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Sydänsairaudet 
 
 
Sydämen tutkiminen 
 
Sydämen tutkimuksessa auskultointi on tärkein menetelmä. Yksinkertaiset, riittävän suuret 
fonendoskoopin rasiamallit riittävän pitkine letkuineen ovat suositeltavia. Litteä malli 
edesauttaa fonendoskoopin työntämistä naudan kainalon alle, joten monet pieneläimillä ja 
ihmisillä käytettävät mallit sopivat huonosti nautapraktiikkaan. Sydän sijaitsee 3.-6. kylkiluun 
välissä. Apex on kyynärpään kohdalla 6. kylkiluuvälissä. Vasemmassa kyljessä sydän on 
kontaktissa rintaontelon seinämään sekä kuuluu parhaiten 3. ja 4. kylkiluun välistä. Rintaon-
telon oikeaan seinämään yhteys on vähäinen ja kosketuskohta on aivan ventraalisesti 4. kyl-
kiluun kohdalla ja kylkiluuvälissä tästä kraniaalisesti.  

Auskultaatiossa kiinnitetään huomiota sydänäänten rytmiin, voimakkuuteen, sekä 
mahdollisiin epänormaaleihin sydänääniin. Pysyvät arytmiat ovat patologisia, mutta usein on 
kysymyksessä hetkellinen, ulkoisesta häiriöstä aiheutuva muutos.  
 
Sydänfrekvenssi 
 
Sydänfrekvenssi on normaalisti naudalla 70 - 80/min (60 - 90). Takykardia on joko aurikulaa-
rista tai ventrikulaarista. Aurikulaarista takykardiaa esiintyy joko kohtauksittain (paroksysmaa-
lisena) tai jatkuvana. Tavallisia syitä ovat kuume, intoksikaatio, peri-, endo- ja myokardiitti, 
sydäninsuffisienssi, akuutti anemia (verenvuoto, hemolyysi), lisäksi kiihtymys ja kipu. 
Ventrikulaarisessa takykardiassa impulsseja syntyy myös kammioissa, eivätkä nämä ylimääräi-
set lyönnit (ekstrasystolet) johdu takaisin eteisiin. Tyypilliseksi muodostuu tällöin ns. 
kompensoiva tauko: ylimääräistä lyöntiä seuraava tauko on ylipitkä, koska ensimmäinen 
normaali S-A-impulssi ei saakaan aikaan supistumista sydämessä, toisin sanoen kammiot eivät 
vastaa impulssiin. Vasta toinen impulssi laukaisee taas systolen. Syy on yleensä vakava 
(myokardoosi, sepsis, toksemia), ja siihen liittyy usein lisäksi dyspneaa, voimattomuutta ja 
kollapsikin. 

Bradykardia on fysiologista sydänhypertrofiassa. Tyypillisenä ja asiaankuuluvanakin se ilme-
nee Ca-infuusion yhteydessä. Lisäksi sitä tavataan katkoksissa (blokit), vagusvaurioissa, lyi-
jymyrkytyksessä, koomassa ja ennen kuolemaa sekä tapauksissa, joissa aivopaine on noussut 
(kontuusio, tuumori). 

Naudalla esiintyy hyvänlaatuisia arytmioita. Normaaleja ne ovat poikimahalvauksen hoidon 
yhteydessä. Yleisin syy arytmiohin on gastrointestinaalisairaus (vagus-hermon vaikutus, 
elektrolyyttihäiriöt kuten hypo- ja hyperkalemia ja alkaloosi ym). Joskus juoksutusmahan 
dislokaatiota sairastavilla lehmillä on arytmia, usein myös takykardia (koirilla vastaavan oireen 
aiheuttaa ruuansulatuskanavasta erittyvä peptidi), joka palautuu muutamassa päivässä.  
 
Sydänäänet 
 
Naudalla kuuluu normaalisti vain kaksi sydänääntä. Äänten jakautuminen merkitsee yleensä 
läppien eriaikaista sulkeutumista. Ensimmäisen äänen jakautuminen kuuluu parhaiten sydä-
men apexin päältä ja toisen basiksen päältä. Äänten jakautumista todetaan usein kliinisesti 
täysin terveillä yksilöillä, mutta se voi olla myös esim. anemian tai vaikean sydänvian ja in-
suffisienssin seurausta. Lihavilla yksilöillä sydänäänet kuuluvat heikosti ja näin myös myokar-
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doosin loppuvaiheessa ja perikardiitissa. Tyypillisellä tavalla heikentyneinä ja voimattomina 
sydänäänet kuuluvat alkavassa hypokalsemiassa.  

Normaalien sydänäänien lisäksi kuullaan silloin tällöin myös sivuääniä sydämen alueelta. 
Näitä on kardiaalisia, perikardiaalisia ja ympäristöstä tulevia. Kardiaalisten sivuäänten syynä on 
useimmiten läppävika. Läppäinsuffisienssi aiheuttaa yleensä nousevan äänen, stenoosi 
laskevan. Systolinen on tavallisempi sivuääni ja sen syynä on monta kertaa orgaaninen sy-
dänvika (tavallisesti av-insuffisienssi tai semilunaaristenoosi). Systolista sivuääntä tavataan 
kuitenkin myös akuutin anemian, kuumeen ja takykardian yhteydessä. Patologista merkitystä 
systolisella sivuäänellä on vain, jos se on selvä ja pysyvä. Av-insuffisienssin syynä on tavallisesti 
syntynyt valvulaarinen endokardiitti trikuspidaali- ja pulmonalisläpissä, ja siihen liittyy usein 
systolinen patologinen venapulssi vena jugulariksessa. Systolinen sivuääni kuullaan 1. 
sydänäänen jälkeen. Diastolinen sivuääni kuuluu 2. sydänäänen jälkeen, ja se on naudalla aina 
patologinen (tavallisesti av-stenoosi tai semilunaari-insuffisienssi). Tavallisempia kuin kardi-
aaliset sivuäänet ovat naudalla perikardiaaliset äänet. 
 
Perkussio ja ultraäänitutkimus 
 
Naudalla sydämen perkussioalue sijaitsee 2. ja 5. kylkiluun välisellä alueella vasemmalla 
puolella, mutta sen kraniaaliosa jää etujalan alle. Vaimentuma-alueen suurentuminen ilmenee 
kulman yläkyljen pullistumisena ylöspäin siten, että vaimennus nousee pitkin 5. kylkiluuta:  
sydänpussi tai itse sydän (harvemmin) on suurentunut, tai kirkkaalla keuhkoalueella on jotain 
muuta tiivistymää. Mahdollisia syitä perkussioalueen suurentumiseen ovat perikardiitti, 
hypertrofia, pneumonia ja hydrothorax, joskus myös palleatyrä. Ultraäänitutkimusta voi 
käyttää sydänpussin tutkimiseen, lähinnä epäiltäessä naulaa ja perikardiittia. Tutkimus vaatii 
karvojen ajon ja etujalka on siirrettävä eteenpäin. Isolla lihaeläimellä näkyvyys 5 MHz anturilla 
ei välttämättä riitä edes sydänpussiin saakka, tarvitaan yleensä 3,5 MHz. 
 
Synnynnäiset sydänviat 
 
Synnynnäiset sydänsairaudet ovat harvinaisia. Vasikoilla esiintyy esimerkiksi persistoiva fo-
ramen ovale sekä kammioiden välisen seinämän defektejä. Tällaiset vasikat voivat olla moni-
vammaisia (esim. hydrokefalus). Sydän voi myös sijaita rintaontelon ulkopuolella. 
Synnynnäinen sydänvika on kuitenkin aina pidettävä mielessä kun vastasynyt vasikka on 
epämääräisesti sairas. 
 
Muut sydänsairaudet 
 
Myokardiitti 
 
Terminologiaa: myokardiitti = infektioiden tai toksiinien aiheuttama sydänlihaksen tulehdus, 
myokardoosi = minkä tahansa syyn aiheuttama degeneratiivinen, ei-tulehduksellinen sydänli-
haksen sairaus. Myokardiittia voivat aiheuttaa bakteeri- ja virusinfektiot, ruokinnalliset puu-
tokset ja myrkytykset. Esimerkkeinä mainittakoon toksemiat (endotoksiinimastiitti), puerpe-
raalisairaudet (maksarappeutuma, tulehdukset) ja harvinaisena tiineyteen liittyvä sydämen 
myokardoosi. Myokardoosin oireena on takykardia ja lateraalinen makuuasento. Tällainen 
eläin ei vastaa kalsiumhoitoon. Syynä saattaa olla mm. tiineydenaikainen verivolyymin huo-
mattava lisääntyminen ja sydämen rasittuminen sen takia, lisäksi altistavana tekijänä on aina-
kin maksarappeuma. Myös liiallisesta kalsiumin annosta johtuva hyperkalsemia voi johtaa 
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myokardiittiin. Oireita ovat rasituksensietokyvyn lasku, sydämen arytmiat ja kongestiivinen tai 
akuutti sydänvika. Loppuvaiheessa saattaa tulla äkkikuolema. Obduktiossa nähdään vaalea, 
kirjava ja rappeutunut sydän. 
 
 

 
 

Kuva 13. Endokardiitti post mortem. Sydänläpissä näkyy kukkakaalimaisia muodostumia. 

Endokardiitti 
 
Etiologia ja esiintyminen 
 
Endokardiitti = sydämen sisäseinämän, erityisesti läppien eksudatiivinen ja proliferatiivinen 
tulehdus. Bakteremia altistaa endokardiitille. Endokardiitti syntyy useimmiten bakteeri-infek-
tion seurauksena ja tavallisimmat infektiot ovat metriitti, artriitti, mastiitti, nefriitti ja retikuliitti. 
Yleisin aiheuttajabakteeri on A. pyogenes, mutta on myös muita aiheuttajia kuten 
streptokokit, stafylokokit ja pasteurellat. Endokardiitti on ehkä yleisempää kuin 
diagnosoidaan: Oulun Lihapolarin teurastamolla havaittiin 17 tapausta 2 vuoden aikana 
(teurastettujen lehmien kokonaislukumäärä ei tiedossa), ulkomailta on esitetty luku 0,12 % 
rutiiniteurastetuista lehmistä, joista 35% hylättiin lihantarkastuksessa. Endokardiitti johtaa 
usein läppävikaan (AV-läpät, varsinkin oikea) tai stenoosiin. Kun obduktiossa löydetään 
kukkakaalisydän, kyse on vegetatiivisesta endokardiitista.  
 
 
Oireet, diagnostiikka ja hoito 
 
Endokardiitin oireena on jatkuva korkea kuume, anoreksia, apatia ja haluttomuus liikkua. 
Eläimen pulssifrekvenssi on yli 100, pulssi on hakkaava ja jugulariksessa havaitaan staasi. Voi 
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olla turvotuksia, ja sydämen systolinen sivuääni kuuluu paremmin oikealta. Sivuääntä ei aina 
ole, ja siihen voi olla syynä nautojen taipumus laukkarytmiin sekä kolmeen sydänääneen.  

Differentiaalidiagnoosina on naula. Diagnosiin pääseminen voi olla hankalaa. Jos yritetään 
etsiä taudinaiheuttajaa verestä, veriviljely pitää tehdä taudin alkuvaiheessa. Jos eläimellä on 
kongestiivisen sydänvian oireet, tauti on jo terminaalivaiheessa. Glutaradehyditestiä voi 
käyttää diagnostiikassa. Ennuste on huono ja suositeltavaa on teurastaa eläin. Jos tilaa hoi-
dettaisiin lääkkeillä, se vaatisi pitkän antibioottikuurin (yli 3 viikkoa) ja silti ennuste on erittäin 
huono. 
 
 

 

Kuva 14. Perikardiitti. Kaulan ja 
helluvaisen alueella on selvä 
turvotus sekä venastaasi. 

 
 
Perikardiitti 
 
Etiologia ja esiintyminen 
 
Perikardiitti on suhteellisen yleinen naudalla. Tavallisesti se on naulan komplikaatio (alle 10 % 
naulatapauksista), mutta voi syntyä myös hematogeenisesti bakteremiasta. Infektiivisiä ai-
heuttajia ovat A. pyogenes, hemofilukset, pasteurellat ja stafylokokit. Esiintyminen on taval-
lista lopputiineydessä, kun kohtu painaa mahoja, jolloin naula pääsee pistämään sydämeen. 
Perikardiitti syntyy sydänpussin perforaation seurauksena tai se leviää mediastinumista. 
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Hautjärven klinikan 10 vuoden aineisto käsitti 205 naulalehmää, joista 15 lehmällä oli peri-
kardiitti. 
 
 
Oireet, diagnostiikka ja hoito 
 
Oireet ovat aluksi naulan oireet: apatia, kuume, tuotannon lasku, valitukset ja lopulta tyypilli-
nen seisoma-asento (kyynärpäät ulkona). Perikardiitissa nähdään venastaasi ja pulssi jugula-
riksessa sekä ödeemi. Tila huononee asteittain ja lopulta eläimellä on korostunut abdominaa-
linen hengitys sekä esim. anemia. Auskultaatiolöydös on tyypillinen: vaimentuneet sydänää-
net, joskus jopa pesukonemaiset äänet. Diagnosoinnissa voi käyttää apuna myös ultraäänilai-
tetta (mieluiten anturi 3,5 MHz, jotta päästään tarpeeksi syvälle). Perikardiitti on yleensä fa-
taali ja eläin kuolee 1-2 viikossa. Perikardiittia sairastava eläin ei pääsääntöisesti sovellu 
teurastettavaksi elintarvikekäyttöön, ainakaan pitemmälle kehittyneissä tapauksissa. 
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