairaskertomuksessa.

Tullessaan kardiologian poliklinikkaan eteisv rin n rytminsiirtoa edelt v lle k ynnille potilas
heng styi jo lyhyess tasamaak velyss . H n
ihme eli, miksei h nen astmansa ole koskaan
paremmassa vaiheessa niin kuin muilla potilailla, vaan oireet lis ntyv t koko ajan, vaikka
h nk y
l kkeit s nn llisesti. Potilas oli
hieman ylipainoinen, erityisi poikkeavuuksia
kliinisess statuksessa ei ollut. NT-proBNPpitoisuus oli suurentunut, 1 268 ng/l (normaalisti alle 222 ng/l). Syd men auskultaatiossa oli
kuultavissa vain hento systolinen sivu ni, ei
diastolista sivu nt . Kaikukuvauksessa selvisi-

TAULUKKO 3. Potilaamme l yd kset ja tutkimustulokset p ivystyspoliklinikassa.
Status
Potilaalla ei ole hengenahdistusta levossa, ja h n puhuu kokonaisia lauseita.
Verenpaine 105/80 mmHg, ruumiinl mp 37,3 C, verenglukoosipitoisuus 6,8 mmol/l, happikyll steisyys 92 99 %
Syd men auskultaatio: ep tasainen, takykardinen rytmi, syke noin 90 100/min. Ei sivu ni
Keuhkojen auskultaatio: ei vinkunaa, symmetriset hengitys net
Vatsan alue: ei aristusta, ei splenohepatomegaliaa
Kuoppautuvaa turvotusta nilkkojen tasolle, periferia l mmin
Hemoglobiinipitoisuus 131 g/l

Natriumpitoisuus 136 mmol/l

TSH-pitoisuus 3.96

Leukosyyttim r 9,4 x 10 /l

Kaliumpitoisuus 4,5 mmol/l

Seerumin ACE-pitoisuus paastotilassa < 20 U/l

Trombosyyttim r 185 x 10 /l

Kreatiniinipitoisuus 63 mol/l

ALAT-pitoisuus 74 U/l * ja AFOS-pitoisuus 77 U/l

CRP-pitoisuus 39 g/l *

Glomerulusten laskennallinen suodatusnopeus (EGFR) 98 ml/min

Prealbumiini 132 mg/l *

* = poikkeava arvo

kin syy vuosia jatkuneeseen, aina vaikeammaksi
k yv n rasitushengenahdistukseen. Hiippal pp oli vaikeasti ahtautunut, sen l pi kulkevan virtauksen keskigradien i oli 16 mmHg
(normaalisti ei paine-eroa) (KUVA 5), ja siin oli
huoma ava kalkkiuma (KUVA 6). Keuhkovaltimopaine oli selv sti kohonnut, mik oli p telt viss kolmiliuskal p n suuresta gradientista
(46 mmHg). Vaikean hiippal p n ahtauman
kriteerit t y yiv t (keskigradien i yli 10 ja
systolinen keuhkovaltimopaine yli 50 mmHg).
Reumakuume a tai pitki yny kuumetautia
potilas ei tiennyt sairastaneensa.
Syd men vasemman ja oikean puolen katetroinnissa paria kuukau a my hemmin hiippal p n keskigradien i oli simultaanipainek yrien
mukaan 20 mmHg ja sen aukon ala 0,54 cm
(normaalisti 4 5 cm ). Keuhkovaltimopaine
oli 71/33 mmHg, keskipaine 44 mmHg. Potilas laite iin leikkausjonoon, mu a h n joutui
jo ennen leikkaukseen p sy vuodeosastohoitoon keuhkop h n takia. Sy minen tai viiden
minuutin k vely provosoi hengenahdistuksen.
Leikkausta kiirehdi iin, ja siin tode iin reumakuumeelle tyypillinen hiippal p n etu- ja
takaliuskan fuusioituminen ja paljon kalkkia
fuusiolinjassa. L pp aukko oli niin ahdas, e ei
imuk rki siit mahtunut. Reumakuumeen vau
rioi aman hiippal p n tilalle laite iin teko
l pp . L p st otetuissa n y eiss oli l yd k
sen vain broosia ja kalkkia.

Tutkimusl yd kset eiv t j lkik teen arvioituna
tukeneet potilaalle asete ua keuhkosarkoidoosin diagnoosia. :iss havai iin vain liev sti
suurentuneita imusolmukkeita v likarsinassa
ja keuhkoporteissa. Keuhkoparenkyymiss tode iin interlobulaariseptojen paksuuntumista
ja paikoitellen ma alasisamentumaa, ei kuitenkaan merki v nodulaarisuu a. V h ist nodulaarisuu a n htiin lohkorajoissa. Kaikki l yd kset olivat ep spesi si , mu a niit esiintyy
TAULUKKO 4. Syd men vajaatoiminnan syyt (etiologia).
Tavalliset syyt (selit- Sepelvaltimotauti
t v t 90 % tapauk
Kohonnut verenpaine
sista yksin tai eri
yhdistelmin )
L pp vika
Harvinaiset syyt

Kardiomyopatiat (hypertro nen,
dilatoiva)
Tulehduksellinen syd nlihassairaus
(sarkoidoosi, j ttisolumyokardiitti)
Rytmih iri t: takykardia (jatkuva
eteistakykardia, nopean kammiovasteen eteisv rin ) tai vaikea
bradykardia (t ydellinen eteiskammiokatkos)
Toksinen syd nvaurio (alkoholi,
solunsalpaajat)
Infektiot (endokardiitin aiheuttama l pp vika, reumakuume,
myokardiitti)
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KUVA 5. Hiippal p n sis nvirtaus syd men kaikukuvauksessa. Hiippal p n l pi k yv virtaus on koko
diastolen ajan normaalia nopeampi. Siit arvioitu paine-ero vasemman eteisen ja kammion v lill oli keskim rin 16 mmHg, mik sopi vaikeaan hiippal p n
ahtaumaan.

KUVA 6. Hiippal p n liuskoissa n kyv kookas kalkkiuma (nuoli).

varsin yleisesti my s syd men vajaatoiminnan
yhteydess . Potilaan alveolaarinesteen soluanalyysiss kokonaissolum r oli voimakkaasti
suurentunut, 418 miljoonaa/l. Valtaosa soluista
oli makrofageja, joista 85 % osoi autui rautav rj yksess siderofageiksi. Sarkoidoosipotilaan BAL-soluja tutki aessa ilmenee yleens
selv lymfosytoosi ja lymfosyy ien suuri au aja-T-solujen (CD4) ja tappaja-T-solujen (CD8)
suhde. Oman potilaamme lymfosyy ien osuus
oli varsin pieni, vain 2 3 %, ja siksi patologi ei
tehnyt CD4/CD8-tutkimusta. Solul yd s sopi
hyvin syd men vajaatoimintaan.
Potilaan astmadiagnoosi perustui spirometriatuloksen merki v n bronkodilataatiovasteeseen. On mahdollista, e astmakin on
osaltaan ollut syd nper ist oireilua. Syd men
vajaatoiminnan yhteydess h n ilmenee bronkusobstruktiota, ja kardiaalinen astma on vanha kliininen k site. Hyv bronkodilataatiovaste
kuitenkin tukee astmadiagnoosia. Hengenahdistusoireen jatkuva vaikeutuminen astmal kityksest huolima a johtui kuitenkin krii iseksi
kehi yneest hiippal p n ahtaumasta.
Sivu nen puu uminen ei aina ole todiste merki v nk n l pp vian puu umisesta.
Sivu ni puu uu tai on hyvin hiljainen hiippal p n ahtauman yhteydess . Ahtaan hiippal p n kau a tuleva virtaus on niin hidasta,
e ei siit juuri nt synny. T m oli hyvin
tiedossa, kun reumakuumeen aiheu amat l pp viat olivat Suomessa nykyist yleisempi .

Kun hiippal p n ahtaumaa ep iltiin, virtausta
voimiste iin rasi amalla potilasta hiippal p n
ahtaumalle tyypillisen matalan diastolisen rullaus nen esiin saamiseksi. T ss tapauksessa
oli harvinaista, e ei kaikukuvauksessa paljastunut vahva hiippal p n kalkkiuma n kynyt
r ntgenkuvauksissa. HR :n osalta asia voi
seli y
:t suuremmalla leikev lill . My s
vasemman eteisen laajeneminen n kyi r ntgenkuvissa my h n oireisiin n hden. Normaali NT-proBNP-arvo johti osaltaan harhaan,
koska se yleens sulkee luote avasti syd men
vajaatoiminnan pois. NT-proBNP-arvo suurenee vasemman kammion sein m n venytyksen
seurauksena. Hiippal p n ahtauman yhteydess NT-proBNP-arvo pysyy pitk n normaalina,
koska ahtaumassa kammio pysyy pienikokoisena, eik sen sein m veny. Vaikean hiippal p n
ahtauman yhteydess sykkeen nopeutuminen
joko rasituksessa tai muiden syiden (esimerkiksi sympatomimee ien k y ) vuoksi johtaa
herk sti keuhkojen verentungokseen. Potilaan
aikaisemmat r ntgenkuvien keuhkomuutokset
ovat mahdollisesti syntyneet juuri t ll tavalla
harvinaisen pitk lle edennyt hiippal p n ahtauma kalkkiumineen on varmasti ollut merkitt v jo vuosia.
Hiippal p n ahtauma on kantav est ss nykyisin niin harvinainen, e se pyrkii unohtumaan. Maahanmuu ajav est ss sit kuitenkin
esiintyy, ja t m kin potilas oli kotoisin Sipe
riasta.
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