TAPAUSSELOSTUS
Juhani Partanen

LKT, sisätautiopin dosentti
Sisätautien ja kardiologian
erikoislääkäri

N

uori nainen oli vuosien ajan
sairastanut skitsofreniaa,
johon liittyi ajoittain paniikkikohtauksia. Sopivan psyykelääkityksen löytäminen oli ollut
vaikeaa. Muun muassa klotsapiini oli
aiheuttanut raajoissa nykinää ja risperidonista seurasi kuukautisvuotohäiriöitä. Lopulta lääkitykseksi muotoutui
ketiapiini 400 mg x 2, sertindoli 8 mg
x 2, essitalopraami 10 mg x 1 ja tarvittaessa diatsepaami.
Vuoden kuluttua sopivalta vaikuttavan hoidon löytymisestä alkoivat

Horjuva mielenterveys
ja kaatavat kohtaukset

tajuttomuuskohtaukset. Ne tulivat
kuin salama taivaalta ja rojahduttivat
potilaan nurin. Ainakin kahdessa kohtauksessa raajat olivat nykineet, minkä
jälkeen oli seurannut pitkä hämärätila.
Muissa kohtauksissa tajunta palautui
pian. Vammoja ei ollut sattunut.
Kohtausten syy ei selvinnyt. Kliinisessä kardiovaskulaarisessa ja neurologisessa tutkimuksessa ei todettu
erikoista. Pään magneettikuvaus ja
aivosähkökäyrä olivat tulkinnaltaan
normaalit. EKG:ssä ei ollut poikkeavaa,
kuten ei sen vuorokauden mittaisessa
seurannassakaan eikä sydämen kaikututkimuksessa. Kohtaukset horjuttivat
mielen tasapainoa, minkä vuoksi ketiapiinin annos nostettiin grammaan
päivässä muun lääkehoidon jatkuessa
ennallaan.
Sitten kaksi kuukautta myöhemmin

poikaystävä löysi potilaan tajuttomana
vuoteen vierestä. Kouristeluja ei nähty
eivätkä virtsa tai uloste olleet menneet
alle. Täysi tolkku palautui puolessa
tunnissa.
Päivystyspoliklinikalla potilaan
vointi oli hyvä. Hän oli rauhallinen ja
orientoitunut. Sydän sykki tasaisesti
ja säännöllisesti 70 kertaa minuutissa
ja verenpaine oli 108/78 mmHg. Neurologisessa tai muussa statuksessa ei
todettu erikoista.
Pieni verenkuva oli kunnossa. Sokerin, kreatiniinin, elektrolyyttien, ionikalsiumin, troponiinin ja transaminaasien pitoisuudet olivat viitealueilla.
EKG ja thoraxkuva ovat ohessa.
Mikä vei toistuvasti tajun?

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

Vastaus
EKG:ssä (kuva 1) QT-aika eli depolarisaatiota (kammioiden supistuksen
eli systolen kehittymistä) ilmentävän
QRS-kompleksin alun ja repolarisaatiota (rentoutumista) merkkaavan Taallon lopun välinen aika on kytkennästä riippuen jopa 540 ms:n luokkaa.
QT-väli riippuu sykinnän tiheydestä ja
lyhenee pulssifrekvenssin nopeutuessa. Sen tulisi nauhasta näkyvällä syk-
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keellä 75/min olla yleisimmin sovellettua Bazettin korjauskaavaa (mitattu
QT jaettuna sykähdysten sekuntivälin
neliöjuurella) käyttäen alle 420 ms, sillä naisella sykkeen mukaan korjatun
QT-ajan tulisi olla ainakin alle 470 ms
(miehellä alle 450 ms). Mitattu 540 ms
merkitsee kaavalla korjattuna noin 600
ms. Thoraxkuva oli normaali.
Kuvassa 3 on päivystysosaston monitoriseurannan otos, jossa nähdään
pitkään QT-aikaan liittyvä tyypillinen
ns. kääntyvien kärkien leveäkompleksinen kammiotakykardia. Siinä QRSheilahdusten terävät kärjet osoittavat
vaihdellen ylös- tai alaspäin.
Sydänlihaksen soluseinän eri puolilla vallitsee noin 90 mV jännite-ero
eli polarisaatio. Se aiheutuu solun
ulkopuolella olevasta suuresta natriumpitoisuudesta ja sisällä olevasta
runsaasta kaliumkonsentraatiosta.
Jännite-eron häviäminen eli depolarisaatio (QRS) ja siihen kalsiumionin
välityksellä liittyvä sydänlihaksen supistus syntyvät, kun solunulkoinen
natrium virtaa ionikanavan kautta
pitoisuuseron mukaan solun sisään.
Hetken kuluttua solunsisäinen kalium
työntyy kanaviaan pitkin pitoisuusgradienttinsa mukaan solusta ulos ja
palauttaa solun seinän sähköisen varauksen eli repolarisoi sen (T-aalto).
Silloin lihassäikeet rentoutuvat. Seuraavan sydämen lepovaiheen eli diastolen aikana ionit pumpataan energiaa
vaatien alkuperäisiin asemiinsa.
Kyseisissä ionikanavissa voi olla
lukuisia osittain tunnettuja geneettisiä vikoja, joita lienee noin yhdellä
2500:sta suomalaisestakin. Mutaatiot haittaavat kanavien toimintaa.
Natriumin virtaus soluun tai kalium
työntyminen ulos saattavat hidastua.
Silloin QRS:n alusta T-aallon loppuun
kuluva aika pidentyy. Se voi häiritä
sydänlihaksen sähköistä tasapainoa ja
aiheuttaa kuvassa näkyvän rytmihäiri-
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Kuva 3. Päivystyosaston monitoriseurannan otos.

ön. Kääntyvien kärkien kammiotakykardia romahduttaa verenkierron ja
voi johtaa tajuttomuuskohtauksiin ja
jopa kouristuksiin. Rytmivika altistaa
myös kammiovärinälle eli äkkikuolemalle. Elintapaohjeita, lääke- ja tahdistinhoitoja ja sympaattikusrungon
katkaisua saatetaan tarvita.
Geenivikojen ohella pitkä QT voi
olla hankittu ominaisuus. Se saattaa
liittyä mm. lukuisiin sydäntauteihin,
keskushermoston sairauksiin ja elekrolyyttihäiriöihin, varsinkin kaliumin
vajaukseen. Myös monet lääkeaineet
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ja niiden yhteisvaikutukset voivat pidentää QT-aikaa esimerkiksi häiritsemällä natriumkanavan sisäänvirtausta. Silloinkin seurauksena voi olla
vaarallisia rytmihäiriöitä.
Muiden ohella lukuisat psyyken
lääkkeet saattavat pitkittää QT-aikaa.
Kaikki potilaamme vakituisesti käyttämät lääkkeet voivat sen tehdä. Mainituista haitta liittynee yleisimmin
sertindoliin. Kyseessä lienee kuitenkin
ollut yhteisvaikutus, joka provosoitui
erikoisesti ketiapiinin annoksen noston jälkeen.

Sertindoli lopetettiin, ketiapiinin
päiväannos vähennettiin 800 mg:aan
ja levottomuuden lisääntyessä aloitettiin lisäksi olantsapiini 10 mg vuorokaudessa. Essitalopraami jatkui
ennallaan. Kohtaukset loppuivat, ja
QT-aika palautui viitealueelle. Potilaan vanhempien ja sisarusten EKG:t
olivat normaalit eikä käytössä ollut
geenipatteristo löytänyt QT-aikaa pidentävää vikaa.
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