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LKT, sisätautiopin dosentti
Sisätautien ja kardiologian
erikoislääkäri

K

uusissakymmenissä oleva
nainen oli yleensä ollut terve.
Hän ei tupakoinut eikä käyttänyt lääkkeitä tai alkoholia.
Thaimaan turistimatkan jälkeen parin
viikon kuluttua nousi kuume jopa 40°
C:een. Ripulia, nuhaa, yskää tai virtsavaivoja ei ollut, mutta paikkoja kolotteli
ja vatsakin oli vähän kipeä.
Päivystyspoliklinikalla tutkittaessa kunto oli hyvä, vaikka nousussa
oleva kuume suorastaan hyttyytti.

Kaukoidän hyttyyttävä
kuumetauti

Korvalämpö oli 38,6° C. Sydän sykki
tasaisesti ja säännöllisesti 96 kertaa
minuutissa, ja verenpaine oli 124/74
mmHg. Paikalliseen infektioon viittaavia löydöksiä ei ollut eikä kliinisessä
tutkimuksessa paljastunut muutenkaan erikoista. Myös iho oli siisti.
Verilitra sisälsi 142 g hemoglobiinia ja 11,9 E9 valkosolua. Plasman
C-reaktiivisen proteiinin pitoisuus
oli 141 mg/l, mutta glukoosin, kreatiniinin, elektrolyyttien, bilirubiinin,
transaminaasien tai alkalisen fosfataasin arvoissa ei ollut moittimista eikä
ulosteessa tautia aiheuttavaa bakteerikasvua. Virtsa oli puhdas, siinä ei ollut
pneumokokkiantigeenia eikä veressä
malariaplasmodiumeja tai bakteereita. Virusseulan, klamydian, toksop-

lasman, legionellan tai mykoplasman
vasta-aineita ei löytynyt. Puumala-,
dengue-, HIV-, hepatiitti- ja chikungunyatestit olivat negatiiviset. Vatsan
alueen kaikumaisema oli normaali.
EKG ja thoraxkuva ovat ohessa.
Alussa hoitona oli kefuroksiimin
ja metronidatsolin yhdistelmä, mutta niiden teho oli huono, sillä hoidon
neljäntenä vuorokautena CRP oli 369
mg/l, tärykalvolämpö 39,8° ja rintaontelon tietokoneleike kuvan 3 kaltainen.
Silloin antibioottihoidoksi vaihdettiin
meropeneemi ja rifampisiini, mutta
niistäkään ei ollut apua.
Mikä nosti kuumetta suorastaan hyttyyttävästi?

Kuva 1. Tullessa nauhoitettu EKG.
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Kuva 2. Päivystyspoliklinikalla otettu thoraxkuva.

Kuva 3. Kuumeen jatkuessa otettu rintaontelon
tietokoneleikekuva.

VASTAUS
Yhä useammin osastoilla on potilaita,
joilla tavallinen thoraxkuva ei näytä
paljon miltään, kuten ei potilaallammekaan, mutta joilla kuumeen syytä
etsittäessä otettavassa tietokonetutkimuksessa paljastuu merkittäviäkin
keuhkoinfektoita. Jopa sellaisia, joita
vasemmassa keuhkossa nähdään tulovaiheen jälkeen otetussa kuvassa 3.
EKG:hen se heijastui vain kuumeen
nousun aiheuttamana tutinana.
Legionella pneumophila on varsinkin ulkomailta hotellien ilmastointijärjestelmästä, suihkuista tai porealtaista tarttuva bakteeri. Se aiheuttaa
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Suomessakin vuoden mittaan jotakin
kymmeniä diagnostisoituja keuhkokuumeita. Niistä ehkä puolet on saatu
ulkomailta, Euroopasta tai kauempaa
eli useimmin Turkista tai juuri Thaimaasta. Nimensä mikrobi on saanut
v. 1976 Philadelphiassa sotaveteraanikokouksessa hotellin ilmanvaihtojärjestelmästä levinneestä epidemiasta.
Sairauden itämisaika on parista vuorokaudesta kahteen viikkoon. Joskus
mikrobiin saattaa liittyä pelkästään
ohimenevää kuumeiluakin.
Legionellainfektio aiheuttaa vastaainereaktion myöhään, usein vasta

parin viikon tai jopa kahden kuukauden kuluttua. Erikoiselatusaineita
vaativa yskösten viljelytulos on tarkin
testi, mutta tuloksen saanti saattaa
kestää yli viikon. Mikrobin antigeenia
erittyy yleensä virtsaan ja tavallisesti
jo muutaman päivän kuluttua oireiden
alusta. Sieltä se tälläkin kertaa löytyi.
Legionellan spesifinen hoito roksitromysiinillä ja levofloksasiinilla tehosi
sitten nopeasti.
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