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> YHTEENVETO
Sydänpussin aukko voi olla syn-
nynnäinen tai trauman aiheutta-
masta repeämästä johtuva. Aukko 
voi aiheuttaa sydämen osittaisen 
tyräytymisen sydänpussin ul-
kopuolelle ja tyräytyneen osan 
laajentuman. Sydämen osittainen 
tyräytyminen voi aiheuttaa rytmi-
häiriöitä tai muutos voi olla täysin 
oireeton. Diagnoosi vaatii tieto-
konetomografiatutkimuksen tai 
magneettikuvauksen, sillä sydä-
men ultraäänitutkimus on usein 
löydöksetön. Sydänpussi voidaan 
poistaa kirurgisesti, jos muutos 
aiheuttaa vakavia rytmihäiriöitä. 
Joissain tapauksissa sydänpussin 
aukko voidaan sulkea kirurgisesti. 
Oireettomissa tapauksissa kirur-
gista hoitoa ei suositella. Kuvaam-
me kaksi potilastapausta, joissa 
koiralla oli sydänpussin aukko. 
Molemmissa tapauksissa potilas 
oli muutoksen suhteen oireeton.

> SUMMARY
Pericardial defect can be a con-
genital condition or caused by a 
traumatic tear.  The defect can 
cause a partial herniation of the 
heart and enlargement of the 
herniated part. Partial herniation 
of the heart can cause arrhyth-
mias or it can be asymptomat-
ic. Computed tomography or 
magnetic resonance imaging is 
required for the diagnosis since 
ultrasound examination is often 
non-diagnostic. Pericardiecto-
my can be performed if serious 
arrhythmias occur. In some cases 
the defect can be closed surgical-
ly. If the condition is asymptom-
atic, surgery is not recommended. 
We describe two case reports of 
pericardial defect. In both cases 
the patient was asymptomatic.

•   

YDINKOHDAT

•  Sydänpussin aukon ja sydä-
men osittaisen tyräytymi-
sen etiologia on tuntematon. 
Yleisimmin epäillään synnyn-
näistä muutosta tai trauman 
aiheuttamaa repeämää.

•  Sydämen osittainen tyräytymi-
nen on usein kliinisesti merki-
tyksetön, mutta voi aiheuttaa 
rytmihäiriöitä.

•  Sydänpussi voidaan poistaa 
kirurgisesti, jos sydämen osit-
tainen tyräytyminen aiheuttaa 
vakavia rytmihäiriöitä.  

•  Sydänpussin aukon mahdolli-
suus on syytä pitää mielessä, 
jos röntgenkuvassa havaitaan 
sydämen etureunan pullistu-
ma.
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