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LKT, sisätautiopin dosentti
sisätautien ja kardiologian
erikoislääkäri

V

iisissäkymmenissä oleva nainen oli aina ollut tensiopäänsärkyä lukuun ottamatta terve.
Hän ei käyttänyt vakituisesti
mitään lääkkeitä, ei lainkaan alkoholia
eikä tupakoinut. Aikaisemmista verenpaineista ei ollut tietoa.
Sitten päätä alkoi jomotella viikosta
toiseen. Lopulta huomattiin, että verenpaine oli 180/120 mmHg. Siihen annet-

Päänsärky, korkea verenpaine
ja hypokalemia

tiin terveyskeskuksessa 5 mg:n bisoprololipilleri ja hänet lähetettiin sairaalaan.
Päivystyspoliklinikalla sopusuhtaisen
naisen vointi oli hyvä. Sydän sykki tasaisesti ja säännöllisesti 56 kertaa minuutissa, ja verenpaine oli 200/115 mmHg.
Muutoin ei kliinisesti tutkimalla todettu
erikoista.
Verilitra sisälsi 124 g hemoglobiinia,
ja muiltakin osiltaan pieni verenkuva oli
kunnossa. Plasman kaliumin pitoisuus
oli 2,4 mmol/l ja natriumin määrä 142
mmol/l. Glukoosin, kreatiniinin, tran-

saminaasien ja ionisoituneen kalsiumin
pitoisuuksissa ei ollut moitittavaa. Virtsa oli puhdas.
Myöhemmin vastattiin, että tullessa otetun seerumin kortisolin lukema
oli 301 nmol/l (viite 150-650 nmol/l) ja
plasman ACTH:n taso 12 ng/l (viite < 46
ng/l). Veressä ei ollut mitattavia määriä
reniiniä, ja seerumin aldosteronin pitoisuus oli 7 pmol/l (viite maaten otettuna
< 220 pmol/l).
EKG ja thorax-kuva ovat ohessa.
Mistä oli kyse?

Kuva 1. Tullessa nauhoitettu EKG
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Kuva 2. Päivystyspoliklinikalla otettu thorax-kuva.

VASTAUS
Reniinin ja aldosteronin määrät olivat molemmat hyvin matalat. Kyseiset
parametrit voivat liittyä hypertoniaan
monella tavalla.
Aldosteroni nostaa verenpainetta
imemällä primaarivirtsasta elimistöön
natriumia ja vettä. Samalla se vaihtaa
primaarivirtsan natriumin kaliumiin.
Jos korkeaan verenpaineeseen yhdistyy hypokalemia, lisämunuaisista
erittyvän aldosteronin korkea pitoisuus
ja aldosteronia angiotensiiniä konver72

toivan entsyymin välityksellä nostavan
munuaisten tuottaman reniinin vähäinen määrä siten, että aldosteronin ja
reniinin suhde on yli 30 (pmol/mU), kyseessä on todennäköisesti primaarinen
hyperaldosteronismi. Muitakin biokemiallisia merkkejä sille on. Mikäli tietokonetutkimuksessa lisämunuaisesta löytyy
silloin kasvain, se leikataan. Muutoin
verenpainetta lasketaan aldosteronin
vastavaikuttajalla eli spironolaktonilla
tai eprenololilla.
Munuaisten tai munuaisvaltimon
vika nostaa painetta mm. lisääntyneellä

reniinin erityksellä, johon silloin liittyy
myös korkea aldosteronin pitoisuus.
Jos molemmat arvot ovat hypertonian yhteydessä matalat, kyseessä voi
olla joko lakritsi tai Liddlen syndrooma.
Jälkimmäisessä munuaistubulusten natriumkanavat ovat geenimuutoksen seurauksena vialliset ja ne retentoivat natriumia sekä vettä ja erittävät natriumin
tilalle virtsaan kaliumia.
Lakritsin ja salmiakin sisältämä glykyrritsiinihappo pilkkoutuu suolessa
glukuronidihapoksi ja glykyrretiinihapoksi. Jälkimmäinen estää entsyymiä,
joka munuaisissa muuttaa kortisolin
kortisoniksi. Ylimääräinen kortisoli sitoutuu mineralokortikoidireseptoriin ja
saa siten aikaan aldosteronin kaltaisen
vaikutuksen eli siis imee munuaisista
vettä ja natriumia ja nostaa niillä verenpainetta sekä työntää samalla kaliumia
virtsaan. Lakritsin painetta nostava vaikutus voi välittyä muullakin mekanismilla. Joka tapauksessa elimistö yrittää
vähentää vaikutusta niukentamalla reniinin ja siten aldosteroninkin eritystä.
Herkkyys lakritsin vaikutukselle
vaihtelee suuresti esimerkiksi glykyrretiinihapon imeytymisen mukaan, eikä
lakritsiverenpaine liene kovin yleinen,
vaikka epäilemättä se saattaa jäädä tunnistamattakin, sillä herkillä henkilöillä
joskus jo muutama lakupötkö viikossa
voi nostaa painetta. Käytön lopettaminen laskee paineen, mutta entsyymivaikutuksen häviämisen hitauden vuoksi
toisinaan vasta viikoissa.
Potilaamme söi muutaman lakritsipötkön viikossa. EKG:hen tai thoraxkuvaan niiden vaikutus ei heijastunut,
mutta lakritsin välttäminen laski paineen ja nosti reniinin sekä aldosteronin
pitoisuudet viitealueille. Pääkin parantui.
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