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Kuusissakymmenissä oleva 
mies oli käyttänyt verenpai-
nelääkkeitä joitakin vuosia. 
Vakituisesti menossa oli lisino-

priili, hydroklooritiatsidi ja amlodipiini.  
Muuten hän oli terve eikä tupakoinut 
tai juonut alkoholia. Liikuntaakin hän 
oli aikaisemmin tullut harrastaneeksi, 
mutta viime aikoina ortopediset syyt 
olivat hillinneet menoa, ja paino pääsi 
nousemaan. Sitten verenpaineen tar-
kastuksen yhteydessä huomattiin 
hemoglobiinin pitoisuudeksi 189 g/l ja 
punasolujen määräksi 7,05 x 1012/l. Ne 
olivat pienehköjä (MCV  81 fl, viiteväli 

82–98 fl) ja sisälsivät niukanpuoleisesti 
hemoglobiinia (MCH 26 pg , viiteväli 
27–32 pg).  Muuten  täydellisen  veren-
kuvan  ja verihiutaleiden  arvot  olivat 
normaalit. 

Kliinisesti tutkittaessa ei havaittu 
erikoista lukuun ottamatta ylipainoa 
(184 cm, 106 kg).  Perna ei ollut tun-
nettavissa. Valtimoveren hapen kyl-
lästeisyys oli ilmaa hengittäessä 99 %, 
ja desilitra valtimoverta sisälsi happea 
22,6 ml (viiteväli 18–23 ml).  Lasko 
oli 1 mm. Plasman raudan pitoisuus 
oli 6,9 µmol/l (viiteväli 9–34 µmol/l),  
transferriinin pitoisuus  oli 3,09 g/l 

Kuva 1. EKG.
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Kuva 2. Thorax-kuva. 

(viiteväli 1,75–3,13 g/l) ja siitä vain  
9 % oli raudalla saturoitunutta  (viite-
väli 17–52 %). Plasman ferritiinipitoi-
suus oli 12 µg/l (viiteväli 10–200 µg/).  
Plasmassa oli glukoosia 9,1 mmol lit-
rassa, ja HbA1c:n arvo oli  7 % (viiteväli 

4,0–6,0 %).  Kreatiniinin, elektrolyyt-
tien, transaminaasien ja alkalisen fos-
tataasiin pitoisuudet olivat normaalit.

Luuytimessä oli hyperplasiaa vain 
punasolulinjassa.  Ytimen kantasolu-
viljelmässä ei ollut spontaania kas-

vua,  eikä polysytemia veraan liittyvää 
JAK2-mutaatiota havaittu. 

Thorax-kuva ja EKG ovat ohessa. 
Mikä vahvisti verta liikaa?
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Vastaus
Koska veren valkoisten solujen ja veri-
hiutaleiden määrät olivat normaalit, 
ytimessä ei ollut muiden kuin puna-
solujen ylituotantoa, ytimen kantaso-
luviljelyssä ei havaittu spontaania kas-
vua eikä polysytemia veralle tyypillistä 
JAK2- mutaatiota todettu, kyseessä oli 
sekundaarinen punasolujen ylimäärä 
eikä luuytimen itsenäinen tauti.  

Kudosten hapenpuute lisää hemog-
lobiinin kompensatorista  tuottoa ,  
mutta  hypoksiaa  ei ollut. Sydän-  tai 
keuhkosairautta ei ollut tiedossa, EKG 
oli normaali,  liikuntakin oli vastikään 
sujunut hyvin,  ja  valtimoveren he-
moglobiinin hapen kyllästeisyys oli 
mainio. Lisäksi arteriaveren hapen 

normaali kokonaismäärä sekä ai-
kaisempi hyvä kunto eivät lainkaan 
sopineet vikaan, jossa poikkeava he-
moglobiinin rakenne ei sido riittävästi 
happea ja aiheuttaa kompensatorisen 
polysytemian. 

Punasolujen syntyä stimuloiva eryt-
ropoietiini  kehittyy munuaisissa.  Jos-
kus sen ja toisinaan muidenkin elinten 
kasvaimet saattavat oppia paraneop-
lastisesti tuottamaan erytropoietiinia.  
Sen seurauksena on juuri kuvatun kal-
tainen punasolujen ylimäärä, joiden 
vilkas tuotanto voi niukentaa käyttä-
vissä olevia rautavarastoja.   

Vartalon tietokonetutkimuksessa 
vasemmasta munuaisesta löytyi seit-

semän senttimetrin läpimittainen pa-
hanlaatuinen kasvain (kuva 3). Sen 
tuottaman erytropoietiinin pitoisuus 
seerumissa oli 57,6 U/l (viiteväli 5,4–
21,89 U/l).  Keuhkoissa nähtiin useita 
etäpesäkkeitä, jotka  häämöttivät jo 
tavallisessa thorax-kuvassakin vähäi-
sinä tiivistyminä ottaen huomioon tu-
pakoimattoman miehen aikaisemmin 
terveet keuhkot.   

Munuainen poistettiin  ja muut hoi-
dot aloitettiin, mutta aika pian vaikea 
sairaus peri kuitenkin lopullisen voi-
ton. 

Kuva 3.  Munuaisen tietokonetutkimus.
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