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Nuorella naisella oli kehitys-
vamma, jonka vuoksi hän 
oli eläkkeellä. Mieliala vaih-
teli, ja verenpainekin nousi 

ilman sitä selittävää elimellistä perus-
tautia. Lääkityksenään hän oli jo vuo-
sia käyttänyt päivittäin olantsapiinia, 
fluvoksamiinia ja ramipriilia. Hän 
ei tupakoinut eikä juonut alkoholia. 
Sitten häntä alkoi ahdistaa rasituksessa, 
mutta muita oireita ei ollut. 

Tutkittaessa vointi oli edelleenkin 
hyvä. Sydän sykki tasaisesti ja sään-
nöllisesti 92 kertaa minuutissa, ja 
verenpaine oli 108/84 mmHg.  Kaula-
laskimot eivät pullottaneet eikä peri-
feerisiä turvotuksia todettu.  Raajat oli-
vat lämpimät, ja sisäelimet vaikuttivat 
normaaleilta.  

EKG:ssä nähtiin etuseinässä loivas-
ti negatiiviset T-aallot (kuva 1), keuh-
kokuvassa sydän oli huomattavan 
kookas, ja oikealla sekä lievempänä 
vasemmalla oli keuhkovarjostumaa, 
mutta verekkyyslisää ei ollut (kuva 
2). Vanhoja kuvia tarkasteltaessa kävi 
ilmi, että sydän oli jo kaksi vuotta ai-
kaisemmin ollut jonkin verran suuren-
tunut, vaikka siihen ei silloin kiinni-
tetty huomiota. Kaikututkimuksessa 
sydämen koon syyksi paljastui runsas 
nestekertymä sydänpussissa (kuva 3). 
Muuten tutkimustulos oli normaali. 
Sydämen magneettitutkimuksessa 
näkyi vain sama nestemäärä. Vartalon 
tietokoneleikkeissä nähtiin keuhkoissa 
hentoa epäspesifistä mosaiikkiperfuu-
siokuvioitusta.     

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

Täydellinen verenkuva oli kunnos-
sa ja lasko 6 mm. Plasmalitra sisälsi 
33 mg C-reaktiivista proteiinia.  Peri-
kardiumin vajaan puolen litran kel-
lertävässä punktionäytteessä ei ollut 
pahanlaatuisia soluja, tuberkuloosi-
bakteereita tai muitakaan mikrobeja 
mm. PCR-testeillä ja viljelyillä tutkit-
taessa. Veren lymfosyytit eivät valmis-
taneet interferonia tuberkuloosianti-
geenilla stimuloituina. Keuhkoputkien 

tähystyksessä nähtiin vain hieman är-
syyntyneitä limarauhasia mutta ei tar-
kemmin mihinkään tautiin viittaavaa. 

Runsaat reumaattisten tautien se-
rologiset testit olivat normaalit, eikä 
tavanomaisten bakteerien tai sienten 
vasta-aineita todettu.  Plasmassa ei ol-
lut ylimäärin lysotsyymiä tai angioten-
siinia korvertoivaa entsyymiä, ei siis 
sarkoidoosiin viittaavaa.   Munuaiset, 
maksa ja kilpirauhanen olivat kun- ➞

nossa, virtsa oli puhdas ja veressä oli 
sopiva määrä albumiinia ja kalsiumia. 
Plasman lipidiarvot sekä elektrolyyt-
tien, glukoosin, fosfaatin, troponiinin 
ja eteispeptidin pitoisuudet olivat nor-
maalit. 

Mikä keräsi vähitellen nestettä sydän-
pussiin?
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Kuva 3.  Sydämen kaikututkimuksessa nähdään runsaasti nestettä 
sydänpussissa. PKN = perikardiumin neste, VK = vasen kammio.

Vastaus 

Lukuisat  lääkeaineet saattavat ärsyt-
tää sydänpussia ja kerätä sinne nestet-
tä. Myös epätyypilliset antipsykootit 
voivat sen tehdä. Yli 54 000 olantsapii-
nin käyttäjää käsittävissä aineistoissa 
todettiin 120 sydänpussin nestekerty-
mää, jollainen saattaa ilmaantua pian 
tai vasta vuosien kuluttua hoidon 
alusta.  Ärsyyntymä voi näkyä myös 
EKG:ssä ja keuhkoissa kuten potilaal-
lammekin.  

Olantsapiinin käyttö lopetettiin, eikä 
muuta hoitoa annettu. Neste hävisi sy-
dänpussista kokonaan muutamassa 
kuukaudessa, keuhkot siistiytyivät, ja 
psyykkinen tilakin säilyi haloperido-
lilla hyvänä. 

Hyvä erikoislääkäri tai erikoistuva kollega
 –  tarkista nyt ja varmista jäsenyytesi! 
JÄSENEKSI liittyminen tapahtuu helposti www.sely.fi -sivuilta. 
Voit myös lähettää jäsenilmoittautumisen osoitteeseen  tuija.kuusmetsa@fimnet.fi 
Vuonna 2017 jäsenmaksu on 49 € ja eläkeläisen 24 €.  Erikoistuvalle jäsenyys on maksuton.
SELYn jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen ay-maksu.    

ARVOMME 20.12.2016 juhlavuoden kunniaksi 115 € sekä 50 € lahjakortin Suomalaiseen 
kirjakauppaan. Arvontaan osallistuvat SELYn jäsenyyttä 18.12.2016 mennessä hakeneet sekä 
nykyiset  jäsenet. 
Huom. Jäsenyydestä ei kerro, jos toisinaan saat Erikoislääkäri-lehden paperisena. Silloin olet jäsen, 
jos sinulle tulee myös sähköinen uutiskirje verkkolehtineen. 

USEIN KYSYTÄÄN, miksi kuulua eri yhdistyksiin? 
 SELY on erikoislääkärin edunvalvoja, joka turvaa toimintaedellytyksiäsi erikoislääkärinä työskentelemiselle; 

palkka, työaika yms. 
 Erikoisalayhdistys vaikuttaa erityisesti oman erikoisalan koulutukseen, ammatilliseen osaamiseen ja tutkimuk-

seen. 
	 Lääkäriliitto on kaikkien lääkärien yhteinen ammattijärjestö, jossa päätöksiä valmistelee ja tekee SELYn sekä 

muiden lausunnonantajajärjestöjen asettamat luottamushenkilöt. 

SELY – Erikoislääkärin edunvalvontaa jo 115 vuotta – AINA VOI VAIKUTTAA

Erikoislääkärin 
edunvalvoja
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