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YHTEENVETO 

Sydänpussin nestekertymän eli perikardiaalisen effuusion yleisin syy koiralla on sydämen kasvainsairaus 

tai idiopaattinen sydänpussintulehdus eli perikardiitti. Ennuste riippuu etiologiasta. Perikardiaalinen ef-

fuusio voi johtaa henkeä uhkaavaan akuuttiin sydäntamponaatioon, joka tulee osata tunnistaa ja hoitaa. 

Akuutissa tamponaatiossa sydänpussin sisäinen paine nousee oikean kammion diastolista täyttöpainetta 

korkeammaksi aiheuttaen sydämen minuuttivolyymin voimakkaan laskun ja johtaen kardiogeeniseen 

sokkiin. Akuuttia tamponaatiota tulee epäillä, jos koiralla todetaan äkillinen kollapsi, vaimeat sydänäänet, 

heikko pulssi, vaaleat limakalvot, nopea syke ja askites. Diagnoosi varmistetaan sydämen ultraäänitutki-

muksella. Akuutin tamponaation hoito on välitön perikardiosenteesi ja suonensisäinen nesteytys. Yliopis-

tollisessa eläinsairaalassa tutkittiin 82 perikardiaalisen effuusion tapausta vuosina 2008–2018. Suurim-

malla osalla koirista (65/82, 79 %) oli akuuttiin sydäntamponaatioon viittaavat löydökset. Perikardiosen-

teesi tehtiin 26 koiralle. Sydänperäinen kasvainmuutos todettiin 14:lla, idiopaattinen perikardiitti 12:lla ja 

eksudatiivinen perikardiitti kolmella koiralla. Diagnoosi jäi avoimeksi 53/82 (65 %) koiralla, joista suurin 

osa lopetettiin ilman jatkotutkimuksia vakavien oireiden ja kasvainepäilyn vuoksi. 

 

SUMMARY 

Pericardial effusion in dogs is most commonly caused by cardiac neoplasia and idiopathic pericarditis. 

Prognosis depends on aetiology. Pericardial effusion can lead to life-threatening acute cardiac tamponade, 

which should be recognized and treated. In acute cardiac tamponade, the intrapericardial pressure rises 

above the diastolic pressure of the right ventricle, causing sudden decrease in cardiac stroke volume and 



 
 

 2 

leading to cardiogenic shock. Acute tamponade should be suspected if a dog is presented with an acute 

collapse, muffled heart sounds, weak pulse, pale mucous membranes, tachycardia and ascites. Diagnosis 

is confirmed with cardiac ultrasound. The treatment of acute tamponade is immediate pericardiocentesis 

and administration of intravenous fluids.  In 2008–2018, pericardial effusion was diagnosed in 82 dogs at 

the Small Animal Veterinary Teaching Hospital. In most dogs (65/82, 79%), clinical signs were indicative 

of acute cardiac tamponade. Pericardiocentesis was performed to 26 dogs. Cardiac neoplasia was diag-

nosed in 14 dogs, idiopathic pericarditis in 12 dogs and exudative pericarditis in three dogs. Diagnosis 

remained open in 53/82 (65%) cases. Most of these dogs were euthanized without further workup due to 

severe clinical signs and suspected cardiac neoplasia. 

 

                                                                  YDINKOHDAT 

• Perikardiaalisen effuusion taustalla on yleisimmin sydämen kasvainsairaus tai idiopaattinen pe-

rikardiitti. 

• Ennuste riippuu etiologiasta. 

• Diagnoosi tehdään sydämen ultraäänitutkimuksella. 

• Akuutti sydäntamponaatio on henkeä uhkaava tila, joka tulee osata tunnistaa ja hoitaa. 

• Perikardiosenteesi on sekä diagnostinen että hoitava toimenpide.  

 

KIRJALLISUUSKATSAUS 

Etiologia 

Sydänpussin nestekertymän eli perikardiaalisen effuusion (PE) osuus kaikista koiran sydänsairauksista on 

noin 7 %.1 PE on tärkeä syy koiran sydämen oikean puolen vajaatoimintaoireisiin ja merkittävä erotus-

diagnoosi äkillisessä kollapsissa.1,2 

PE:n yleisimmät syyt koiralla ovat sydänperäiset kasvaimet ja idiopaattinen sydänpussintulehdus eli peri-

kardiitti.1-5 Harvinaisempia syitä ovat infektiot, trauma, vierasesineet, sydämen vajaatoimintaan liittyvä 

vasemman eteisen repeämä ja synnynnäiset anomaliat kuten peritoneoperikardiaalinen palleatyrä.3-9 Ef-

fuusiot jaotellaan hemorraagiseen, eksudatiiviseen, transudaattiin ja modifioituun transudaattiin.10  

Kasvaimet aiheuttavat tyypillisesti hemorraagisen effuusion.4,6,10 Yleisin kasvain on oikean eteisen tai 

sydänkorvakkeen hemangiosarkooma, joka pahanlaatuisena voi esiintyä myös pernassa, maksassa, munu-
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aisissa ja keuhkoissa.1,4,6,11Tyypillinen hemangiosarkoomapotilas on yli 7-vuotias isorotuinen koira, jolla 

on oireena akuutti kollapsi.2,10Aortan tyvikasvaimet eli kemodektoomat ovat harvinaisempia ja niitä tode-

taan etenkin brakykefaalisilla roduilla.3,6,11 Mesoteliooma on harvinainen sydänpussin infiltratiivinen 

kasvain, joka voi levitä keuhkopussiin ja vatsakalvolle.3,7,12 

Idiopaattinen perikardiitti on kasvainten jälkeen yleisin syy hemorraagiseen effuusioon.1,6,7 Se on tuleh-

duksellinen muutos, jonka syyksi on epäilty joko virusinfektioita tai immuunivälitteistä sairautta.7 Diag-

noosi tehdään sulkemalla pois kasvainperäiset ja muut syyt effuusiolle.3 Tyypillinen potilas on keskiko-

koinen tai iso yli 6-vuotias koira, jolla on yleensä kasvainsairautta kroonisemmat ja lievemmät oi-

reet.2,3,6,10 Hemorraaginen effuusio voi liittyä myös vasemman eteisen repeämään tai hyytymishäiriöi-

hin.4,6,8 

Eksudatiivinen effuusio on sameaa ja proteiini- ja solupitoista.10 Mikäli eksudaatissa todetaan bakteereita, 

kyseessä on septinen perikardiitti, jonka syynä on yleensä joko vierasesine tai yleistynyt bakteerituleh-

dus.6,9,13 Steriiliä eksudaattia voidaan todeta esimerkiksi ureemisella potilaalla.3,10 Transudaatti ja modifi-

oitu transudaatti saattavat liittyä kongestiiviseen sydämen vajaatoimintaan, hypoalbuminemiaan tai syn-

nynnäisiin sydänpussin anomalioihin.6,10 

 

Patogeneesi 

PE:n kliiniset vaikutukset riippuvat etiologiasta, nestemäärästä ja sen kertymänopeudesta.3,10 Nesteen 

kertyminen voi tapahtua nopeasti tai vähitellen pidemmän ajan kuluessa.7,10 Neste aiheuttaa sydänpussin 

sisäisen paineen nousun ja sydämen osastojen joutumisen puristukseen. Koska sydämen oikealla puolella 

paine on alhaisempi ja seinämät ohuemmat, PE vaikuttaa ensisijaisesti oikean puolen toimintaan. Laski-

mopaine nousee, diastolinen täyttyminen heikentyy, minuuttitilavuus laskee ja tilanne johtaa oikean puo-

len vajaatoimintaan.3,6,11,14 Äkillinen nesteen kertyminen johtaa vähäisilläkin nestemäärillä nopeasti sy-

dänpussin sisäisen paineen nousuun ja akuuttiin tamponaatioon. Äkillisesti laskenut verenpaine ja huono 

perfuusio voivat johtaa kardiogeeniseen sokkiin ja potilaan menehtymiseen.3,7,10 Mikäli nestettä kertyy 

vähitellen, sydänpussi venyy ja sopeutuu isoonkin nestekertymään. Potilas voi olla tällöin pitkään vähäoi-

reinen, kunnes oireet oikean puolen vajaatoiminnasta ilmenevät.3,7,10 

 

Oireet 
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Akuutin sydäntamponaation oirekuva on henkeä uhkaava sokkitila, äkillinen yleiskunnon romahtaminen 

ja kollapsi, tihentynyt hengitys ja vatsan turvotus.2,3,6,11 Yleistutkimuksessa todetaan vaimeat sydänäänet, 

nopea syke, vaaleat limakalvot, heikko pulssi, jugulariksen pullistuminen ja askites.3,6,11 Valtimopaineen 

lasku sisäänhengityksessä aiheuttaa tamponaatiolle tyypillisen vaihtelevan pulssin (pulsus paradoxus). 

Pulsus paradoxus nähdään heikkona pulssina sisäänhengityksessä ja voimakkaampana pulssina uloshengi-

tyksessä.6,7 

Vähitellen kehittyvän PE:n oireet liittyvät oikeanpuoleiseen sydämen vajaatoimintaan tai ovat epäspesifi-

siä: rasituksensietokyvyn heikkeneminen, heikkous, vatsan turvotus, hengityksen tihentyminen, ruokaha-

luttomuus ja oksentelu.6,15,16 PE tulee huomioida yhtenä askitespotilaan erotusdiagnooseista.2 Hitaasti 

kehittynyt PE voi loppuvaiheessa oireilla samoin kuin akuutti tamponaatio.16 

 

Diagnoosi 

Tärkein diagnoosimenetelmä on sydämen ultraäänitutkimus.4,6,14,16,17 PE näkyy sydäntä ympäröivänä 

kaiuttomana nestekerroksena (kuva 1).7 Oikean eteisen painuminen kasaan viittaa tamponaatioon.7,16,18 

Effuusio voidaan diagnosoida myös päivystysluontoisella ultraäänitutkimuksella ilman erityistä kardiolo-

gista ultraäänilaitteistoa. TFAST-menetelmä (thoracic focused assessment with sonography for triage) on 

käyttökelpoinen ja helposti opittavissa oleva tutkimus rintaontelon ja sydänpussin effuusioiden toteami-

seen (kuva 2).17,18 Tutkimus voidaan tehdä koiran seisoessa, maatessa rinnan päällä tai kylkiasennossa. PE 

tulee aina todeta kahdesta ikkunasta kuvan 2 mukaisesti (sydänpussi- ja palleamaksanäkymä).17,18 

Sydänperäisten kasvainten toteaminen vaatii laajan kardiologisen ultraäänitutkimuksen.1,16 Hemangiosar-

kooma esiintyy yleensä oikeassa sydänkorvakkeessa tai eteisessä ja todetaan oikeassa pitkittäisikkunassa 

(kuva 3A) tai vasemmalla nelikammiokuvassa. Aortan tyvikasvaimet nähdään parhaiten oikeassa lyhyen 

akselin poikittaisikkunassa (3B) sekä vasemmalta aortan ympäriltä.7,16 Mesoteliooma saattaa aiheuttaa 

sydänpussin paksuuntumista, mutta sen erottelu idiopaattisesta perikardiitista on ultraäänellä vaikeaa.2 

Rintaontelon röntgentutkimus voi antaa viitteitä PE:stä ja olla käyttökelpoinen menetelmä, jollei ultraää-

nitutkimusta ole heti saatavilla.2,19 Tyypillisesti todetaan suurentunut ja pallomainen sydänvarjo sekä 

mahdollisesti vapaata nestettä rintaontelossa (kuva 4).6,16,19 Tietokonetomografian diagnostinen arvo on 

kardiologiseen ultraäänitutkimukseen verrattuna vähäinen.11,17,20 Jollei kasvainepäilyä voida vahvistaa 

ultraäänellä, jatkotutkimuksena suositellaan magneettikuvausta.21 
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PE:ssä tyypillisinä EKG-muutoksina voidaan todeta QRS-kompleksien madaltuminen, sydämen heiluri-

maisesta liikkeestä johtuva R-aallon vaihtuva amplitudi, sinustakykardia sekä kammioperäiset rytmihäiri-

öt.6,11,16 

Pieni verenkuva ja seerumin biokemialliset määritykset ovat suositeltavia potilaan yleiskunnon kartoitta-

miseksi ja voivat myös antaa viitteitä PE:n etiologiasta.2,10,16 Tulehdusarvojen nousu voi viitata eksudatii-

viseen perikardiittiin ja voimakas hypoalbuminemia taustasyynä olevaan maksa-, suolisto- tai munuaissai-

rauteen. Yleisimmät PE-potilaan verinäytelöydökset, kuten lievä anemia ja hypoproteinemia sekä reaktii-

vinen maksaentsyymien nousu, ovat kuitenkin epäspesifisiä.10 

Hematologisessa tutkimuksessa voi olla merkkejä inflammaatiosta, infektiosta tai anemiasta. Lisäksi 

voidaan nähdä kokonaisproteiinien vähentyminen, maksaentsyymien epäspesifinen nousu ja prerenaali-

nen munuaisarvojen nousu.10 Sydänlihasentsyymi troponiini-I saattaa lisääntyä hemangiosarkoomassa. 

Määritystä voidaan käyttää apuna hemangiosarkooman ja idiopaattisen perikardiitin erotusdiagnostiikas-

sa.22 Effuusion sytologinen tutkimus on tärkeä etenkin infektiivisen perikardiitin diagnostiikassa, mutta 

kasvainsairauksissa sytologinen kuva on harvoin diagnostinen.23 

 

Hoito 

Sydänpussipunktio (perikardiosenteesi) on sekä hoitava että diagnostinen toimenpide.16 Punktio on yksin-

kertainen suorittaa ultraääniohjauksessa. Vakavat tai kuolemaan johtavat komplikaatiot ovat harvinai-

sia.6,24,25 Ohimeneviä kammioperäisiä rytmihäiriöitä voi esiintyä, mikäli kanyylin neula osuu punktiossa 

sydänlihakseen.6,13 Perikardiosenteesin suoritus on kuvattu taulukossa 1.6,14,16 

Akuutti tamponaatio on hengenvaarallinen tila, joka vaatii välitöntä sydänpussin tyhjennystä sekä veren-

kierron turvaamista nopealla suonensisäisellä nesteytyksellä.2,4,6,16 Tamponaatiopotilaalle ei tule antaa 

nesteenpoistolääkitystä tai verisuonia laajentavaa lääkitystä ennen tyhjennystä, sillä lääkitykset voivat 

pahentaa tilannetta aiheuttamalla verenpaineen laskun sydämen minuuttitilavuutta vähentämällä.6,10 Jollei 

koiralla ole akuuttiin tamponaatioon viittaavia oireita tai sydänpussin nestemäärä on vähäinen, nopea 

perikardiosenteesi ei aina ole välttämätön ja potilas voidaan ohjata jatkotutkimuksiin.16  

Effuusiopotilaan jatkohoito riippuu sairauden etiologiasta. Idiopaattisen perikardiitin hoito on perikardio-

senteesi, joka tarvittaessa uusitaan.16 Kirjallisuudessa on suositeltu sydänpussin tyhjennyksen lisäksi yhtä 

tai kahta annosta nesteenpoistolääkitystä tyhjennyksen jälkeen.10 Myös kortisonia on käytetty jatkossa 
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ehkäisemään effuusion uusimista.10,25 Näistä lääkehoidoista ei kuitenkaan ole selkeää tieteellistä näyttöä 

eikä niille ole yleensä tarvetta.10,25 Seurantaultraäänitutkimukset ovat suositeltavia. Osalla potilaista ef-

fuusio saattaa uusia ja perikardiosenteesi joudutaan toistamaan 2–3 kertaa.25 Sydänpussin osittaista kirur-

gista poistoa (perikardiektomia) suositellaan, mikäli effuusio uusii toistuvista tyhjennyksistä huolimat-

ta7,16 Perikardiektomia vähentää pahanlaatuisten muutosten, kuten akuutin sydäntamponaation tai krooni-

sen fibrotisoivan perikardiitin, riskiä. Fibrotisoivassa perikardiitissa sydänpussi sidekudostuu, paksuuntuu 

ja jäykistyy aiheuttaen tamponaatio-oireita.26 Sydänpussin histopatologisella tutkimuksella voidaan ero-

tella mesoteliooma ja idiopaattinen perikardiitti uusivan effuusion syynä.2, 26 Osittainen perikardiektomia 

tehdään joko rintaontelon avoleikkauksessa tai tähystysleikkauksella.10,27-29 Myös fluoroskopiaohjaukses-

sa ihon läpi tehtävä palloperikardiotomia on kuvattu kirjallisuudessa.10,16,30 

Sydänperäisiä kasvaimia voidaan hoitaa massamuutoksen kirurgisella poistolla, sytostaatti- ja sädehoidol-

la tai osittaisella perikardiektomialla.10,11,31-33 Kasvainten poisto puhtain marginaalein on vaikeaa niiden 

sijainnin, koon ja invasiivisen kasvutavan takia.11,31 Kirjallisuudessa kuvataan useita sytostaatti- ja säde-

hoitovaihtoehtoja, mutta pahanlaatuisten kasvainten hoitovaste on yleensä huono ja täydellinen remissio 

epätodennäköinen.11,32,33 Kasvainpotilailla perikardiosenteesi ja perikardiektomia lievittävät oireita yleen-

sä vain hetkellisesti.6,11,34 Aortan tyvikasvaimet ovat hemangiosarkoomasta poiketen kasvutavaltaan hitai-

ta ja osittainen perikardiektomia voi lievittää toistuvia tamponaation oireita.2,7,11 Sydänpussin mesoteli-

ooma on usein diagnoosihetkellä  levinnyt laajalle, mutta perikardiektomia voi pidentää elinajanodotet-

ta.12,34 Eksudatiivisessa perikardiitissa kirurgia voi helpottaa oireita, mikäli effuusio uusii tai syynä on 

vierasesine.7,9 

 

Ennuste 

Ennuste riippuu PE:n etiologiasta ja kliinisestä kuvasta.4,6,11,16,29 Idiopaattisissa perikardiiteissa ennuste on 

hyvä. Effuusio voi uusia 50 %:lla potilaista, mutta perikardiektomian jälkeen potilaiden ennuste on 600 

päivästä yli 1000 päivään.2,16,29 Hemangiosarkoomissa elinajan ennuste on yleensä vain päiviä tai viikko-

ja.6,11,16,32, 35 Perikardiektomia, massamuutoksen kirurginen poisto ja sytostaatti- ja sädehoito voivat kui-

tenkin pidentää hemangiosarkoomapotilaan ennustetta 189 päivään.11 Mesotelioomissa ennuste on osittai-

sella perikardiektomialla 13 kuukautta, aortan tyvikasvaimissa jopa 1–2 vuotta.5,6,16,35 
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TUTKIMUS 

Selvitimme retrospektiivisesti Yliopistollisessa eläinsairaalassa (YES) tutkittujen PE-potilaiden oireita, 

yleistutkimuslöydöksiä, diagnosointia sekä hoitoa ja vertasimme niitä kirjallisuuteen. 

                        

Aineisto ja menetelmät 

Tutkimus oli retrospektiivinen ja aineisto koostui koirista, joilla todettiin PE Yliopistollisessa eläinsairaa-

lassa vuosina 2008–2018. Keräsimme aineiston YES:n potilasohjelmasta hakusanoilla perikardiumin 

effuusio, sydänpussi tai perikardiektomia. Potilastiedoista kirjasimme ylös potilasnumeron, rodun, iän, 

sukupuolen, painon, oireet, yleistutkimuslöydökset, laboratoriotulokset, sydänfilmi- ja röntgenlöydökset, 

sydämen ja vatsaontelon ultraäänilöydökset, diagnoosin, hoidon sekä histopatologiset ja ruumiinavaustu-

lokset. 

 

Tulokset 

YES:ssä diagnostisoitiin vuosina 2008–2018 yhteensä 82 PE-tapausta koirilla. Koirat olivat keskimäärin 

8,4-vuotiaita (vaihteluväli 6 kuukaudesta 13,5 vuoteen). Keskimääräinen paino oli 29,3 kg (1,6–76,7 kg). 

17 koiraa painoi alle 15 kg, 25 koiraa 15–30 kg ja 33 koiraa yli 30 kg. Seitsemän koiran painosta ei ollut 

tietoa. Koirat olivat 44:sta eri rodusta: kultainennoutaja (7), saksanpaimenkoira (7), ranskanbulldoggi (4), 

labradorinnoutaja (3), espanjanvesikoira (3), leonbergi (3), whippet (2), berninpaimenkoira (2), bokseri 

(2), valkoinen paimenkoira (2), borderterrieri (2) ja yksi koira 33 yksittäisestä rodusta. Sekarotuisia koiria 

oli 12. 

 

Esitiedot ja oireet 

Oireet olivat alkaneet 65/82 (79 %) koiralla akuutisti 1–2 päivän aikana. Oireina kuvattiin äkillinen kol-

lapsi, pyörtyminen, kohtauksenomainen heikotus ja jalattomuus 57:lla koiralla, tihentynyt hengitys, läähä-

tys tai hengitysvaikeus (37 koiraa), apatia (31), ruokahaluttomuus (26), ruuansulatuskanavaoireilu (22) ja 

vatsan turvotus (9). Osalla koirista (28) joitakin oireita (vatsan turvotus, ruokahaluttomuus, apatia, rasi-

tuksensietokyvyn aleneminen, yskä) oli todettu viimeisen 3 viikon aikana ja 15 koiralla yli 3 viikon aika-

na.  
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Lähetepotilaita oli 36/82 (44 %). Lähettävällä eläinlääkärillä oli tehty röntgenkuvaus (14 koiralle), sydä-

men ultraäänitutkimus (15), tietokonetomografiatutkimus (1), perikardiosenteesi (8), torakosenteesi (2) ja 

abdominosenteesi (3). Potilaat olivat saaneet oireista ja löydöksistä riippuen suonensisäistä nesteytystä, 

happilisää, furosemidia, butorfanolia, antibiootteja, pahoinvoinninestolääkitystä, mahansuojalääkitystä, 

kipulääkitystä, adrenaliinia, kortisonia ja angiotensiiniä konvertoivan entsyymin estäjää.  

 

Yleistutkimuslöydökset 

YES potilastietokannassa kuvattiin yleistutkimuslöydöksenä tihentynyt hengitys (>30 minuutissa) tai 

läähätys 56 koiralla, vaimeat sydänäänet (47), kohonnut syketaso (>120 minuutissa) (42), heikko ääreis-

pulssi (40), vatsaontelon nestekertymä (30), vaaleat limakalvot (25), sivuääni (8), alilämpöisyys (<38 ºC) 

(25) ja kohonnut ruumiinlämpö (>39,2 ºC) (5). Potilaan tila arvioitiin epästabiiliksi 68/82 (83 %) tapauk-

sessa. 

 

Diagnostiset toimenpiteet 

Rintaontelon röntgenkuvat otettiin YES:ssä 27/82 (33 %) potilaalta. Löydöksinä todettiin pyöristynyt ja 

laajentunut sydänvarjo (25) ja vapaata nestettä rintaontelossa (11). 

Sydämen ultraäänitutkimus tehtiin 81/82 (99 %) koiralle. Yhdelle koiralle tehtiin tietokonetomografiatut-

kimus. Ultraäänitutkimuksessa 78/81 (96 %) koiralla todettiin PE. Kolmella koiralla, joille oli tehty lähet-

tävällä eläinlääkärillä perikardiosenteesi, ei todettu enää YES:ssä effuusiota. Ultraäänitutkimus tehtiin 47 

koiralle päivystysluonteisesti (Mindray DP-50 vet). Sydänsairauksiin perehtynyt eläinlääkäri teki laajan 

kardiologisen ultraäänitutkimuksen 27 koiralle (Philips ie33 tai Philips EPIQ) ja diagnostiseen kuvanta-

miseen perehtynyt eläinlääkäri seitsemälle koiralle (Philips iU22 tai Philips EPIQ). Ultraäänitutkimukses-

sa 13 koiralla todettiin vapaata nestettä rintaontelossa. Kardiologisen tutkimuksen löydökset kuvaamme 

tässä artikkelissa diagnoosin yhteydessä.  

Vatsaontelon ultraäänitutkimus tehtiin 61/82 (74 %) koiralle joko päivystysluonteisesti (36 koiraa) tai 

diagnostiseen kuvantamiseen perehtyneen eläinlääkärin toimesta (25). Löydöksinä oli askites (45), kas-

vainmuutos joko pernassa (6), maksassa (3), munuaisissa (2), maksassa ja pernassa (1) tai ohutsuolessa 

(1). Rintaontelon tietokonetomografiatutkimuksessa (2 koiraa) ei todettu kasvaimia. EKG:ssä 9/32 koiris-

ta todettiin kammiolisälyöntisyyttä.  
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Verinäytteet tutkittiin YES:ssä 54/82 (66 %) potilaasta. Löydöksinä oli lievä anemia (6 koiraa), leukosy-

toosi (8), leukopenia (3), hypoproteinemia (32), hypoalbuminemia (24), alaniiniaminotransferaasin nousu 

(34), alkalisen fosfataasin nousu (17), ureaentsyymin nousu (13) ja kreatiniinin nousu (14). C-reaktiivisen 

proteiinin (CRP) pitoisuus oli lisääntynyt 9:llä 14 koirasta (keskimäärin 73,6 mg/l, vaihteluväli 13,2–

281,2 mg/l; viitearvo <10 mg/l) (Gentian Canine CRP Immunoassay, Gentian AS, Norja; päivystyksessä 

Catalyst CRP, IDEXX, Ludwigsburg, Saksa). 

 

Ensihoito ja perikardiosenteesi 

Ensihoitona YES:ssä annettiin suonensisäistä nesteytystä 34 koiralle, lisähappea (16), levometadonia 

(10), butorfanolia (9), furosemidia (6), plasmaa (2) ja plasman laajentajaa gelofusiinia (2). 

Perikardiosenteesi tehtiin YES:ssä 26/82 koiralle. Potilastiedoissa kuvatuissa tapauksissa perikardiosen-

teesi tehtiin kevyessä rauhoituksessa (yleensä butorfanoli) ja paikallispuudutuksessa (lidokaiini), EKG-

seurannassa ja ultraääniohjauksessa. Välittöminä komplikaatioina kuvattiin toimenpiteen yhteydessä 

menehtyneet kaksi koiraa. Effuusio oli hemorraagista 24 koiralla (92 % tapauksista) ja eksudaattia kah-

della (8 %). Eksudaateissa todettiin runsaasti neutrofiilejä ja toisella koirista lisäksi bakteereita, mikä 

viittasi septiseen perikardiittiin. 

 

Diagnoosi ja jatkohoito 

Sydänperäiseen kasvaimeen viittaava löydös todettiin 14 koiralla: kasvainmassa (11 koiraa) ja mesoteli-

ooma (3). Koirat olivat keskimäärin 8,2 vuotta vanhoja (vaihteluväli 5–12,3 vuotta) ja painoivat keski-

määrin 22 kg (7,4–43 kg). Koirat olivat 11:sta eri rodusta: ranskanbulldoggi (2), borderterrieri (2) ja yksi 

koira yhdeksästä yksittäisestä rodusta. Sekarotuisia koiria oli yksi. 10 koiraa oli oireillut akuutisti. Diag-

noosikriteerinä oli laaja kardiologinen ultraäänitutkimus (9 koiraa), rintaontelonesteen sytologia (2), sy-

dänpussin histopatologia (1) tai ruumiinavauslöydös (2). Ultraäänellä kasvainmassa todettiin kahdeksalla 

koiralla oikean sydänkorvakkeen tai eteisen alueella ja yhdellä aortan tyvessä. Ruumiinavauksessa he-

mangiosarkooma todettiin yhdellä koiralla aortan tyvessä ja toisella oikeassa sydänkorvakkeessa ja etei-

sessä. Seerumin troponiini I -pitoisuus (Tn1, IDEXX, Ludwigsburg, Saksa) oli lisääntynyt 2/4 koiralla 

(0,18 ja 3,5 ng/ml, viitearvo <0,06 ng/ml). Molemmilla oli massa oikeassa sydänkorvakkeessa. Kasvain-

diagnoosin jälkeen 11 koiraa lopetettiin heti tai lyhyen seurantajakson jälkeen ja yhden koiran hoitoa 
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jatkettiin omalla eläinlääkärillä. Osittainen perikardiektomia tehtiin 5-vuotiaalle ranskanbulldoggille, jolla 

todettiin aortan tyvikasvain sekä 7-vuotiaalle borderterrierille, jolla todettiin sydänpussin mesoteliooma. 

Molemmat koirat olivat potilaskirjanpidon mukaan 5 kuukauden kuluttua leikkauksesta oireettomia. 

Idiopaattinen perikardiitti diagnostisoitiin 12 koiralla. Koirat olivat keskimäärin 7,9-vuotiaita (3,5–10,7 

vuotta) ja painoivat keskimäärin 41,2 kg (26,8–57 kg). Koirat olivat yhdeksästä eri rodusta: kultainen 

noutaja (3) ja yksi koira kahdeksasta yksittäisestä rodusta. Sekarotuisia koiria oli yksi. Kahdeksan koiraa 

oli oireillut akuutisti. Diagnoosikriteerinä oli hemorraaginen effuusio ja laaja kardiologinen ja vatsaonte-

lon ultraäänitutkimus, joissa ei todettu kasvaimia (11 koiraa). Yksi koira menehtyi perikardiosenteesin 

aikana ja ruumiinavauksen perusteella diagnostisoitiin idiopaattinen perikardiitti. TnI-pitoisuus oli suuri 

2/4 koiralla (0,56 ja 3,25 ng/ml). Kontrolliultraäänitutkimuksessa 8 vuorokauden ja 3,5 kuukauden sisällä 

neljällä koiralla ei todettu effuusiota. Perikardiosenteesi uusittiin yhdelle koiralle 3 viikon ja toiselle 3 

vuoden kuluttua ja yhdelle koiralle kolme kertaa 3–5 kuukauden välein. Neljä koiraa lopetettiin effuusion 

uusimisen takia, vaikka kasvainmaista muutosta ei todettu kontrolleissa. 

Eksudatiivinen perikardiitti todettiin kahdella espanjanvesikoiralla (iät 10 ja 14 kuukautta). Toinen koiris-

ta oli diagnostisoitu lähettävällä eläinlääkärillä. Diagnoosikriteerinä oli laaja kardiologinen ultraäänitut-

kimus ja eksudatiivinen effuusio. YES:ssä analysoidussa effuusiossa todettiin neutrofiilien lisäksi run-

saasti bakteereita, mikä viittasi septiseen perikardiittiin. Molemmilla koirilla oli oireena hoitoon vastaa-

maton kuumeilu. Toisella koiralla oli akuutit sydäntamponaatio-oireet, toisella havaittiin pallomainen 

sydänvarjo röntgenkuvissa. CRP-arvot olivat koholla (281,2 ja 127 mg/l), ja toisella koiralla myös TnI-

pitoisuus oli suuri (24,08 ng/ml). Syytä eksudatiiviseen perikardiittiin ei löytynyt. Hoitona kuvattiin peri-

kardiosenteesi ja antibioottilääkitys. 6-vuotias whippet oli oireillut pidempään apaattisuuden, rasituksen-

sietokyvyn heikentymisen ja laihtumisen vuoksi. Tutkimuksissa todettiin primaari ohutsuolen kasvain 

(gastrointestinaalinen stroomakasvain) ja eksudatiivinen perikardiitti. Hoitona oli perikardiosenteesi, 

suolikasvaimen leikkaus suoliresektiolla ja antibioottilääkitys. 

Aineistomme potilaista PE:n syy jäi avoimeksi 53/82 (65 %) koiralla. Koirista 36 lopetettiin omistajan 

päätöksellä ilman perikardiosenteesiä ja viisi perikardiosenteesin jälkeen ilman laajempia sydäntutkimuk-

sia. Koirat olivat iäkkäitä ja akuuttioireisia ja lopetuspäätös oli potilaskirjanpidon mukaan tehty he-

mangiosarkoomaepäilynä. Yksi koira oli menehtynyt ennen hoitotoimenpiteitä, kaksi perikardiosenteesiin 

ja yksi perikardiosenteesin jälkeen. Neljä koiraa oli lopetettu laajempien sydäntutkimusten jälkeen ef-
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fuusion uusiessa tai oirekuvan pahentuessa. Ruumiinavauksessa 6 kuukauden ikäisellä saksanpaimenkoi-

ralla todettiin krooninen fibrotisoiva perikardiitti, jonka syy jäi avoimeksi. Yhden koiran hoitoa oli jatket-

tu omalla eläinlääkärillä. Kahden koiran kohtalosta ei ollut tietoa. 

 

POHDINTA 

Aineistomme 82 PE-tapauksesta suurin osa oireili akuutisti. Akuutti sydäntamponaatio on hengenvaaral-

linen tila, joka praktikon tulisi osata tunnistaa ja aloittaa välitön ensihoito.16 Tyypillinen potilas on sekä 

kirjallisuuden että aineistomme perusteella vanhempi koira, jolla havaitaan äkillinen kollapsi ja sokkitila, 

vaimeat sydänäänet ja askites.2,6 

PE:n diagnoosi perustui useimmilla aineistomme potilaista päivystyksessä tehtyyn ultraäänitutkimukseen. 

Effuusion diagnostisointi päivystysluonteisella rintaontelon ultraäänitutkimuksella (TFAST) on helposti 

opeteltavissa eikä vaadi erityistä sydämen ultraäänilaitteistoa.16,17 Ultraäänidiagnoosi mahdollistaa nopean 

ensihoidon ja perikardiosenteesin.6 Perikardiosenteesi on yksinkertainen suorittaa ultraääniohjauksessa. 

Vakavat komplikaatiot ovat sekä kirjallisuuden että aineistomme perusteella harvinaisia.6,24,25 

PE:n yleisin syy koiralla on sydänperäiset kasvaimet, joista hemangiosarkooman osuus kirjallisuudessa 

on noin 69 %.11 Hemangiosarkoomaan ja huonoon ennusteeseen viittaavia löydöksiä PE-potilaalla ovat 

korkea ikä, akuutti yleiskunnon romahtaminen, kollapsi, sokkitila ja massamuutoksen havaitseminen 

sydämen ultraäänitutkimuksessa.2,3 Pahanlaatuisen kasvaimen revetessä askitesta ei välttämättä ehdi ke-

hittyä.2 Aineistomme potilaista 44 % oli lopetettu PE-diagnoosin jälkeen ilman perikardiosenteesiä ja 

jatkodiagnostiikkaa. Potilaat olivat potilaskirjanpidon mukaan iäkkäitä ja akuuttioireisia ja lopetuspäätös 

oli tehty useimmiten hemangiosarkoomaepäilynä. Kardiologinen ultraäänitutkimus tehtiin jatkotutkimuk-

sena vain kolmasosalle aineistomme potilaista ja ruumiinavaus vain harvoille. Aineistomme perusteella 

on siten vaikea arvioida kasvaineffuusioiden todellista osuutta potilasmateriaalissamme, mutta kliinisen 

kuvauksen perusteella kasvainpotilaiden osuus vastaa kirjallisuudessa kuvattua.1,11 Kasvainepäilyssä suo-

sitellaan kardiologisen ultraäänitutkimuksen lisäksi vatsaontelon ultraäänitutkimusta. Aineistossamme 12 

koiralla todettiin kasvainmuutos myös pernassa, maksassa tai munuaisissa. Kirjallisuuden mukaan sydä-

men hemangiosarkoomaan liittyy kasvainetäpesäke pernassa 29 %:lla potilaista.11 

Idiopaattisen perikardiitin osuus PE-tapauksista on kirjallisuudessa noin 19 %.1,4 Sekä kirjallisuuden että 

aineistomme perusteella kultainen noutaja vaikuttaa olevan yliedustettu rotu.2 Sydänperäistä kasvainta ja 
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idiopaattista perikardiittia ei voi erottaa toisistaan pelkästään iän, rodun, sukupuolen ja oireiden vakavuu-

den perusteella ja idiopaattinen perikardiitti tulee ottaa huomioon hyvänlaatuisena erotusdiagnoosina 

kasvaimille myös vanhemmilla koirilla. Laaja kardiologinen ultraäänitutkimus on siten mielestämme 

suositeltava jatkotutkimus ensihoidon jälkeen myös akuutisti oireileville. 

Myös harvinaisemmat PE:n syyt on hyvä pitää mielessä, mikäli potilaan ikä, rotu, sukupuoli, oireet tai 

löydökset ovat epätyypillisiä. PE:tä esiintyy yleensä isokokoisilla roduilla.10 Aineistossamme kuitenkin 

viidesosa koirista oli alle 15-kiloisia. Yksi selittävä tekijä pienille effuusiopotilaille voisi olla läppäsairau-

teen liittyvä voimakkaasti laajentuneen vasemman eteisen repeämä.8 Harvinainen eksudatiivinen perikar-

diitti3,6,9,13 todettiin peräti kolmella aineistomme nuorella potilaalla, joilla oli myös muita yleisoireita.  

Aineistomme analysointia vaikeutti tutkimuksen retrospektiivinen luonne. PE-diagnoosin oli tehnyt usea 

eri eläinlääkäri pääosin päivystyksessä. Jälkikäteen ei ollut aina saatavilla kattavaa tietoa potilaiden histo-

riasta, oireista ja kliinisistä löydöksistä tai hoitopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä. Jatkotutkimusten puut-

teessa myös effuusioiden etiologia ja potilaiden pitkäaikaisseuranta jäivät valitettavan usein avoimeksi.  
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KUVA 1 FIGURE 

Kaksi ultraäänikuvaa koirista, joilla on todettu perikardiaalinen effuusio A) oikeassa lyhyenakselin poikit-

taisikkunassa B) oikeassa pitkittäisikkunassa. OK = oikea kammio, VK = vasen kammio, OE = oikea 

eteinen. 

Two echocardiograms of dogs with pericardial effusion A) right parasternal short-axis view B) right long-

axis view. OK = right ventricle, VK = left ventricle, OE = right atrium, nestekertymä = effusion. 
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KUVA 2 FIGURE 

TFAST: A) Suurimmalla osalla potilaista sydänpussissa ja rintaontelossa oleva neste on nähtävissä vatsa-

ontelon puolelta tehtävässä palleamaksanäkymässä (c, C) erityisesti jos nestettä on vähän. Sydänpus-

sinäkymässä (b, B). d) rintaontelon yläosasta on helpointa nähdä mahdollinen vapaa ilma rintaontelossa. 

TFAST tehdään aina molemmilta puolilta rintaonteloa anturien (b-d) osoittamista paikoista. 

TFAST: A) With most patients pericardial and pleural effusion can be detected via the diaphragmatic-

hepatic view (c, C), especially when the volume of effusion is mild. Via the pericardial view (b, B). d) 

possible pneumothorax is easiest to detect from cranial thorax. TFAST is always done on both sides of 

thorax at sites indicated with probes (b-d). 
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KUVA 3 FIGURE 

Kaksi ultraäänikuvaa koirista, joilla on todettu A) kasvain oikeassa eteisessä, oikea pitkittäisikkuna; B) 

kasvain aortan tyvessä, oikea lyhyenakselin poikittaisikkuna, aorttataso. VK = vasen kammio, OE = oikea 

eteinen, VE = vasen eteinen. 

Two echocardiograms of dogs with A) a right atrial mass, right long-axis view; B) a heart base mass, 

right parasternal short-axis view along aorta. VK = left ventricle, OE = right atrium, VE = left atrium, 

nestekertymä = effusion, aortta = aorta, keuhkovaltimo = pulmonary artery.  
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KUVA 4 FIGURE 

Perikardiaaliselle effuusiolle tyypillinen pyöristynyt ja laajentunut sydänvarjo rintaontelon röntgenkuvis-

sa: A) lateraalinen, B) ventrodorsaalinen kuva. 

Thoracic radiographs of a dog with pericardial effusion showing typical globoid cardiomegaly: A) lateral, 

B) ventrodorsal view. 
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