
Sitkeä sydämen
vajaatoiminta 

Kahdeksissakymmenissä oleva 
mies oli sairastanut kahdesti 
sydäninfarktin. Vasen kam-
mio oli vaurioitunut, mutta 

ohitusleikkauksen jälkeen hän oli voi-
nut melko hyvin. Rytmi jäi kuitenkin 
flimmeriksi, ja muisti heikkeni hiljak-
seen niin, että kotisairaanhoito joutui 
vahtimaan yksin asuvan vanhuksen 
lääkityksiä. Vakituisesti oli menossa 
varfariini, bisoprololi, ramipriili, 
furosemidi, isosorbididinitraatti ja 
simvastatiini.

Sitten kunto heikkeni, paino nousi 
ja henkeä ahdisti jo tasamaakävelyssä-

kin puolen korttelin matkalla.  
Poliklinikalla potilaan vointi oli 

kohtalainen. Hän tunnisti ajan ja pai-
kan vähän aikaa mietittyään. Sydän 
sykki eteisvärinässä 82 kertaa minuu-
tissa. Verenpaine oli 140/82 mmHg. Ja-
loissa oli polviin saakka selvä kuoppa-
turvotus, ja kaulalaskimot pullottivat 
melkein korviin saakka. Vatsassa oli 
askitesta. Molemmat kammiot kohot-
tivat, ja eteis-kammioläpistä kuuluivat 
vuotoäänet sekä keuhkoista staasiriti-
nät. Valtimoveren happikyllästeisyys 
oli ilmaa hengittäessä 90 prosenttia eli 
selvästi alentunut. 

Kuva 1. Päivystyspoliklinikalla nauhoitettu EKG.
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kaikki sydämen lokerot olivat jonkin 
verran laajentuneet. Vasemman kam-
mion iskutilavuuden osuus lokeron 
diastolisesta volyymistä eli ejektiof-
raktio oli pienentynyt 40 prosenttiin 
(normaali >50 %). Eteis–kammioläpät 
vuotivat lievästi. Keuhkovaltimoiden 
paine ja vasemman kammion täyttö-
paine olivat koholla.   

Hoitoa tehostettiin. Turvotusten 
vuoksi nesterajoitukseksi asetettiin  
1 800 ml vuorokaudessa, ja furosemi-
din määrä nostettiin jopa 240 mg:aan 
päivässä. Kuitenkin seitsemän seuran-
tavuorokauden aikana paino nousi 
kuumekurvan (kuva 3) mukaan 2,8 
kg, eivätkä turvotukset vähentyneet. 
Raportoidut nautitut nestemäärät 
vaihtelivat 1600 ml – 2600 ml päivässä, 
yhteensä 13,2 litraa viikossa.  

Potilaan kanssa keskusteltiin juo-
misen rajoittamisen tärkeydestä. Hän 
vakuutti toistuvasti kaiken nautitun 
nesteen tulevan merkityksi listaan. 

Kahdeksantena vuorokautena hoi-
toon tehtiin muutos, joka johti kuuden 
vuorokauden kuluessa noin 12 kg:n 
painonpudotukseen.   

Mitä tehtiin?

Hemoglobiinin määrä oli 118 g/l, 
mutta muuten pieni verenkuva oli 
kunnossa.  Plasman kreatiniinin pitoi-
suus oli 136 µmol/l ja glukoosipitoi-
suus 6,6 mmol/l. Kaliumin määrä oli 
3,8 mmol/l ja natriumin 138 mmol/l. 
Sydänlihaksen tuhoon viittaavaa 
merkkiainearvon nousua ei havaittu. 
Transaminaasiarvot olivat vähän ko-

holla mutta  bilirubiinin pitoisuus oli 
viitealueella. INR-lukema oli 1,8.

EKG:ssä nähtiin eteisvärinä ja kam-
miolisälyöntejä sekä ilmeinen etu-
seinäinfarktin arpi. Thorax-kuvassa 
sydän oli jonkin verran laajentunut, 
ja pleurakalkkien lisäksi huomattiin 
vajaatoiminnan merkkinä verekkyys-
lisää. Sydämen kaikututkimuksessa 

Kuva 2. Xxxxx

Kuva 3. Osastohoidon aikainen seurantakaavake eli kuumekurva. 

Kuva 2. Tullessa otettu thorax-kuva.
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Hengityksen, iholta haihtumisen ja 
ulosteen mukana vettä menetetään 
tavallisesti noin litra vuorokaudessa. 
Vaikka virtsaneritys olisi runsaasta 
diureettimäärästä huolimattakin ollut 
niukkaa, esimerkiksi vain pari litraa 
päivässä, viikossa nesteen poistumi-
nen oli siis ainakin noin 20 litraa. Kui-
tenkin nautituksi määräksi oli rekis-
teröity vain 13,2 l painon noustessa 
samalla melkein kolme kg.   

Koska vesi imeytyy elimistöön vain 
suun kautta, ylimääräinen juominen 
oli ainoa selitys jatkuville turvotuksille 
ja painonnousulle.  

Potilaan huoneen kraanan sulkija-
venttiili käännettiin kiinni, ja sitten 
potilas todellakin joi vain tarjotut lop-
pulistaan merkityt vajaat kaksi litraa 
päivässä. Paino laski kuudessa vuo-
rokaudessa noin 12 kg. Virtsaneritys 
oli siten ollut  kolmen litran luokkaa 
päivässä havainnollistaen todellisten 
ja raportoitujen määrien vajaan kah-
den litran eron.  Kunto koheni, haittoja 
ei ilmaantunut, ja potilas itsekin huo-
masi, mistä oli ollut kyse. 

Runsas veden nauttiminen ja suo-
ranainen vesiaddiktio ovat vanhuk-
silla aika yleisiä. Kognition heikkous 
lisää alttiutta tälle haitalle. Se saattaa 
estää sydämen vajaatoiminnan kom-
pensoitumisen. 

Erilaisin tehostetuin järjestelyin 
nesterajoitus onnistui kuitenkin koh-
talaisesti myös kotona, ja sydämen 
toiminta pysyi tasapainossa. 
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