
Potilas on eläkeiässä, mutta vielä 
tiiviisti työelämässä mukana 
oleva kollega. Oireiden alkaessa 
hän oli työpaikallaan, mutta pää-

tyi samana iltana päivystykseen kävely-
kyvyn menettäneenä.

Koronaariangiografiassa oli 12 vuotta 
sitten todettu ahtautumia, jotka eivät 
vaatineet toimenpiteitä ja joiden to-
dettiin pysyneen muuttumattomina 
väsymysoireen vuoksi toistetussa an-
giografiassa vuosi sitten. Kolesteroli 
oli kurissa lääkityksellä. Kolme vuot-
ta sitten liukastumisen seurauksena 
todettiin konservatiivisella hoidolla 
parantuneet pari pientä subduraali-
hematoomaa. Vuosi sitten potilaalta 
hoidettiin 80 %:sti ahtautunut carotis 
interna trombarterektomialla, josta hän 
toipui hyvin. Lääkityksenä hänellä on 
ASA 100 mg ja Inegy 10/20 mg. Potilas 
ei ole koskaan tupakoinut tai käyttänyt 
alkoholia. Suvussa on runsaasti sepel-
valtimotautia, tromboosialttiutta ja 
keuhkoembolioita.

Tapahtumapäivänä potilas oli ollut 
työpaikallaan lehtihaastattelussa kello 
14-15. Jo sitä ennen sihteeri oli toden-
nut potilaan olemuksen väsyneeksi ja 
kehottanut häntä sohvalle hetkeksi pit-
käkseen, minkä potilas tekikin. Haas-
tattelun potilas vielä jaksoi, mutta sen 
jälkeen hän meni kalpeaksi ja voimat-

tomaksi, mikä pakotti jälleen makuul-
le. Hetken maattuaan potilas ajoi töistä 
tapaamaan omaistaan, joka on sisätau-
tilääkäri. Näköhäiriöitä, puolioireita, 
rintakipua tai hengenahdistusta ei il-
mennyt. Ruokahalu oli poissa, mutta 
oksettavaa oloa tai vatsakipuja ei ollut. 

Omainen totesi potilaan kävelykyvyn 
häviävän, puhe oli epäselvää eikä aja-
tuksenkulkukaan tuntunut kirkkaalta.  
Suostuttelun jälkeen potilas lähti omai-
sen saattelemana päivystykseen,  minne 
saapuessaan klo 19 hän kykeni liikku-
maan enää pyörätuolilla. 

Sisätautipäivystäjän kliinisessä tut-
kimuksessa ei ilmennyt oireita selit-
tävää. Pään TT ja kaulasuonten CTA 
sekä thorax olivat normaalit. Syketaso 
oli 71-94, verenpaine 103-137/45-84, sa-
turaatio 90-97 % ja hengitysfrekvenssi 
21-27/min. Laboratoriokokeissa ainoana 
poikkeavana löydöksenä CRP oli hive-
nen koholla 15. Neurologin konsultaa-
tion jälkeen potilas päätettiin siirtää 
päivystysosastolle yöllä klo 03. EEG ti-
lattiin tulevalle päivälle. Klo 03.30 po-
tilas totesi olevansa ilahduttavan terve 
ja poistui sairaalasta omalla vastuullaan 
allekirjoitettuaan asiaan kuuluvan lo-
makkeen.

Mikä selitti potilaan äkillisen ”para-
nemisen”?

Mikä vei kollegan sammalta-
vaksi pyörätuolipotilaaksi?
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Vastaus                                                                                                  
Päivystysosastolle kuljetettaessa potilas 
koki siinä määrin äkillisen ja voimak-
kaan ulostamistarpeen, että kävi van-
hanaikaisesti. Kiusallisesta vahingosta 
huolimatta potilaan riemu oli kuitenkin 
rajaton; ei aivotapahtumaa, ei sydänta-
pahtumaa, vaan enteriitti, jonka syyksi 
paljastui myöhemmin norovirus. 

Potilas oli aina ollut ”vahvavatsai-
nen” eikä yleensä tavannut sairastaa tar-
tuntatauteja. Nytkään ei ollut esiintynyt 
minkäänlaista vaivaa vatsan alueella, ei 
myöskään pahoinvointia tai oksetta-

vaa oloa. Vasta myöhemmin potilaalle 
muistui mieleen, että reilu 40 vuotta ai-
emmin hänellä oli ollut samankaltainen 
oireisto mikä oli pakottanut tuolloin 
uransa alussa olleen kirurgian sairaa-
lalääkärin poistumaan leikkaussalista 
kahteen otteeseen saman leikkauksen 
aikana yhtäkkisen tajunnanmenetyksen 
takia. Vastaava operatööri oli kehotta-
nut pyörtyilevää avustajaa vaihtamaan 
uraa välittömästi, mutta onneksi tuol-
loinkin ripuli pelasti tilanteen ja potilas 
sai rikkaita kokemuksia täynnä olleen 
kirurgin uran.  
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