
Kolmissakymmenissä oleva afrik-
kalaistaustainen mies oli asunut 
Suomessa jo toistakymmentä vuot-
ta. Hän oli ollut terve, kävi töissä 
eikä polttanut tupakkaa tai juonut 
alkoholia.  Mitään lääkkeitä ei ollut 
käytössä. 
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Kuva 1. Päivystyspoliklinikalla nauhoitettu EKG. 

Sitten oikea jalkaterä kipeytyi, 
alkuun rasituksessa ja myöhem-
min myös muutoin.  Vammaa 
ei ollut sattunut. Vaiva paheni 

jatkuvasti, ja jalkaterä alkoi turvota. 
Tulehduskipulääkkeet eivät auttaneet. 
Lopulta särky ja aristus estivät kävele-
misen kokonaan.  

Tutkittaessa potilaan yleistila oli 
hyvä, mutta hän liikkui kepin kanssa 
varaamatta oikeaan alaraajaan, jonka 
jalkaterä oli reilusti turvoksissa, vähän 
kuumottava  ja tunnusteltaessa kaut-
taaltaan kovin arka.  Nilkassa, muissa 
nivelissä tai valtimorungoissa ei ollut 
erikoista, eikä sisäelimissä todettu klii-
nisesti tutkimalla poikkeavaa. 

Pieni verenkuva oli normaali, sa-
moin glukoosin, kreatiniinin, elektro-
lyyttien,  ionikalsiumin, transaminaa-
sien, fosfaatin ja uraatin pitoisuudet. 
Alkalisen fosfataasi lukuarvo oli 106 
U/l  (viitearvo 35-105 U/l),  ja  C-reak-
tiivisen proteiinin määrä oli 34 mg/l. 
Punasolut laskeutuivat kapeassa put-
kessa 46 mm tunnissa.  Jatkossa tutki-
tut niveltulehdusten serologiset näyt-
teet olivat negatiiviset samoin kuin 
HLA-B27 -kudosantigeeni. HI-viruksen 
tai kupan laboratoriolöydöksiä ei ollut.  

EKG, rintaontelon ja jalkaterän RTG-
kuvat ovat ohessa. 

Mistä oli kyse?
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Kuva 2. Tulovaiheen thoraxkuva. Kuva 3. Tulovaiheessa otettu jalkaterän rtg-kuva. 

tuberculosis. Nilkan keskimmäisestä 
cuneiformesta lohkaistussa luupalassa 
nähtiin granulomatoottinen tulehdus, 
josta ei kuitenkaan saatu bakteereita 
kasvamaan.

Maahanmuuttajilla on kantaväestöä 
huomattavasti useammin piileviä tu-
bibasilleja, jotka voivat myöhemmin 
aktivoitua ja aiheuttaa kliinisen tau-
din.  Se ilmenee usein muualla kuin 
keuhkoissa. Jos kanta ei ole atyyppi-
nen tai resistentti lääkkeille ja potilas 
immunologisesti terve, hoito tepsii hy-
vin kuten potilaallammekin.

Vastaus

Thoraxkuvassa vasen hilus näyttää 
tuuhealta (nuoli), ja jalkaterän luissa 
oli laajalti syöpymää.  EKG oli normaa-
li. 

Mantouxin testi sai aikaan kolmen 
sentin läpimittaisen paukaman, tu-
biantigeeni stimuloi potilaan lymfo-
syyttejä tuottamaan interferonia ja 
seerumin lysotsyymin ja adenosii-
nideaminaasin  pitoisuudet olivat suu-
ret. Tietokonetutkimuksessa välikar-
sinassa oli runsaasti imusolmukkeita, 
joista osa oli ilmeisesti nekroosissa. 
Ysköksistä ei löytynyt tubibasilleja, 
mutta keuhkoputkien tähystyksen yh-
teydessä otetussa harjasolunäytteessä 
ja mediastinumin imusolmukkeesta 
neulalla otetussa kudosnäytteessä kas-
voi lääkkeille herkkä Mycobacterium 
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