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KATSAUS

Valtimosairauksien ehkäisy 2010-luvulla:
eurooppalainen hoitosuositus
Vuoden 2012 eurooppalainen valtimosairauksien ehkäisysuositus soveltuu hyvin tämän työn
pohjaksi Suomessa. Kaiken perustana on riskitekijöiden vähentäminen väestötasolla, missä
maassamme on vuosikymmenien perinteet. Yksilötason toimet lähtevät riskinarviosta. Valtimotautiriski porrastetaan neljään luokkaan, joista
ylimmissä ovat jo sairastuneet potilaat, diabeetikot, munuaisten vajaatoiminnasta kärsivät ja
vakavaa geenivirhettä kantavat. Terveiden riski

kattavasti. Kaiken perusta on riskinarvio: mi
ten tunnistetaan ne, jotka eniten hyötyvät eh
käisevistä toimenpiteistä? Mikä osuus on klas
sisilla riskitekijöillä, entä uusilla biomerkki
aineilla ja geenitestauksella? Elintapojen
muokkaaminen terveellisempään suuntaan on
suosituksen keskeistä antia – ei pelkästään se,
miten tulisi elää, vaan myös se, miten ihmisten
käytökseen voidaan vaikuttaa. Ehkäisyn mo
niammatillisuus ja työnjako terveydenhuollon
eri toimijoiden välillä tuodaan esiin.

arvioidaan FINRISKI-työkalun avulla. Kaikille soveltuvat tupakoimattomuus, terveellinen ravinto ja säännöllinen liikunta. Suuririskisille statiinit

Verisuonisairauksien ehkäisy –
edelleen ajankohtaista

ovat tehokas ja turvallinen ehkäisykeino lipidiarvoista riippumatta. Dyslipidemia, kohonnut
verenpaine ja diabeetikoiden hyperglykemia
hoidetaan näyttöön perustuvien suuntaviivojen mukaan. Sekundaariseen ehkäisyyn kuuluu
myös antitromboottinen lääkitys. Avainasemassa on perusterveydenhuolto, joka vastaa valtaosasta primaarista ehkäisyä ja jatkaa erikoissairaanhoidossa aloitettua sekundaarista ehkäisyä.
Euroopan kardiologiseura ja kahdeksan muuta
eurooppalaista asiantuntijajärjestöä julkaisivat
päivitetyt valtimosairauksien ehkäisysuosituk
set toukokuussa 2012 (1). Asiakirjassa etsitään
ajantasaista vastausta viiteen kysymykseen:
Mitä on valtimosairauksien ehkäisy?
Miksi sitä tarvitaan?
Kenen tulisi hyötyä siitä?
Miten sitä voidaan toteuttaa?
Kenen tulee harjoittaa sitä ja missä?
Suositus on suunnattu kliinikoille, mutta se
ei rajoitu lääkehoitopainotteiseen riskitekijöi
den hoitoon, vaikka nämäkin seikat käsitellään
= Toimitus suosittelee erityisesti opiskelijoille

Ateroskleroottinen sydän- ja verisuonisairaus,
erityisesti sepelvaltimotauti, on kaikkialla
maailmassa iso kansanterveysongelma ja tär
keimpiä ennenaikaisen sairastuvuuden ja
kuolleisuuden aiheuttajia. Ikävakioitu kuol
leisuus on vähentynyt voimakkaasti LänsiEuroopassa 40 viime vuoden aikana, mutta
pysynyt suurena Venäjällä ja entisen itäblokin
maissa. Sydän- ja verisuonitaudeista on tullut
suurin ennenaikaisen kuolleisuuden aiheutta
ja myös monissa kolmannen maailman mais
sa. Suomessa vuoden 2011 tilastojen mukaan
sydän- ja verisuonitaudit aiheuttivat 34 % alle
75-vuotiaiden miesten ja 22 % samanikäisten
naisten kokonaiskuolleisuudesta. Kokonai
suutena sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat
naisten kuolemista vähintään yhtä suuren,
jopa suuremman, osuuden kuin miesten kuo
lemista, mutta naiset sairastuvat keskimäärin
kymmenen vuotta vanhempina kuin miehet.
Sairastuvuutta ja kuolleisuutta on selvästi
enemmän alemmissa kuin ylemmissä sosiaali
ryhmissä.
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TAULUKKO 1. Terveenä säilymistä ennakoivia seikkoja.
Tupakalle altistumattomuus
Liikunnan harrastaminen vähintään 30 minuutin
ajan viidesti viikossa
Terveellinen ravinto
Ylipainon välttäminen
Verenpaine alle 140/90 mmHg
Seerumin kokonaiskolesterolipitoisuus alle
5 mmol/l
Normaali glukoosiaineenvaihdunta
Liiallisen stressin välttäminen

Viime aikoina on herännyt huoli siitä, että
sepelvaltimotautikuolleisuuden väheneminen
olisi erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä py
sähtymässä (2). Syinä tähän voisivat olla liha
vuuden ja diabeteksen yleistyminen. Suomessa
vastaavaa ilmiötä ei ole ainakaan toistaiseksi
nähtävissä, vaikka meilläkin väestön kolestero
lipitoisuuksien pieneneminen näyttää pysähty
neen ja kääntyneen pitoisuuksien hienoiseen
suurenemiseen (3). Toinen huolen aihe on vä
estön ikääntyminen, joka voi tulevaisuudessa
lisätä tautitapausmääriä huomattavastikin, mi
käli sairastuvuuden vähenemistrendi ei jatku.
Sydän- ja verisuonitaudit ovat ehkäistävissä.
Kotimainen tutkimus on osoittanut, että yli
puolet sepelvaltimotautikuolleisuuden vähe
nemisestä maassamme selittyy väestön riskite
kijöiden muutoksilla, tärkeimpänä kolesteroli
pitoisuuksien pieneneminen (4).

Ehkäisy perustuu riskinarvioon
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Kansansairauksien, kuten sydän- ja verisuoni
tautien, ehkäisy koskee koko väestöä, mutta
keinovalikoima riippuu riskin suuruudesta.
Eräiden yksinkertaisten ehtojen täyttyessä
sairastumisvaara on pieni (TAULUKKO 1) (5).
Vähäisetkin muutokset myönteiseen suuntaan
tuottavat suuren hyödyn, kun ne koskettavat
laajoja väestöryhmiä.
Tehostettu elämäntapahoito tai ehkäisevä
lääkehoito tulevat aiheellisiksi, kun verisuo
nisairauden riski on riittävän suuri. Euroop
palaisessa suosituksessa riskiluokkia on neljä
(TAULUKKO 2). Valtimotautia sairastavat ovat
ilman muuta suurimman riskin luokassa ku
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ten ennenkin. Uutta on munuaisten kroonista
vajaatoimintaa sairastavien määrittely erittäin
suuren tai suuren riskin potilaiksi. Diabeetikot
ovat suuririskisiä ilman lisäsairauksiakin, ja
elinmuutokset (esimerkiksi mikroalbuminu
ria) tai muut riskitekijät lisäävät heidän riski
ään erittäin suureksi.
Suuri tai erittäin suuri riski on yleensä help
po tunnistaa, koska määräävä tekijä on jo to
dettu sairaus. Terve henkilö sijoittuu näihin
ryhmiin useiden riskitekijöiden kasauman tai
yhden voimakkaan riskitekijän (esimerkiksi
familiaalinen hyperkolesterolemia) perusteella.
Ellei valtimotauti tai muu sairaus määrit
tele riskiä suureksi, käytetään riskinarviointi
työkalua. Eurooppalaisessa suosituksessa
käytetään SCORE-taulukoita, joissa Suomi
on nyt siirtynyt pienen riskin maaksi. Meillä
käyttökelpoinen ja SCOREa monipuolisempi
on F
INRISKI-laskuri (http://www.thl.fi/fin
riski-laskuri/ ). Riskinarvion helpottamiseksi
on käytettävissä interaktiivinen kaavio (6).
Riskinarviointityökaluihin ei ole mah
dollista sisällyttää kaikkia asiaan vaikuttavia
muuttujia. Siksi niiden antama lukema on
vain suuntaa-antava, ja sen lisäksi otetaan huo
mioon joukko muita tekijöitä (TAULUKKO 3).
Nuorilla riskinarviointityökalut ilmaisevat
aina pientä sairastumisriskiä, koska niiden
aikajänne on kymmenen vuotta, esimerkik
si 30:sta 40 ikävuoteen. Tämän ei pidä antaa
johtaa harhaan pohdittaessa esimerkiksi elin
tapamuutosten tarvetta. Käyttökelpoisia me
netelmiä ovat FINRISKI- ja SCORE-mene
telmiin kuuluva suhteellinen riski ja SCOREn
riski-ikä. Pitemmän aikavälin riskiä voidaan
arvioida myös ekstrapoloimalla aktuaalinen
ikä esimerkiksi 60 ikävuoteen.
Toisaalta vanhuksilla on usein suuri riski
pelkästään iän perusteella. Ei ole näyttöä siitä,
että pelkästään ikä oikeuttaisi voimakkaisiin
toimenpiteisiin, jos muunneltavissa olevat ris
kitekijät (tupakointi, verenpaine, kolesteroliar
vot) ovat suositusten mukaiset.

Elintavat ovat ehkäisyn kulmakivi
Tupakointi. SCORE-aineiston mukaan riski
kuolla verisuonisairauteen on alle 50-vuotiail

TAULUKKO 2. Valtimosairauksien riskiluokitus.
Riskin suuruus

Sairausperuste

SCORE

FINRISKI

Hyvin suuri

Sepel- tai aivovaltimotauti tai muu
valtimosairaus

vähintään
10 %

vähintään
15 %

5–10 %

10–15 %

Diabetes ja muu riskitekijä tai elinmuutos,
esim. mikroalbuminuria
Vaikea munuaisten vajaatoiminta
(GFRe alle 30 ml/min/1,73 m2)
Suuri

Diabetes ilman lisätekijöitä
Keskivaikea munuaisten vajaatoiminta
(GFRe 30–59 ml/min/1,73 m2)
Vakava yksittäinen riskitekijä, esim.
perinnöllinen dyslipidemia

Kohtalainen

−

1–5 %

2–10 %

Pieni

−

alle 1 %

alle 2 %

GFRe = arvioitu munuaiskerästen suodatusnopeus
SCORE = terveen henkilön todennäköisyys kuolla valtimotautiin 10 vuoden kuluessa
FINRISKI = terveen henkilön todennäköisyys sairastua sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen 10 vuoden kuluessa, %

la tupakoitsijoilla viisinkertainen ja yli 60-vuo
tiailla kaksinkertainen verrattuna tupakoimat
tomiin. Vähän koulutetut tupakoivat edelleen
yleisesti (7, 8). Suomalaisista 25–64-vuotiais
ta naisista tupakoi säännöllisesti 18 % ja mie
histä 25 % (9). Naisten tupakoinnin aiheutta
mat terveysriskit ovat suhteellisesti suurem
mat kuin miesten (8, 10).
Tupakoinnin kieltäminen julkisissa tiloissa
on kansanterveyden kannalta tuloksellista, ja
se muistuttaa kansalaisia tupakoinnin terveys
vaarasta. Suositus ottaa vahvan kannan kaik
kea tupakointia ja passiivista tupakansavulle
altistumista vastaan. Erityisesti nuoria on
rohkaistava olemaan aloittamatta tupakointi.
Kaikille tupakoitsijoille on annettava entistä
ponnekkaammin ohjausta ja tukea tupakoin
nin lopettamiseen (11).
Ravinto. Terveellinen ruokavalio on yksi
valtimosairauksien ehkäisyn kulmakivistä.
Tyydyttynyttä rasvaa suositellaan käytettä
väksi alle 10 % ravinnon energiasta, ja sen ti
lalle suositetaan monityydyttymätöntä rasvaa.
Transrasvoja tulee välttää. Suolan enimmäis
määrä on 5 g päivässä. Ravintokuidun suosi
teltava määrä on 30–45 g, joka saadaan nautti
malla hedelmiä ja kasviksia kumpiakin ainakin
200 g päivässä ja käyttämällä täysjyväviljaval
misteita. Kalaa on suositeltavaa syödä vähin

tään kahdella aterialla viikossa, joista yksi on
rasvaista kalaa. Alkoholijuomia sallitaan kor
keintaan kaksi lasillista (alkoholia 20 g/päi
vä) päivässä miehille ja yksi lasillinen naisille.
Energian saannin pitää vastata kulutusta. Ter
veellistä ruokavaliota noudattavan ei tarvitse
käyttää ravintolisiä, mahdollista D-vitamiinia
lukuun ottamatta.
Liikunta. Liikkumattomuus on valtimosai
rauksien merkittävä riskitekijä (12). Säännöl
linen liikunta ja aerobinen harjoittelu vähen
tävät sydänkuolemia ja -sairastumisia terveillä
henkilöillä, niillä joilla on riskitekijöitä sekä
sydänpotilailla (13, 14, 15). Euroopan unio
nin asukkaista alle puolet harrastaa liikuntaa
säännöllisesti (16).
Liikunnan hyödyistä verisuoniterveydelle
on vahva näyttö (17). Terveille suositellaan
2,5–5 tunnin aerobista harjoittelua viikossa
kohtuullisella teholla tai 1–2,5 tunnin har
joittelua rasittavalla teholla tai useampana
esimerkiksi 10 minuutin kestoisena jaksona.
Sydäninfarktin sairastaneet, sepelvaltimoiden
ohitusleikkauksessa tai pallolaajennuksessa
olleet potilaat sekä vakaaoireiset rintakipu- ja
vajaatoimintapotilaat hyötyvät kohtalaisen
rasittavasta tai rasittavasta aerobisesta harjoit
telusta, jota toteutetaan vähintään puoli tuntia
kerrallaan ja kolme kertaa viikossa. Kaikkia lii
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TAULUKKO 3. Valtimosairauksien riskinarviota muokkaavia tekijöitä.
Kuvantamis- tai muissa tutkimuksissa todettu
oireeton ateroskleroosi (esim. kaulavaltimon
plakki, poikkeava nilkka-olkavarsipainesuhde)
Vähäinen liikunta
Keskivartalolihavuus, etenkin nuorilla
Obstruktiivinen uniapnea
Seerumin suuri triglyseridipitoisuus
Seerumin pieni HDL-kolesterolipitoisuus
Heikentynyt glukoosinsieto tai suurentunut
verenglukoosin paastoarvo
Pitkäaikainen tulehdussairaus, esim. nivelreuma
Suurentunut herkän CRP:n pitoisuus
Muiden, harvemmin määritettävien biokemiallisten muuttujien (fibrinogeeni, lipoproteiini (a),
homokysteiini) suurentuneet pitoisuudet
Epäedullinen psykososiaalinen asema
Muut haitalliset stressitekijät

kuntaa harrastamattomia on rohkaistava aloit
tamaan kevyt säännöllinen liikunta perusteel
lisen riskinarvioinnin jälkeen.

Kohonnut verenpaine

454

Suosituksen ohjeet kohonneen verenpaineen
osalta eivät keskeisiltä osiltaan eroa merkittä
västi suomalaisesta suosituksesta (18). Veren
paineen luokittelu normaaliin (optimaalinen,
normaali ja tyydyttävä) ja kohonneeseen (lie
västi, kohtalaisesti ja huomattavasti kohonnut)
on raja-arvoineen sama kuin suomalaisessa
suosituksessa.
Suosituksessa korostetaan kohonneen ve
renpaineen merkitystä sepelvaltimotaudin,
sydämen vajaatoiminnan, aivoverenkiertohäi
riöiden, ääreisvaltimosairauden, munuaisten
vajaatoiminnan ja eteisvärinän keskeisenä vaa
ratekijänä. Lisäksi kohonneen verenpaineen
yhteys kognitiivisen toimintakyvyn heikenty
miseen ja lisääntyneeseen dementiavaaraan on
tunnettu.
Suosituksessa korostetaan kokonaisriskin
arvion lisäksi subkliinisten kohde-elinvau
rioiden tärkeyttä kohonneen verenpaineen
hoitopäätöstä tehtäessä (TAULUKKO 4). EKG
on luonnollisesti perustutkimus. Munuais
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ten toimintaa tulee arvioida kreatiniinipitoi
suuden ja virtsan liuskatutkimuksen lisäksi
munuaiskerästen laskennallisen suodatusno
peuden ja kertavirtsanäytteestä tehtävän mik
roalbuminuriatestin avulla. Perustutkimusten
lisäksi suositellaan harkittavaksi seuraavia tut
kimuksia: sydämen kaikukuvaus vasemman
kammion hypertrofian arvioimiseksi, kaula
valtimoiden kaikukuvaus seinämäpaksuuden
mittaamiseksi ja mahdollisten plakkien osoit
tamiseksi, silmänpohjatutkimus, sykeaallon
etenemisnopeuden mittaus ja nilkka-olka
varsipainesuhteen mittaus mahdollisen ääreis
valtimotaudin osoittamiseksi.
Kohonneen verenpaineen hoito perustuu
luotettavasti ja toistetusti mitattuihin veren
painetasoihin, kokonaisriskin arvioon ja mah
dollisesti todettuihin kohde-elinvaurioihin.
Verenpaineen ollessa lievästi tai kohtalaisesti
kohonnut tarvitaan seurantaa ja verenpaineen
vuorokausirekisteröinnin, potilaan omien mit
tausten tai molempien käyttöä.
Lääkkeetöntä hoitoa (TAULUKKO 4) suosi
tellaan kaikille. Elintapamuutosten tarvetta
suositellaan arvioimaan seurantakäyntien yh
teydessä sekä varaamaan riittävästi aikaa neu
vontaan ja ohjaukseen.
Lääkehoidossa valinnan perusteina ovat
edelleen verenpainetta alentava teho, siedet
tävyys, turvallisuus, hoidon yksinkertaisuus ja
vasteen kesto. Kaikki tunnetut verenpainelääk
keet todetaan suosituksessa hyödyllisiksi (TAULUKKO 4), mutta beetasalpaajien ja diureettien
mahdolliset metaboliset haitat kehotetaan
huomioimaan lääkehoitoa valittaessa. Yhdis
telmähoitoa suositellaan jopa aloitushoidok
si muun muassa siksi, että sen verenpainetta
alentava teho on viisinkertainen verrattuna
monoterapialääkityksen kaksinkertaistami
seen (19).
Yleinen hoitotavoite on alle 140/90 mmHg:n
verenpaine. Ihanteellisena pidetään systolista
verenpainetta 130–139 mmHg ja diastolista
80–85 mmHg. Myös yli 80-vuotiaiden kohon
nutta verenpainetta kannattaa hoitaa, eikä ikä
saisi olla määräävä tekijä lääkehoidon valin
nassa. Ikääntyneiden verenpainetta suositel
laan seurattavaksi huolellisesti, ja paine suo
sitellaan mitattavaksi myös potilaan seistessä.

TAULUKKO 4. Kohonneen verenpaineen hoitosuosituksia.
Suositus

Luokka

Taso

Aste

Lääkkeetöntä kohonneen verenpaineen hoitoa, ts. elintapamuutosta1 suositellaan kaikille, joilla on tyydyttävä tai kohonnut
verenpaine.

I

B

Vahva

Kohonneen verenpaineen hoidossa käytetyt keskeiset lääkeaineryhmät2 ovat teholtaan toistensa kaltaisia ja suositeltavia aloituslääkkeinä ja ylläpitolääkkeinä.

I

A

Vahva

Beetasalpaajat ja tiatsididiureetit eivät ole suositeltavia sellaisille
verenpainepotilaille, joilla on diabeteksen riskiä lisääviä metabolisia tekijöitä.

III

A

Vahva

Diabeetikoilla ACE:n estäjät tai AT II -reseptorin salpaajat ovat
suositeltavia.

I

A

Vahva

SCORE-luokitus tehdään kaikille, joilla on kohonnut verenpaine

I

B

Vahva

Subkliinisen kohde-elinvaurion osoittamiseen rohkaistaan, sillä
pienestä tai kohtalaisesta SCORE-riskistä (1–4 %) huolimatta se
vaikuttaa merkittävästi potilaan ennusteeseen.

IIa

B

Heikko

Lääkehoito aloitetaan välittömästi, mikäli kyseessä on huomattavasti kohonnut verenpaine (systolinen yli 180 tai diastolinen yli
110 mmHg), samoin mikäli kyseessä on lievästi (140–159/90–99
mmHg) tai kohtalaisesti (160–179/100–109 mmHg) kohonnut verenpaine ja SCORE yli 5 %.

I

C

Vahva

Jos kyseessä on lievästi (140–159/90–99 mmHg) tai kohtalaisesti
(160–179/100–109 mmHg) kohonnut verenpaine ja kohtalainen
SCORE-riski (1–5 %), lääkehoidon aloitusta voidaan lykätä useilla
viikoilla. Pelkästään lievästi kohonneen verenpaineen lääkehoidon
aloitusta voidaan turvallisesti lykätä usean kuukauden päähän.

IIb

C

Heikko

Kaikilla verenpainepotilailla systolisen paineen tulee laskea alle
140 mmHg:n ja diastolisen alle 90 mmHg:n.

IIa

A

Vahva

Verenpainepotilaille, joilla on varmennettu valtimosairaus, tyypin
2 diabetes tai suuri (SCORE yli 5 %) verisuonitautikuoleman riski,
tulee aloittaa statiinilääkitys.

IIa

B

Vahva

Verenpainepotilaille, joilla on ollut verisuonisairauskohtaus, tulee
aloittaa antitromboottinen lääkehoito (ensisijaisesti ASA).

I

A

Vahva

Verenpainepotilaille, joilla ei ole ollut verisuonisairauskohtausta
mutta joilla on heikentynyt munuaisten toiminta tai suuri verisuonisairauden riski, voidaan harkita antitromboottisen (ASA)
lääkityksen aloitusta.

IIb

A

Heikko

1
painonhallinta, liikunta, alkoholia alle 20 g/vrk miehille ja alle 10 g/vrk naisille, suolan käytön vähentäminen, hedelmien ja kasvisten käytön lisääminen, vähärasvaisten maitotuotteiden kohtuullinen käyttö
2

diureetit, ACE:n estäjät, kalsiumkanavan salpaajat, angiotensiini II -reseptorin (ATR) salpaajat, beetasalpaajat

Diabetes
Diabeetikoille suositellaan statiinilääkitystä,
ellei riskinarvion mukaiseen LDL-kolestero
litavoitteeseen päästä elintapahoidolla. Ve
renpainetavoite on alle 140/80 mmHg, mikä
on hieman konservatiivisempi kuin aikaisem
massa suosituksessa. Asetyylisalisyylihappoa
(ASA) suositellaan vain diabeetikoille, joilla

on valtimosairaus, koska näyttö hyödystä pri
maarisessa ehkäisyssä puuttuu (20).
Hyperglykemian hoidossa yleistavoite on
alle 7,0 %:n (53 mmol/mol:n) HbA1c-arvo.
Lähemmäs normoglykemiaa voidaan pyrkiä
tyypin 2 diabeteksen varhaisvaiheessa, jolloin
metformiini on ensisijainen lääke. Pitkään dia
betesta sairastaneilla ja monisairailla tiukka
glykemiatavoite ei ole tutkimuksissa vähentä
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TAULUKKO 5. Dyslipidemian hoidon aiheet valtimosairauksien riskin ja seerumin LDL-kolesterolipitoisuuden perusteella (21, 22).
Kokonaisvaara
(SCORE1) (%)

LDL-kolesterolipitoisuus
Alle 1,8 mmol/l

1,8–2,4 mmol/l

2,5–3,9 mmol/l

4,0–4,9 mmol/l

Yli 4,9 mmol/l

Ei lipidipitoisuuk
sien hoitoa

Ei lipidipitoisuuk
sien hoitoa

Elämäntapahoito

Elämäntapahoito

Pieni vaara

Jos
elämäntapahoito
tehoton, harkitse
lääkehoitoa

Luokka2/aste3

I/C

I/C

I/C

I/C

IIa/A

1–4

Elämäntapahoito

Elämäntapahoito

Jos elämäntapa
hoito tehoton,
harkitse
lääkehoitoa

Jos
elämäntapahoito
tehoton, harkitse
lääkehoitoa

Jos
elämäntapahoito
tehoton, harkitse
lääkehoitoa

Luokka2/aste3

I/C

I/C

IIa/A

IIa/A

I/A

5–9
Suuri vaara

Elämäntapahoito,
harkitse
lääkehoitoa4

Elämäntapahoito,
harkitse
lääkehoitoa4

Elämäntapahoito,
aloita lääkehoito

Elämäntapahoito,
aloita lääkehoito

Elämäntapahoito,
aloita lääkehoito

Luokka2/aste3

IIa/A

IIa/A

IIa/A

I/A

I/A

10 tai
enemmän

Elämäntapahoito,
harkitse
lääkehoitoa4

Elämäntapahoito,
aloita lääkehoito

Elämäntapahoito,
aloita lääkehoito

Elämäntapahoito,
aloita lääkehoito

Elämäntapahoito,
aloita lääkehoito

IIa/A

IIa/A

I/A
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1
SCORE-arvioon perustuvaa verisuonitautikuoleman riskiä vastaava FINRISKIn mukainen riski sairastua sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen, ks. TAULUKKO 2.
2
Suosituksen aste I = tutkimusnäytön tai asiantuntijoiden konsensuksen perusteella hoito on hyödyllinen, käyttökelpoinen ja tehokas (käyttöä suositellaan), IIa = tutkimusnäyttö tai asiantuntijoiden mielipiteet ovat ristiriitaisia mutta
painottuvat hyödyllisyyden ja tehokkuuden kannalle (käyttöä tulee harkita).
3
Näytön aste A = näyttö perustuu useisiin satunnaistettuihin kliinisiin tutkimuksiin tai meta-analyyseihin, C = asiantuntijoiden konsensuksen lisäksi saatu mahdollisesti näyttöä pienistä tutkimuksista, takautuvista tutkimuksista tai
rekistereistä.
4

Sydäninfarktin sairastaneen statiinihoitoa on harkittava LDL-kolesterolipitoisuudesta riippumatta.

nyt verisuonisairauksia, ja haittoina ovat olleet
lisääntyvä hypoglykemia ja painonnousu.

Dyslipidemia

456

Suosituksen ohjeet lipidien suhteen noudat
tavat eurooppalaista dyslipidemioiden hoito
suositusta (21, 22). Suosituksessa korostetaan
seerumin kokonais- ja LDL-kolesterolipitoi
suuden olevan edelleen valtimosairauksien
tärkeimpiä riskitekijöitä. HDL-kolesteroli- ja
triglyseridipitoisuudet ovat myös riippumat
tomia vaaratekijöitä mutta eivät ole hoidon
kohteita.
Toimintaohje lipidipitoisuuksien hoidossa
perustuu neliportaiseen riskinarvioon (TAULUKKO 5). LDL-kolesterolipitoisuuden hoito
tavoitteet ovat erittäin suuren vaaran potilaille
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alle 1,8 mmol/l, suuren vaaran potilaille alle
2,5 mmol/l ja kohtalaisen ja pienen vaaran
henkilöille alle 3,0 mmol/l). Samoin hoito
menetelmät, ravitsemushoito ja lääkehoito,
perustuvat tähän riskijakoon. Ellei pitoisuu
den mukaiseen hoitotavoitteeseen (erityises
ti alle 1,8 mmol/l) ole mahdollista päästä,
50 %:n vähenemä lähtöarvosta riittää.
Ravitsemushoidossa keskeistä on, kuten en
nenkin, tyydyttyneen rasvan saannin vähen
täminen ja sen korvaaminen monityydytty
mättömällä rasvalla. Stanoli- ja steroliestereitä
sisältävät terveysvaikutteiset elintarvikkeet
pienentävät LDL-kolesterolipitoisuutta. Pai
nonhallintaa ja ylipainon vähentämistä koros
tetaan.
Lääkehoidossa statiinit ovat keskeinen lää
keaineryhmä. Valmiste ja sen annos valitaan

hoitotavoitteen mukaan. Familiaalista hyper
kolesterolemiaa sairastavat kuuluvat suuren
vaaran potilasryhmään. Sepelvaltimotauti
kohtauksen yhteydessä suuriannoksinen sta
tiinihoito tulee aloittaa mahdollisimman var
hain. Potilaat, joilla on munuaisten krooninen
vajaatoiminta (TAULUKKO 2) kuuluvat suuren
vaaran ryhmään ja yleensä statiinihoidon pii
riin. Muita valtimotaudin muotoja kuin sepel
valtimotautia (iskeemiset aivoverenkierron
häiriöt ja ääreisvaltimotauti) sairastaville suo
sitellaan statiinihoitoa.
Statiinihoito on yleensä turvallista. Lihasoi
reita kokee 5–10 % hoidetuista, mutta vakava
lihasvaurio (rabdomyolyysi) on hyvin harvi
nainen. Statiinit lisäävät lievästi diabeteksen
ilmaantumisen riskiä, mutta kokonaisvaikutus
valtimotautien estossa säilyy (23). Lääkkeiden
yhteisvaikutukset saattavat suurentaa statiini
pitoisuuden haitalliseksi. Yleisimmät kysee
seen tulevat lääkkeet ovat makrolidiantibiootit
ja osa sienilääkkeistä.
Mikäli statiinihoito ei yksin riitä, voidaan
yksilöllisesti harkita yhdistelmähoitoja, jol
loin statiiniin yhdistetään resiini tai koleste
rolin imeytymisen estäjä etsetimibi. Fibraatit
pienentävät triglyseridi- ja suurentavat HDLkolesterolipitoisuutta, ja fibraatti (ei kuiten
kaan gemfibrotsiili) voidaan yhdistää statii
nihoitoon myös hyperkolesterolemian hoidon
tehostamiseksi. Yhdistelmähoidoista ei ole
päätetapahtumiin perustuvaa näyttöä, ja niistä
onkin yleensä hyvä konsultoida erikoislääkä
riä (6). Erittäin suuren triglyseridipitoisuu
den hoitamiseksi voidaan käyttää fibraattia tai
omega-3-rasvahappoja.

Antitromboottinen hoito
Sepelvaltimotautikohtauksen jälkeen tulee
sekundaarisena ehkäisynä käyttää verihiutalei
den kaksoisestoa ASAlla ja P2Y12-reseptorin
salpaajalla, ensisijaisesti tikagrelorilla tai pra
sugreelilla, toissijaisesti klopidogreelilla. Va
kaan sepelvaltimotaudin pitkäaikaishoidossa
käytetään ASAa. Iskeemisen aivoverenkierto
häiriön, joka ei johdu sydänperäisestä emboli
saatiosta, jälkeen suositellaan ASAn ja dipyri
damolin yhdistelmää tai klopidogreelia.

YDINASIAT
88 Päivitetty eurooppalainen valtimosairauksien ehkäisysuositus painottaa riskinarviota ja toimenpiteiden porrastamista riskin suuruuden mukaan.
88 Suuri tai erittäin suuri riski on jo valtimotautia
sairastavilla, diabeetikoilla, munuaisten kroonista
vajaatoimintaa ja perinnöllistä dyslipidemiaa sairastavilla sekä terveillä, joilla on usean riskitekijän
kasauma.
88 Terveillä käytetään riskinarviointityökalua, kuten
FINRISKI-laskuria.
88 Elintavat (tupakoimattomuus, ravinto, liikunta)
ovat kaikilla valtimosairauksien ehkäisyn perusta.
88 Suuren riskin henkilöillä käytetään myös lääkehoitoa, kuten statiineja, verenpaine-, antitromboottisia ja diabeteslääkkeitä.

Primaarista ehkäisyä ASAlla tai muulla veri
hiutaleiden estäjällä ei suositella. Systemoidun
katsauksen mukaan terveiden henkilöiden val
timotautitapahtuman vuotuinen vaara piene
ni ASA-hoidon aikana 0,57 %:sta 0,51 %:iin,
mutta ainoastaan kuolemaan johtamattomat
sydäninfarktit vähenivät (24). Aivoveren
vuodon ja muiden vakavien vuotojen määrä
lisääntyi lähes saman verran. Eteisvärinäpo
tilaiden aivo- ja muiden valtimoembolioiden
riskiä vähennetään antikoagulaatiohoidolla
hoitosuositusten mukaisesti (25, 26).

Valtimosairauksien ehkäisy kuuluu
kaikille
Valtimoterveys on yksilölle elinkaaren mittai
nen haaste. Valtimotautien ehkäisylle luodaan
perusta neuvoloissa, kun opastetaan nuoret
perheet noudattamaan terveellisiä elintapoja
(www.sydanliitto.fi/neuvokas-perhe). Lapset
ohjataan liikunnallisten harrastusten pariin
viimeistään peruskoulun yläluokilla. Samoihin
aikoihin on aloitettava valistus tupakoinnin ja
alkoholin terveyshaitoista. Muu perustervey
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KATSAUS

denhuolto tukee neuvolaa, kouluterveyden
huoltoa ja koulua varhaisen sairauksien ehkäi
syn toteuttamisessa.
Valtimotaudeille altistaviin elintapoihin
puuttuminen on keskeisellä sijalla peruster
veydenhuollon vastaanotoilla terveyskeskuk
sessa ja työterveyshuollossa. Terveellisen ruo
kavalion, säännöllisen liikuntaharrastuksen,
tupakoimattomuuden ja alkoholin enintään
kohtuullisen käytön suositteleminen kuuluu
niin terveydenhoitajille kuin lääkäreillekin.
Tarvittaessa käytetään myös ravitsemustera
peuttien ja fysioterapeuttien palveluita.
Perusterveydenhuollon suuri haaste on oi
reettomien riskihenkilöiden löytäminen ajois
sa. Opportunistinen seulonta sairaanhoidon
yhteydessä on keskeistä. Valtimotautien riskin
järjestelmällinen arviointi lipidimäärityksi
neen tulisi tehdä miehille viimeistään 40-vuo
tiaana ja naisille viimeistään 50-vuotiaana tai
menopaussin alettua. Tupakointi, ylipaino,
kohonnut verenpaine ja sukurasitus ovat pe
rusteita varhaisemmalle riskinarviolle. Koko
naisriskin selvittämiseksi yksittäisten riskite
kijämittausten rinnalla on perusteltua käyttää
riskilaskureita.
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kardiologian erikoislääkäri, ylilääkäri
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Valtimosairauksien ehkäisyn hoitoperiaat
teet ovat yhtenevät erikoissairaanhoidossa ja
perusterveydenhuollossa. Erikoissairaanhoi
don tarjoamilla koulutuksella ja konsultaa
tioilla tuetaan perusterveydenhuollon toi
mijoiden osaamista. Erikoissairaanhoidon
tehtävänä on hoidon käynnistäminen ja jatko
hoidon ohjeistaminen valtimotaudin vuoksi
tutkimuksiin ja hoitoon tulleille potilaille.
Muiden, valtimotautiin suoranaisesti liitty
mättömien kontaktien hyväksikäytöstä hyvä
esimerkki on savuton leikkaus (http://www.
heli.fi/default.asp?docId=52399).

Lopuksi
Valtimosairaudet ovat ehkäistävissä, kuten
Suomessa ja muualla otetut edistysaskeleet
osoittavat. Selvitysten mukaan parantamisen
varaa on edelleen jopa sekundaarisessa ehkäi
syssä (27). Väestötason ja suuren riskin yksi
löiden primaarista ehkäisyä ei voi laiminlyödä,
sillä lähes 30 % sydäninfarktiin sairastuneista
menehtyy ennen hoitoon pääsyä (28). ■
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Summary
Prevention of arterial diseases in the 2010s: the European treatment guideline
Reduction of risk factors at the population level forms the basis of the European recommendation of
2012 for the prevention of arterial diseases. Actions at the individual level arise from risk assessment.
The risk of arterial disease is graded into four categories, the uppermost ones comprising patients
who have already developed the disease, diabetics, those suffering from renal insufficiency and
those carrying a serious gene defect. In Finland the risk among healthy people is assessed by using
the FINRISKI tool. Non-smoking, healthy diet and regular exercise are suitable for all. Statins are an
effective and safe means of prevention for those at high risk regardless of lipid values.
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