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TAPAUSSELOSTUS

Epätasainen ja nopea syke

Kolmissakymmenissä oleva mies 
oli ollut yleensä terve. Hän ei 
tupakoinut ja käytti alkoho-
lia kohtuullisesti, keskimäärin 

alle kymmenen annosta viikossa.  Hän 
harrasti säännöllisesti liikuntaa, kuten 
sulkapalloa ja lenkkeilyä, eikä liikkuessa 
ilmennyt ongelmia.

Sydän oli pyrähdellyt kymmenen 
vuoden aikana joitakin kertoja vajaan 

Kuva 1. Tykytyksen aikainen EKG. 

minuutin  ajan kerrallaan. Miehen yleis-
tila oli tykytyskohtausten aikana hyvä, 
eikä hän ollut hakeutunut niiden vuoksi 
lääkärin vastaanotolle.

Sitten ilmaantui tykytyskohtaus, joka 
ei mennytkään entiseen tapaan nopeasti 
itsestään ohi. 

Tutkittaessa potilaan sydän sykki 
hurjaa vauhtia, vähintään yli 230 ker-
taa minuutissa. Verenpaine oli 100/70 
mmHg. Raajat olivat viileät ja potilasta 
heikotti, mutta hän  pystyi kävelemään. 
Jumputuksen aikana sydämestä ja keuh-
koista ei kuulunut poikkeavaa. Kaulalas-
kimopaine oli normaali eikä perifeerisiä 
turvotuksia todettu.

EKG (kuva 1) ja thoraxkuva ovat 
ohessa. 

Mistä oli kyse? 

VASTAUS
EKG:n QRS-kompleksit ilmaantu-
vat  epäsäännöllisin välein, mikä sopii 
eteisvärinään.  Kammiokompleksien 
frekvenssi lähentelee hetkittän tasoa 
250/min, eli sähköimpulsseja johtuu 
eteisistä kammioihin lähes neljä kertaa 
sekunnissa. Siihen ei normaalin eteis-
kammiosolmukkeen pitäisi pystyä,  vaan 
se viittaa eteisten ja kammioiden välisen 
oikorataan. 

Sikiökaudella eteiset ovat aluksi säh-
köisesti yhteydessä kammioihin lukuis-
ten solusiltojen avulla.  Ne surkastuvat 
vähitellen, kunnes jäljelle on 20-viikkoi-
sessa sikiössä jäänyt vain normaali eteis-
kammiojohtorata eli -solmuke.  Kuiten-
kin ehkä yhdelle kolmestatuhannesta 
asiaan kuuluvan yhteyden lisäksi eteis-
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ten ja kammioiden välille jää ylimääräi-
nen sähköä kuljettava oikorata, ja heistä 
ehkä joka neljännellä näitä oikoratoja voi 
olla useita. 

Oikorata altistaa nopeille rytmihäi-
riöille. Normaali sinussolmukkeesta tai 
lisälyönnistä lähtöisin oleva depolarisaa-
tioaalto eli sähköärsyke voi kulkea joko 
tavallista eteis-kammiosolmuketta tai 
oikorataa pitkin. Sen jälkeen sähköim-
pulssi saattaa löytää viereisen radan 
johtamiskelpoisena ja kulkea sitä pitkin 
vastakkaiseen suuntaan, kohdata sen 
päässä jo toipuneen edellisen radan ja 
virrata jälleen sitä pitkin. Se johtaa kier-
toaktivaation nopeaan ja tasaiseen syk-

keeseen, jossa sydän pompottaa yleensä 
lähes 200 kertaa minuutissa. 

Näissä ylimääräissä yhteyksissä ei ole 
normaalille eteis-kammiojohtoradalle 
tyypillistä viivettä. Siksi ne voivat johtaa 
impulsseja eteisistä kammioihin hyvin 
nopeasti, jos eteisaktivaatioita syntyy 
poikkeuksellisen vauhdikkaasti, kuten 
sähköisesti kaoottisessa eteisvärinässä. 
Se saattaa johtaa paljon nopeampaan 
pulssifrekvenssiin kuin mitä  pidetään 
iän mukaisena maksimisykkeenä eli 220/
min – ikä vuosissa.

QRS-kompleksi on epämuotoinen ja 
leveä. Sekin sopii oikorataan, joka yhdis-
tyy johonkin väärään kohtaan kammiois-

sa ja kuljettaa niihin sähköä käyttämättä 
tavallisia jatkojohtoratoja. Silloin virta 
kulkee kammioissa normaalia hitaam-
min, aikaa ja paperia kuluu ja QRS leviää.

Rytmi palautettiin oikealle tolalle säh-
köiskulla. Sen jälkeisessä EKG:ssä (kuva 
3) nähdään tyypillinen WPW (Wolff-
Parkinson-White). Läheskään aina se ei 
tule esille, sillä virta voi kulkea ajoittain – 
ja yleensä niin tekeekin – tavallista eteis-
kammiosolmuketta pitkin alaspäin ja sil-
loin myös tykytyksen aikana oikorataa 
myöten takaisin eteisiin. Nyt EKG:ssä 
oikorata vääristää hieman QRS-kom-
pleksia levittäen sitä hidastamalla sen 
alkuosaa loivalla  ns. delta-aallolla. V1-
kytkennässä on korkea R-piikki. Se siis 
näkee oikealta katsovana kohti tulevaa 
eli jostain vasemmalta lähtevää, mah-
dollisesti vasemmalle suuntautuneesta 
oikoradasta purkautuvaa sähkövirtaa. 
Eteisten ja kammioiden välinen viive 
(PQ-aika) on  normaalia 120 ms:a lyhy-
empi, koska oikoradassa ei ole viivettä. 

Makuulla otettuun thoraxkuvaan ty-
kytys ei juurikaan heijastunut.  

Noin joka kolmannella WPW-poti-
laalla on joskus eteisvärinäkohtauksia. 
Syynä ovat mahdollisesti eteisten ja 
kammioiden välillä olevat useat yhtey-
det, joita pitkin mahdollinen kammio-
lisälyönti pääsee helposti sotkemaan 
eteisten sähköistä toimintaa. 

Nopea oikorata ja eteisvärinätaipu-
mus saattaa olla vaarallinen yhdistelmä, 
sillä  eteisistä voi silloin johtua kammi-
oihin niin usein depolarisaatioimpuls-
seja, että kammioidenkin  sähköinen  ja 
samalla mekaaninen  toiminta menevät 
sekaisin, joka saa myös kammiot väri-
semään. Tämä mekanismi voi johtaa 
WPW-potilaan äkkikuolemaan, mutta 
onneksi varsin harvoin. Joka tapauksessa 
oikorataan liittyvä eteisvärinä on kajoa-
van  tutkimuksen ja hoidon aihe, kuten 
yleensäkin todetun oikoradan yhtey-
dessä olevat tykytyskohtaukset, vaikka 
eteisvärinää ei olisikaan tiedossa. 

Sydämen sisäisessä elektrofysiologi-
sessa tutkimuksessa potilaalta oikorata 
löytyi vasemmalta edestä. Tykytyskoh-
tauksia ei ole ilmaantunut oikoradan 
katkaisun jälkeen.

Kuva 3. Sähköiskun jälkeinen EKG. 

Kuva 2. Päivystyspoliklinikalla otettu thoraxkuva.
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