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Sydänsarkoidoosi Suomessa
Sarkoidoosi on systeeminen tulehdussairaus,

jossa eri elimiin muodostuu granulomatoottisia tulehdussolukertymiä. Sydän- ja neurosarkoidoosia pidetään sarkoidoosin hankalimpina ilmenemismuotoina. Sydänsarkoidoosin
taudinkulku ja ennuste ovat olleet epäselviä,
ja siksi nyt tutkittiin Suomessa vuosina 1988–
2012 diagnosoidut sydänsarkoidoosit.
Sydänsarkoidoosi vaikuttaa sydämen sähköiseen toimintaan. Yleisin ensioire oli tahdistinhoitoa edellyttävä eteis-kammiojohtumisen
häiriö. Muita ensioireita olivat kammiotakykardia tai kammiovärinä ja sydämen vajaatoiminta. Potilaiden keski-ikä oli 51 vuotta, ja
kaksi kolmannesta heistä oli naisia. Kahdella
kolmanneksella sydänoireet olivat sarkoidoosin ensimmäinen ilmentymä.
Epäily sydänsarkoidoosista syntyy, kun johtumishäiriöille, kammioperäisille rytmihäi
riöille tai sydämen vajaatoiminnalle ei löydy
selittävää syytä. Diagnoosi perustuu joko
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sydänlihasbiopsiaan tai sarkoidoosin osoittamiseen muusta kudoksesta yhdistettynä
sarkoidoosille tyypilliseen sydämen MK- tai
FDG-PET-löydökseen. Monet potilaat tarvitsevat useita kajoavia tutkimuksia ennen kuin
diagnoosi saadaan varmistetuksi. Isoloituneessa sydänsarkoidoosissa klassiset sarkoidoosimarkkerit, kuten seerumin angiotensiinikonvertaasi-, lysotsyymi- ja virtsan kalsiumpitoisuudet, ovat useimmiten normaaleja.
Merkittävällä osalla potilaista sydänsarkoidoosi on hitaasti etenevä sairaus. Sairauden
kulkuun liittyvät rytmihäiriöt ja etenevä sydämen vajaatoiminta. Seitsemän vuoden keskimääräisen seuranta-ajan kuluessa 110 potilaasta 32 menehtyi sydänperäiseen kuolemaan,
sai sydämensiirron tai selvisi äkkikuolemasta
rytmihäiriötahdistimen tai tehokkaan elvytyksen ansiosta. Immunosuppressiohoidon ja rytmihäiriötahdistimien aikakaudella potilaista
oli vuoden kuluttua diagnoosista elossa ilman
sydämensiirtoa tai vakavia rytmihäiriöitä 89 %
ja kymmenen vuoden kuluttua 70 %.
Diagnosoitujen sydänsarkoidoosien määrä lisääntyy voimakkaasti. Uusien sydämen
kuvantamismenetelmien aikana tapauksia on
tunnistettu 20 kertaa enemmän kuin aikaisemmin.
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KUVA. Todettujen sydänsarkoidoositapausten lukumäärät Suomessa viiden vuoden jaksoissa.
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