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LKT, sisätautiopin dosentti,
sisätautien ja kardiologian
erikoislääkäri

Kylkimärkimä ja munuaisvika
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ohtalo oli elämän aikana kolhinut kovasti viisissäkymmenissä olevaa miestä. Leikkiikäisenä hän oli sairastanut
vaikean keskushermostoinfektion selkäydinvaurioineen, jonka seurauksena
molemmat alaraajat olivat halvaantuneet tuntorajan ollessa noin Th12:n
tasolla. Samalla potilaalle oli kehittynyt hankala skolioosi. Teini-iässä hän
joutui liikenneonnettomuuteen, jossa
murtui oikea reisi. Se hoidettiin ydinnaulauksella. Oikea sääri puolestaan
murskautui auto-onnettomuudessa
toistakymmentä vuotta myöhemmin, ja se jouduttiin amputoimaan.
Alaraajoihin, selkään ja lantion seu-

tuun kehittyi painehaavaumia, joita
operoitiin toistuvasti. Vasen jalka jouduttiin amputoimaan reidestä infektoituneiden makuuhaavojen vuoksi.
Lopulta myös ydinnaulattu oikea reisi
märki niin pahoin, että koko alaraaja
poistettiin lonkasta eksartikulaatiolla.
Suolen pidätyskyky oli normaali, mutta
virtsaaminen edellytti suprapubista
katetria.
Jatkuvista vaikeuksista huolimatta
potilas oli säilyttänyt henkisen tasapainonsa, ja hän asui viime kuukausiin saakka avustajan turvin kotonaan.
Istuma-asento oli vääristynyt siten,
että vasemman suoliluun harja kalvoi
alimpia kylkiluita ja kaiversi vasem-

Kuva 1. Selvittelyjen yhteydessä nauhoitettu EKG.
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Kuva 2. Munuaisten toiminnan heikentyessä otettu thoraxkuva.

paan kylkeen märkivän haavauman,
joka työntyi syvälle keuhkopussin
onteloon tehden kylkiluihin luumätäpesäkkeitä. Tilannetta yritettiin
hoitaa lukuisilla antibioottikuureilla
ja kirurgisilla toimenpiteillä, mutta
märkiminen jatkui vaatien lopulta
kuukausien hoitoa pitkäaikaisosastolla. Potilaan yleiskunto alkoi heikentyä,
virtsamäärät vähenivät, ja hän joutui
erikoissairaanhoidon vuodeosastolle.
Tutkittaessa hän oli asiallinen ja
rauhallinen, vaikeaan tilanteeseensa
mukautunut, skolioosin vuoksi vääristyneessä asennossa lepäilevä vuodepotilas. Oikean alaraajan poiston
jälkeinen haava oli siisti, mutta vasemman reiden tynkä oli päästään auki ja
erittävä. Vasemmalla nivustaipeen
seudussa ja oikealla istuinkyhmyn
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alueella oli märkäinen ihorikkouma.
Pahin oli kuitenkin vasemman kyljen syvälle johtava, laajasti märkivä
ja kraaterimainen fisteliaukko. Tärykalvolämpö oli 36,3 oC. Sydän sykki
tasaisesti ja säännöllisesti 96 kertaa
minuutissa, ja verenpaine oli 102/64
mmHg. Keuhkoista ei kuultu rahinaa.
Vatsa pullotti, mutta vatsanpeitteet olivat pehmeät ja aristamattomat. Hemoglobiinin hapen kyllästeisyys oli
ilmaa hengittäessä 96 %.
Verilitra sisälsi 104 g hemoglobiinia
ja 9,7 E9 valkosolua. Plasman C-reaktiivisen proteiinin määrä oli 80 mg/l ja
kreatiniinin 281 umol/l. Kaliumin pitoisuus oli 4,1 mmol/l, natriumin 135
mmol/l, ionikalsiumin 1,11 mmol/l
(viite 1,16-1,3 mmol/) ja fosfaatin 3,25
mmol/l (0,71-1,53). Urean lukuarvo

41,6 mmo/l (viite 3,2–8,1). Veren pH
oli 7,32 ja emäsylimäärä – 8,1 mmol/l
(- 2,5 – + 2,5). Valkuaista erittyi virtsaan 12,5 g vuorokaudessa, ja plasman
albumiinin määrä oli alle mittausrajan
eli < 15 g/l kuten myös D-vitamiinin (
< 10 nmol/l). Parathormonin pitoisuus
oli 260 ng/l (8–73). Virtsaan erittyi proteiinin lisäksi valko- ja punasoluja ja
virtsassa kasvoi Pseudomonas-sukuun
kuuluva gram-negatiivinen resistentti sauva Stenotrophomas maltophilia
kuten ihon haavoissakin. Glukoosin
ja transaminaasien pitoisuudet olivat
viitealueilla. EKG ja thoraxkuva ovat
ohessa.
Mikä huononsi munuaisia?
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VASTAUS
Munuaisbiopsiassa nähtiin kongopunalla värjäytyvä sekundaariselle
amyloidoosille tyypillinen löydös,
jonka amyloidi osoittautui olevan
AA-tyyppiä.
Amyloidoosi koostuu heterogeenisesta ryhmästä sairauksia. Niille on
yhteistä erilaisista perusmolekyyleistä
kehittyvä säikeinen ja kudoksiin saostuva amyloidiproteiini, joka värjäytyy
kongopunalla ja näkyy vihreänä polarisoidussa valossa.
Amyloidoosi voi olla primaarinen plasmasolujen tauti tai liittyä
maligniin myelomaan. Molemmissa
tapauksissa amyloidi koostuu gammaglobuliinien kevytketjuista eli on
“amyloid light chain”-tyyppiä. Tautia
kutsutaankin AL-amyloidoosiksi.
Sekundaarinen amyloidoosi liittyy
johonkin elimistön ärsytystilaan. Se
saattaa johtaa sytokiinien aiheuttamaan maksan akuutin proteiinin seerumin amyloidi A:n (SAA:n) ylituotantoon, jonka pilkkoutumistuote saostuu
kudoksiin aiheuttaen AA-tyypin amyloidoosin. Taustasairauksia voivat olla
steriilit tulehdukselliset tilat kuten
reuma, pahanlaatuiset kasvaimet ja
krooniset infektiot, kuten potilaamme
laaja pehmytkudostulehdus ja siihen
liittyvä luumätä. Bakteeri-infektiot
ovat nykyisin hoidettavuutensa takia
harvinainen sekundaarisen amyloidoosin syy.
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Kertymään johtava prosessi saattaa
olla muiden syntytapojen ohella myös
perinnöllinen, se voi liittyä korkeaan
ikään tai dialyysihoitoon.
Amyloidi voi kertyä paikallisesti
tai yleisesti tyypistä riippuen melkein
mihin vain elimistössä, sydämeen,
munuaisiin, maksaan, pernaan, suoleen, kilpirauhaseen, lisämunuaisiin,
hermokudokseen, luihin, niveliin, lihaksiin, ihoon jne. Niinpä oireet ovat
usein moninaisia ja voivat olla alkuvaiheessa harhaanjohtavia. Saostuvaa proteiinia saattaa löytyä verestä
tai virtsasta, mutta useammin esimerkiksi vatsan ihonalaisen rasvan imunäytteestä. Edustavat kudosten koepalat ovat diagnostisia.
Sekundaarinen amyloidoosi pesiytyy hanakammin juuri munuaisiin.
Runsas valkuaisen erittyminen virtsaan ja sen vuoksi hypoalbuminemia
ovat tyypillisiä. Sairaus etenee johtaen
usein terminaaliseen uremiaan moninaisine löydöksineen kuten potilaallamme. Hänen tautinsa ei aiheuttanut
EKG-muutoksia, mutta thoraxkuvassa
nähdään runsas vasemmanpuoleinen
keuhkopussin sameus.
Primaarista amyloidoosia voidaan
yrittää hallita hillitsemällä villiintyneitä plasmasoluja. Sekundaariseen
amyloidoosiin ei toistaiseksi ole tarjolla muuta apua kuin sen aiheuttaneen perussyyn ja seurausten, kuten

munuaisten vajaatoiminnan hoito. Ne
saattavat johtaa hyväänkin tulokseen.
Potilaamme kohdalla näin ei kuitenkaan käynyt.

PS.
Erikoislääkärin numeron 4/2016
tapausselostuksessa “Kehitysvamma ja
sydänpussineste” kerrroin, että olantsapiini aiheuttaa perikardiitin 120
potilaalle noin 54 000:sta (0.2 %:lle).
Fimeasta ottivat yhteyttä ja kokemuksensa perusteella pitivät lukua
suurena.
Fimea on oikeassa. Osuus ei ollut
käyttäjistä vaan niistä, joille olantsapiinin oli aiheuttanut jonkin ilmoitetun haitan. Tuoreessa tilastossa luku
on 0,1 %.
Tapauksesta voitaneen vetää useita johtopäätöksiä. Arvovaltaiset tahot lukevat näitä juttuja, ja Fimealle
on ammattitaidon ja aktiivisuuden
lisäksi tyypillistä vielä huolellisuuskin (ilmeisesti päinvastoin kuin kirjoittajalle). Emmehän me muuta ole
epäilleetkään. Arvostavat kiitokseni
Fimealle.
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