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TAPAUSSELOSTUS

Kuva 1. Oireiden selvittelyjen yhteydessä nauhoitettu EKG. 

Nuoren naisen moninaiset  
oireet 

Nuoren naisen sydän oli mul-
jautellut ajoittain teini-iästä 
lähtien. Stressi pahensi vai-
voja, jotka hävisivät ruumiil-

lisissa ponnisteluissa. Sarjatykytyksiä 
ei ilmaantunut, eikä hän ollut koskaan 
pyörtynyt, vaikka välillä tunsi hetkit-
täistä, keinahtelevaa huimausta. Toisen 
vanhemman kolme veljeä olivat meneh-
tyneet nuorena johonkin sydäntautiin. 

Muuten potilaamme oli ollut aiem-
min terve, hän ei ollut tarvinnut lää-
kityksiä eikä terveyskaupan tuotteita. 
Hän ei tupakoinut eikä käyttänyt alko-
holia tai muita haitallisia aineita.

Sitten muljauttelu pahentui, mutta 
sarjatykytyksiä ei edelleenkään ollut ja 

tajunta säilyi. Myös muita vaivoja alkoi 
ilmaantua runsaasti viimeisen vuoden 
kuluessa. Mieliala vaihteli, se painui vä-
lillä matalalle ja potilas ahdistui, uni ei 
ottanut tullakseen, vaikka aina väsytti. 
Päätä, niskaa ja ristiselkää kolotti. Li-
säksi tuli erilaisia mahavaivoja, vatsan 
turvottelua, röyhtäilyä ja paikkaa vaih-
tavaa kipua. Suoli toimi epävakaisesti, 
se murahteli ja kurahteli. Ilmaantui 
ummetusta ja uloste pätkiytyi välillä 
papanoiksi, mutta saattoi sitten saman 
istunnon aikana ryöpsähdellä limaisena 
pytyn seinille. Kaikenlaisia nyppimisiä 
ja puutumisia ilmaantui. Hikoiluttikin 
välillä, vaikka kuukautiset säilyivät sen-
tään kohtalaisen säännöllisenä. 
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Beetasalpaajasta oli jonkin verran 
apua, mutta depressiolääkkeistä tai 
bentsodiatsepiineista ei ollut juurikaan 
hyötyä.

Tutkittaessa potilas oli ruumiilli-
sesti hyväkuntoinen, mutta hän kertoi 
oireistaan ymmärrettävästi huolissaan 
ja ahdistuneen oloisena. Sydän sykki ta-
saisesti ja säännöllisesti beetasalpaajan 
jarruttamana 60 kertaa minuutissa ja 
verenpaine oli 142/88 mmHg. Neurolo-

gisessa tutkimuksessa ja sisäelimissä ei 
todettu somaattiseen tautiin viittaavaa. 
Pulssioksimetri näytti valtimoveren ha-
pen kyllästeisyydeksi ilmahengityksellä 
98 %.

Pieni verenkuva oli kunnossa ja lasko 
oli 4 mm. Elektrolyyttien ja glukoosin 
pitoisuudet olivat normaalit. Munu-
ais-, kilpirauhas- ja maksa-arvot olivat 
normaalit. Virtsa oli puhdas. Veressä ei 
havaittu troponiinia, C-reaktiivista pro-

teiinia tai fibriinin paloja. Virtsaan erit-
tyi vuorokauden aikana normaali määrä 
ketekoliamiinien aineenvaihduntatuot-
teita.  EKG:n 24 tunnin seurannassa to-
dettiin vain joitakin eteis- ja kammio-
peräisiä lisälyöntejä, jotka potilas aisti.

EKG ja thoraxkuva ovat ohessa. 
Mikä sekoitti sielun ja aiheutti paljon 

ruumiillisia oireita?   

Kuva 2. Poliklinikalla tutkittu thoraxkuva.

Oikaisu Erikoislääkäri-lehden 
4/2018 Juhani Partasen tapaus-
selostukseen "Sitkeä hyponat-
remia". Viimeinen sivu oli toi-
mituksessa vaihtunut. Artikkeli 
on korjattu sekä näköislehteen 
että sely.fi-sivuille Erikois-
lääkäri-lehti 2018 -arkistoon. 
Toimitus pahoittelee vahinkoa.
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VASTAUS 

Plasman kalsiumin määrä oli 2,74 
mmol/l (viite 2,15–2,51 mmol/l), seeru-
min ionisoituneen kalsiumin pitoisuus 
1,45 mmol/l (1,16–1,30 mmol/l) ja plas-
man fosfaatin lukuarvo 0.59 mmol/l 
(0,71–1,23 mmol/l). Vuorokaudessa 
virtsaan erittyi 8,32 mmol kalsiumia 
(1,2 –5,5 mmol). Plasman parathormo-
nin määrä oli 105 ng/l (15–70 ng/l). 

Tilanne sopi hyvin primaariseen 
hyperparatyreoosiin. Vasemmalla al-
haalla kilpirauhasen takana nähtiin-
kin kaikututkimuksessa ja myös iso-
toopilla tarkistettuna nappula, joka 
oli hyvänlaatuinen lisäkilpirauhasen 
kasvannainen, ja se poistettiin. Sen 
jälkeen potilaan moninaiset oireet hä-
visivät, lisälyönnitkin vähenivät teini-
iän tasolle. 

TAPAUSSELOSTUS

EKG:hen tai thoraxkuvaan tauti ei 
heijastunut. Esimerkiksi QT-aika olisi 
tässä tapauksessa voinut lyhentyä.

Primaarinen hyperparatyreoosi on 
kohtalaisen yleinen tauti, joka esiintyy 
pääasiassa varttuneilla naisilla. Taudin 
esiintyvyys tässä joukossa on enemmän 
kuin yksi sadasta, mutta sitä tavataan 
myös nuorilla ja toisinaan myös miehil-
lä. Kyseessä on yleensä hyvänlaatuinen 
kasvain yhdessä kilpirauhasen takana 
olevista neljästä paratyreoidearauha-
sesta, mutta rauhasten hyperplasiakin 
on mahdollinen. Hyperparatyreoosi 
liittyy harvoin muihin hormonikasvai-
miin ja on silloin osa geenivirheen aihe-
uttamasta multippelista endokriinises-
tä neoplasiasyndroomasta (MEN:sta). 

Paratyreoideahormoni imee kal-
siumin luista, primaarivirtsasta ja D-
vitamiinin välityksellä suolesta ja erit-

tää lopulta ylimäärän veren kalsiumista 
fosfaatin kanssa virtsaan. Seurauksena 
on luun aineenvaihdunnan häiriintymi-
nen, jolloin mm. alkalisen fosfataasin 
pitoisuus kasvaa ja fosfaatin puolestaan 
vähenee. Osteoporoosia, murtumia ja 
virtsakiviä voi ilmaantua. Suurentunut 
kalsiumpitoisuus sotkee sielunelämän 
ja aiheuttaa sen välityksellä monenlai-
sia oireita. Vatsaoireet, kuten happovai-
vat ja paksun suolen ärtyvyys, kuuluvat 
asiaan, myös mahahaava ja haimatuleh-
dus ovat mahdollisia. 

Plasman kalsiumin määritys onkin 
ehkä ainoa testi, jota voidaan suositel-
la otettavaksi melko herkästi, sillä mel-
kein kaikki toiminnallistyyppiset vaivat 
voisivat sopia primaariin hyperparaty-
reoosiin ja siihen liittyvään suurentu-
neeseen kalsiumpitoisuuteen. 

Amgevita 40 mg, liuos, esitäytetty ruisku tai kynä. Amgevita 20 mg, liuos, esitäytetty ruisku. 

            Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.
Vaikuttava aine: Adalimumabi. Käyttöaiheet: Nivelreuma, yhdistelmänä metotreksaatin kanssa: keskivaikeaa tai vaikeaa, aktiivista nivelreumaa sairastavien aikuispotilaiden hoitoon silloin, kun varsinaisilla taudin 
kulkuun vaikuttavilla reumalääkkeillä, kuten metotreksaatilla, ei ole saatu riittävää vastetta;  vaikean, aktiivisen ja progressiivisen nivelreuman hoitoon aikuisilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet metotreksaattihoitoa. 
Yksinään, jos potilas ei siedä metotreksaattia tai metotreksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Idiopaattinen juveniili polyartriitti: yhdessä metotreksaatin kanssa aktiivisen idiopaattisen juveniilin 
polyartriitin hoitoon yli 2-vuotiailla potilailla. Yksinään, jos potilas ei siedä metotreksaattia tai meto-treksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Entesiitteihin liittyvä artriitti: aktiivisen entesiitteihin 
liittyvän artriitin hoitoon 6-vuotiailla ja sitä vanhemmilla. Selkärankareuma: vaikean aktiivisen selkärankareuman hoitoon aikuisilla, kun potilaan vaste tavanomaisille hoidoille on ollut riittämätön. Aksiaalinen 
spondylartriitti: vaikean aksiaalisen spondylartriitin (ilman radiografista näyttöä selkärankareumasta) hoitoon. Nivelpsoriaasi: aktiivisen ja progressiivisen nivelpsoriaasin hoitoon aikuisilla. Psoriaasi: keskivaikean 
tai vaikean läiskäpsoriaasin hoitoon aikuispotilailla, joille harkitaan systeemistä hoitoa. Läiskäpsoriaasi lapsilla: vaikean, kroonisen läiskäpsoriaasin hoitoon vähintään 4-vuotiailla lapsilla. HS-tauti: keskivaikean ja 
vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan (taiveaknen) hoitoon aikuispotilaille. Crohnin tauti: keskivaikean tai vaikean aktiivisen Crohnin taudin hoitoon aikuisille. Crohnin tauti lapsilla: keskivaikean tai vaikean, 
aktiivisen Crohnin taudin hoitoon yli 6-vuotiailla. Ulseratiivinen koliitti:  keskivaikean tai vaikean aktiivisen ulseratiivisen koliitin hoitoon aikuispotilaille. Uveiitti: ei-infektioperäisen intermediaarisen, posteriorisen 
ja panuveiitin hoitoon aikuispotilaille, joilla vaste kortikosteroideille on riittämätön, joiden kortikosteroidien käyttöä täytyy rajoittaa tai joille kortikosteroidihoito ei sovi. Annostus ja antotapa: Sairaudesta riippuen 
aloitusannos aikuisilla 40–160 mg adalimumabia, jonka jälkeen 40 mg viikon tai kahden viikon välein. Lapsilla aloitusannos 20–160 mg sairaudesta riippuen, jonka jälkeen 20 mg tai 40 mg kahden viikon välein 
painon mukaan. Pistetään ihon alle. Hoito tulee toteuttaa indikaation mukaiseen hoitoon perehtyneen lääkärin aloittamana ja valvonnassa. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Aktiivinen 
tuberkuloosi tai jokin muu vakava infektio, kuten sepsis, sekä opportunistiset infektiot. Keskivaikea tai vaikea sydämen vajaatoiminta (NYHA III/IV). Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Ennen Amgevita-
hoidon aloittamista tulee kaikki potilaat tutkia aktiivisen tai inaktiivisen tuberkuloosin sekä HBV-infektion varalta.  Potilaita tulee seurata huolellisesti infektioiden (mm. tuberkuloosin) varalta ennen Amgevita-
hoidon aloittamista, hoidon aikana ja sen jälkeen. Jos potilaalle kehittyy uusi, vakava infektio tai sepsis, hoito on keskeytettävä, kunnes infektio saadaan hallintaan. Varovaisuutta tulee noudattaa potilailla, joilla 
on keskus- tai ääreishermoston myeliinikatosairaus. Intermediaarisen uveiitin ja keskushermoston demyelinoivien sairauksien välillä on tunnettu yhteys. Lymfoomien, leukemian ja muiden maligniteettien 
kehittymisriskiä ei voida sulkea pois TNF-salpaajahoitoa saavilla potilailla. Lapsipotilailla suositellaan ajankohtaisten rokotussuositusten mukaisten rokotusten saamista ennen Amgevita-hoidon aloittamista. 
Yhteisvaikutukset: Vasta-ainemuodostus oli vähäisempää metotreksaatin kanssa annettuna kuin yksinään. Yhdistämistä anakinran tai abataseptin kanssa ei suositella. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: 
Amgevitan käyttöä raskausaikana ei suositella. Imettämisestä tulee pidättäytyä vähintään viisi kuukautta viimeisen Amgevita-annoksen jälkeen. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Amgevita voi 
vaikuttaa vähäisessä määrin. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset ja yleiset: infektiot, pistoskohdan reaktiot, päänsärky, tuki- ja liikuntaelimistön kipu. Adalimumabihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia 
haittavaikutuksia, mm. kuolemaan johtaneita ja henkeä uhanneita infektioita ja eri syöpätauteja. Myös vakavia hematologisia, neurologisia ja autoimmuunireaktioita on ilmoitettu. Pakkaukset ja hinnat (vmh sis. 
alv) 1.3.2019: 20 mg: 1 esitäytetty ruisku: 244,87 €  40 mg: 2 esitäytettyä kynää: 824,31 €. 2 esitäytettyä ruiskua: 824,31 €. Korvattavuus: 20 mg: Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen perusteella (281) tai 
peruskorvattava (40 %) erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326). 40 mg: Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen perusteella (281) tai peruskorvattava (40 %) erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326, 380). 
Säilytys: Jääkaapissa. Ei saa jäätyä. Herkkä valolle. Reseptilääke. Lisätiedot: valmisteyhteenveto. 
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