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Kuusissakymmenissä oleva nai-
nen oli aina ollut terve, myös 
sydämestään kuten sukulai-
sensakin. Hän ei tupakoinut 

eikä käyttänyt lainkaan alkoholia. 
Mitään lääkkeitä ei tarvittu. Sitten hän 
sairastui etelänmatkan aikana ripuli-
tautiin, ja hänen painonsa laski muu-
tamalla kilolla. Sen aikana hän menetti 
kahdesti tajuntansa rojahtaen nurin. 
Toista kohtausta edelsi parin minuutin 
kestoinen huono olo. Raajat eivät nyki-
neet, eivätkä virtsa tai uloste menneet 
alle. Tajunta palasi pian, ja järki pelasi 
heti normaalisti.

Kotiin paluun jälkeen naisen sydän 

alkoi muljautella varsinkin rivakassa 
kävelyssä. Ylämäessä ja portaita nous-
tessa henki kulki huonommin kuin 
aikaisemmin mutta rintakipua ei ollut. 

Kliinisesti tutkimalla todettiin nai-
sen sydämen sykkivän tasaisesti ja 
säännöllisesti 92 kertaa minuutissa, 
ja verenpaine oli 114/82 mmHg. Sydä-
men kärjestä kuului diastolen alussa 
erikoinen ikään kuin plopsahtava ääni, 
mutta mitraalistenoosin kuuntelulöy-
döstä ei ollut. Muuten sisäelinten ta-
holta tai neurologisesti ei todettu eri-
koista. Tavanomaisten verinäytteiden 
tulokset kilpirauhaskokeineen olivat 
normaalit.

Kuva 1. Päivystyspoliklinikalla nauhoitettu EKG.
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Kuva 2. Tullessa otettu thorax-kuva.

Rasitustestissä nainen polki 120 W:n 
kuormituksella reilun minuutin ja lo-
petti jalkojen voimien hupenemisen 
vuoksi. Sykereaktio oli 78–164/min 
ja verenpaineen vaste 130/70–180/66 
mmHg. EKG:ssä nähtiin rasituksen 
aikana joitakin kammiolisälyöntejä 
mutta ei sydänlihaksen hapen puut-
teen merkkejä. Valtimoveren hapen 
kyllästeisyys ja keuhkoputkien il-
man virtaus olivat normaalit. EKG:n 

kahden vuorokauden pitkäaikais-
nauhoituksessa todettiin viitisensa-
taa eteisekstraa ja noin kolmesataa 
yhdenmuotoista kammiolisälyöntiä 
mutta ei sarjatykytyksiä. Johtumisajat 
olivat normaalit, eikä harvaa sykettä 
ilmennyt. 

EKG ja thorax-kuva ovat ohessa.

Mistä oli kyse? ➞
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Kuva 3.  Sydämen kärjestä kuvattu 
kaikumaisema. Vasemman eteisen 
ja kammion väliseen hiippaläpän 
aukkoon työntyy diastolessa noin 
neljän cm:n kokoinen myksoomaksi 
sopiva kasvain.
VE = vasen eteinen, VK = vasen 
kammio, OE = oikea eteinen, OK = 
oikea kammio.

VASTAUS

EKG:ssä nähdään vasemman eteisen 
kuormitus eli V1-kytkennän P-aallon 
negatiivinen jälkiosa (PTF eli P-termi-
nal force), joka on noin neljä pikku-
ruutua leveä ja ja puolitoista syvä (eli 
80 ms x 1,5 mm), kun sen tulisi nor-
maalisti olla kokonaispinta-alaltaan 
pikkuruutujen äärirajoista laskien alle 
40 ms x mm eli esimerkiksi kaksi pik-
kuruutua leveä ja yksi syvä. Thorax-
kuvassakin vasemman eteisen kaari 
vaikuttaa vähän pullealta. 

Ajoittaiset tajuttomuuskohtaukset, 
kunnon huononeminen, PTF, pullot-
tava vasen eteinen ja diastolinen plop-
sahtava ääni sopivat myksoomaan. Se 
nähtiinkin kaikututkimuksessa 3,5 x 
4,0 cm:n suuruisena. Diastolessa kas-
vain työntyi vasemmasta eteisestä ve-
ren virtauksen mukana plopsahtaen 
hiippaläpän aukkoon ja esti virtausta 

vasempaan kammioon mutta vetäytyi 
systolessa ylemmäksi eteiseen haittaa-
matta läpän sulkeutumista. 

Ilmeisesti etelänmatkan ripulitau-
ti pienensi plasmavolyymia ja sydä-
men lokeroita, mikä mahdollisti sen, 
että kasvain pääsi tukkimaan diasto-
lista virtausta hiippaläpän aukossa. 
Tämä altisti verenkierron hetkelliselle 
vajaukselle tajuttomuuteen saakka. 
Vaakataso sitten pullautti tuumorin 
ylemmäksi eteiseen ja palautti veren 
virtauksen. 

Myksooma on sydämen sisäkalvolta 
lähtevä pääosin niukkasoluisesta mu-
kopolysakkaridikudoksesta koostuva 
harvinainen ja melkein aina hyvänlaa-
tuinen mutta joskus periytyvä tuumo-
ri. Tavallisin paikka on vasen eteinen, 
jonka seinään se kiinnittyy varrella. 
Myksooma voi aiheuttaa verenkierron 
haittaa, ja siitä voi lohkeilla paloja. Nii-
den suorin reitti kulkee aivoihin, mis-

sä ne aiheuttavat neurologisia oireita. 
Toisinaan elimistölle vieras myksoo-
makudos saa aikaan kuumetta, muita 
yleistaudin oireita ja monenlaisia se-
rologia löydöksiä. 

Sepelvaltimot olivat varjoainekuva-
uksessa sileät; potilaan ikäisillähän ne 
tarkistetaan ennen sydänleikkausta. 
Operaatiossa löytyi vasemman eteisen 
seinään soikean ikkunan viereen var-
rellaan kiinnittynyt myksooma, joka 
poistettiin. Sen jälkeen ei ole pyörryt-
tänyt eikä plopsahdellut.
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