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Kuva 1. Päivystyspoliklinikalla nauhoitettu EKG.

Sitkeä hyponatremia

Seitsemissäkymmenissä oleva 
mies oli yleensä ollut terve. 
Hän ei käyttänyt mitään lääk-
keitä, mutta sitäkin enemmän 

alkoholia ja tupakkaa, jota oli kulunut 
viisikymmentä vuotta aski päivässä.  
Mallasjuomat olivat mieleisimpiä eikä 
yksi ”six pack” tahtonut riittää koko 
illaksi. Verenpainetta oli ajoittain seu-
rattu, mutta ei hoidettu. 

Sitten kaverit alkoivat huomautella 
kunnon huonontumisesta. Paino oli 
laskenut toistakymmentä kiloa muu-
tamassa kuukaudessa, eikä liikkeellä 
jaksanut olla kuten aiemmin. Yleistilan 
romahdus vei lopulta terveyskeskuksen 
vastaanotolle ja sieltä päivstyspolikli-
nikalle. 

Tutkittaessa potilas oli voipuneen 
oloinen, mutta puolieroja tai dehydraa-
tion merkkejä ei havaittu. Sydän sykki 
tasaisesti ja säännöllisesti 80 kertaa mi-

nuutissa, verenpaine oli 236/122 mmHg, 
tärykalvolämpö 36,7 oC ja valtimoveren 
happikyllästeisyys ilmaa hengittäessä 
96 %. Sydämen toiminta oli kliinisesti 
arvioiden normaalia, vajaatoiminnan 
merkkejä ei ollut eikä sisuskalujen ta-
holta todettu muutenkaan erikoista. 
Valtimorungot tuntuivat, eivät suhis-
seet ja raajat olivat lämpimät. Potilas 
vaikutti eutyreoottiselta, imusolmuk-
keita ei ollut tunnettavissa, ei myöskään 
turvotuksia.  

Pieni verenkuva oli kunnossa, ja pu-
nasolut laskeutuivat kapeassa putkessa 
5 mm tunnissa. Plasmalitra sisälsi 12 
mg C-reaktiivista proteiinia, 3,1 mmol 
kaliumia, 117 mmol natriumia, ionikal-
siumia 1,12 mmol  (viite 1,16–1,3)  ja fos-
faattia   0,3 mmol (viite 0,7–1,23). Glu-
koosin, kreatiniinin, transaminaasien, 
bilirubiinin, albumiinin, kreatiinikinaa-
sin  ja troponiinin lukuarvot olivat vii-
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tealueilla ja virtsa puhdas. Myöhemmin 
saadut kortisolin,  ACTH:n, reniinin, 
aldosteronin, TSH:n ja tyroksiinin pi-
toisuudet olivat myös normaalit.  EKG 
ja thoraxkuva ovat ohessa. 

Korkea verenpaine ja dehydraation 
puuttuminen sulkivat tehokkaasti pois 
natriumin puutteen, joten kyseessä 
oli veden ylimäärä. Hyponatremian 
syyn selvittely on usein mutkikkaasti 
ohjeistettu. Ylivoimaisesti tavallisin 
syy on kuitenkin juuri veden ylimäärä 
eikä natriumin puute, joka käytännössä 
merkitsisi aina samalla myös volyymin 

vajausta eli matalaa painetta, viileitä 
raajoja ja muita dehydraation merkkejä. 
Plasman matalan natriumpitoisuuden 
selvittelyn päälinja on siten hyvin yk-
sinkertaisesti ratkaistavissa.  

Osastolla elektrolyyttihäiröitä kor-
jattiin terveellisillä mutta rajoitetuilla 
suun kautta nautittavilla nestemäärillä 
ja hitaalla substituutiolla. Kunto kohen-
tuikin huomattavasti viikon kuluessa, 
jonka jälkeen potilas pääsi elämänta-
pa-  ja nesteenkäyttöohjein kotiin nat-
riumarvon ollessa 127 mmol/l ja fosfaa-
tin  0,4 mmol/l. Lääkkeeksi suositeltiin 

amlodipiinia 10 mg ja ramipriilia 5 mg 
päivässä, joilla verenpaine oli lähtövai-
heessa 180/90-tasolla. 

Kolmen viikon kuluttua jälkitarkas-
tuksessa vointi oli kuitenkin jälleen 
huono, vaikka alkoholin käyttö oli huo-
mattavasti vähentynyt.  Natriumin pi-
toisuus oli 117 mmol/l, mutta fosfaatin 
ja kalsiumin määrät olivat lähes nor-
maalit. 

Mikä keräsi mieheen vettä?  

Kuva 2. Tullessa otettu keuhkokuva.
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Kuva 3. Oireiden jatkuessa tutkittu tietokoneleike, jossa pieni mutta spikulainen  syöpäkasvain näkyy.   

vat ja jotkut muutkin lääkkeet ja jopa 
mielentilat voivat lisätä ADH:n määrää. 
Samoin voi käydä lukuisissa yleissaira-
uksissa kuten infektioissa. 

Eräänä luonnon moninaisuuden il-
mentymänä useat kasvaimet saattavat 
oppia tuottamaan ADH:ta solujensa 
neuroendokrinologisten ominaisuuk-
sien avulla. Yleisin niistä on juuri mik-
rosellulaarinen keuhkosyöpä.  Muita 
tähän paraneoplastiseen taitoon kyke-
neviä maligniteetteja ovat mm. leuke-
miat, lymfoomat, haimakarsinooma ja 
monet gynekologiset kasvaimet.  

EKG:hen vika ei ymmärrettävästi 
vaikuttanut. Hyponatremian ohella 
nähdyt muut elektrolyyttihäiriöt liene-
vät olleet näivettymisen seuraamuksia.   

Keuhkosyövän varmistuttua 
SIADH:n syyksi hoito aloitettiin, mut-
ta se kävi varsin pian tarpeettomaksi.

VASTAUS 
Thoraxkuvassa nähtiin runsaasti keuh-
kopussin kalkkiutumia. Potilas olikin 
vuosikymmeniä aikaisemmin ollut ra-
kennustöissä ja altistunut siellä asbes-
tille. Tietokonetutkimuksessa (kuva 3) 
oikealla havaittiin parin sentin kokoi-
nen kasvain, joka ei tullut esille taval-
lisessa thoraxkuvassa. Välikarsinassa 
oli suurentuneita imusolmukkeita ja 
maksassa etäpesäkkeitä. 

Keuhkoputkien tähystyksessä kas-
vain osoittautui mikrosellulaariseksi 
syöväksi ja asbestoosikin varmistui. 
Se oli epäilemättä tupakoinnin ohella 
altistanut kasvaimen kehittymiselle.  
Samalla mitattu antidiureettisen hor-
monin (ADH:n) pitoisuus oli 19 ng/l, 
kun sen olisi pitänyt olla lähellä nollaa 
natriumin ollessa 127 mmol/l ja osmo-
laliteetin näin ollen matala. 

ADH on kahdeksasta aminohaposta 
koostuva peptidi, joka muodostuu vä-

liaivojen pohjassa ja valuu sieltä varas-
toitumaan aivolisäkkeen takalohkoon. 
Se säätelee elimistön vesitaloutta. Jos 
vettä on vähän tai nesteet ovat liian vä-
keviä eli osmolaliteetti suuri esimerkik-
si natriumin ylimäärän vuoksi, ADH:n 
eritys lisääntyy ja glomeruluksista erit-
tynyt vesi imeytyy munuaistubuluksis-
ta takaisin elimistöön. Päinvastaisissa 
tilanteissa ADH:n eritys vähenee ja yli-
määräinen vesi valuu virtsana pois. 

Hyvin monet seikat voivat vaikuttaa 
hypotalamuksen ADH:n tuotantoon 
riippumatta sen hetkisestä elimistön 
veden volyymistä tai sen väkevyydestä. 
Näitä erilaisia tiloja voidaan kutsua ko-
koomanimikkeellä SIADH (syndrome 
of inappropriate ADH secretion). 

Koska hormoni syntyy aivokudok-
sessa, on ymmärrettävää, että aivojen 
sairaudet ja vammat sekä hyvin monet 
keskushermostoon suoraan vaikutta-
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