
Yskä, kuume ja huono veri 

Kuva 1. Päivystyspoliklinikalla nauhoitettu EKG.
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Kolmissakymmenissä oleva tu-
pakoimaton mies oli sairastanut 
tyypin 1 diabetesta teini-iästä.  
Astmakin oli vaivannut kymmen-
kunta vuotta. Lääkkeenään hän 
käytti glargiini-insuliinia yhtenä  
pistoksena ja lisproinsuliinia ateri-
oilla. Astma pysyi kurissa budeso-
nidilla. 

Sitten hänelle ilmaantui yskää ja 
viikon kuluttua kuumettakin, 
joka nousi välillä jopa 39 °C:een. 
Viiden vuorokauden kuluttua 

hänen kuntonsa huononi  kovasti, ja 
henkeä  alkoi ahdistaa.

Päivystyspoliklinikalla potilaan 
yleisvointi oli edelleenkin aika hyvä, 
vaikka hän hengitti 34 kertaa minuu-
tissa. Valtimoveren hapen kyllästei-
syys oli ilmaa hengittäessä 94 %. Sy-
dän sykki tasaisesti ja säännöllisesti 
120 kertaa minuutissa, verenpaine oli 
128/68 mmHg ja tärykalvolämpö 38,6 
°C.  Keuhkoista kuului pitkittyneen ja 
vinkuvan uloshengityksen seasta mo-
lemmin puolin limarahinoita, mutta 
muutoin sisäelinten taholta ei todettu 
erikoista. 

Verilitra sisälsi 76 g hemoglobiinia. 
Näyte piti lämmittää ennen analyy-
sia.  Punasolujen keskikoko oli 103 fl  
(viiteväli 82–98 fl). Joukossa oli joita-
kin erytroblasteja  ja retikulosyyttien 

osuus oli  5,1 % (0,6–2 %). Valkosolu-
jen määrä oli 27,7 E9/l, joista 83 % oli 
neutrofiileja.  Joukossa oli muutamia 
nuoruusmuotoja, mutta ei blasteja.  
Verihiutaleita oli  819 E9/l  (150–360 
E9/l) ja C-reaktiivisen proteiinin pi-
toisuus  96 mg/l ( < 3 ml/l). Glukoosin 
määrä oli 28,8 mmol/l, mutta ketoosia 
ei ollut.  Plasman aspartaattiamino- 
transferaasin pitoisuus oli 55 U/l (15–
45 mmol/l) ja bilirubiinia oli 25 µmol/l 
(4–20 µmol/l), mutta TT:n arvo oli 
109 %. Elektrolyyttien pitoisuuksissa 
ei ollut merkittävää poikkeamaa, ja  
kreatiniinipitoisuus oli viitealueella. 
Haptoglobiinin määrä oli analyysira-
jan alapuolelle ja laktaattidehydroge-
naasin (LD) arvo 696 U/l (115–235 U/l). 
Virtsa oli puhdasta, eikä verestä myö-
hemminkään kasvanut bakteereita. 
Thorax-kuva ja EKG ovat ohessa.

Mikä yskitti, nosti kuumeen ja huo-
nonsi verta?
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Vastaus

Kuumeinen hengitystieinfektio heijas-
tui thorax-kuvassa molemminpuoli-
sina hentoina varjostumina ja EKG:ssä 
näkyvänä takykardiana. Hyperblirubi-
nemia, retikylosytoosi, muutama eryt-
roblasti, punasolujen suuri koko, suu-
rentunut LD-entsyymin pitoisuus ja 
mittaamattoman pieni haptoglobiinin 
pitoisuus sopivat hyvin hemolyytti-
seen anemiaan,  joka oli siis  ilmeisesti 
pilkkonut punasoluja hemoglobiinin 
tasolle 76 g/l saakka. Leuko- ja trom-
bosytoosi kuvastivat luuytimen kom-
pensaatioyritystä. 

Mykoplasma pneumioniae aiheut-
taa hengitystieinfektioita vähäisestä 
flunssasta joskus keuhkokuumeeseen 
saakka. Tämä bakteeri voi saada aikaan 
myös keuhkojen ulkopuolisia taudin 
ilmentymiä, kuten punasoluihin koh-
distuvan yleensä IgG-tyypin vasta-ai-
netuotannon. Se saattaa pilkkoa puna-
soluja ja aiheuttaa anemian. Toisinaan 
mykoplasmainfektiossa syntyvät IgM-
luokan kylmäagglutiniinit kokkaroivat 
erytrosyyttejä näyteputkissa jo huo-
neenlämmössä, jolloin näyte on läm-
mitettävä ennen analyysejä.

Coombsin testi oli positiivinen 
punasoluihin kohdistuneiden vasta-
aineiden merkkinä, ja potilaan seeru-
mista löytyi runsaasti sekä IgG- että 
IgM-tyypin vasta-aineita vahvisten 
mykoplasmainfektion. Muita anemian 
syitä ei todettu.

Makrolidiantibiootti roksitromysii-
ni, steroidi ja muut hoidot paransivat 
keuhkokuumeen, astmakohtauksen, 
veren sekä muut oireet ja löydökset.

Kuva 2. Tullessa otettu thorax-kuva.
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