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Lääkkeet vähentävät kylmän sään
aiheuttamaa äkkikuolemariskiä
iskeemisen sydänsairauden diagnoosi. Kuole
manaikaisiin kotiosoitteisiin mallinnettiin 51
vuoden sää. Osoitekohtaisista lämpötilan taa
juusjakaumista määritettiin kullekin tapauk
selle yksilöllinen kylmäjakso, jonka esiinty
vyyttä kuolemaa edeltäneellä viikolla verrattiin
kylmäjakson esiintyvyyteen kotiosoitteessa 50
vuoden aikana samoina kalenteripäivinä. Sy
dänperäisen äkkikuoleman riski oli kylmäjak
sojen aikana suurentunut. Elinaikana asetetulla
diagnoosilla sekä asetyylisalisyylihapolla, bee
tasalpaajilla ja nitraateilla niin erikseen kuin yh
distelminäkin käytettynä oli suojaava vaikutus.
Tutkimus oli ensimmäinen, jossa arvioitiin
lääkkeiden suojaavaa vaikutusta kylmän sään
aiheuttamiin terveyshaittoihin. Löydökset
avaavat kiinnostavia mahdollisuuksia kylmän
sään haittojen torjuntaan ja alan tutkimukseen.
Myöntyvyys lääkehoitoon erityisesti talvella on
tärkeää. Potilasneuvonnalla saattaa olla vaiku
tusta kylmäkuolleisuuden vähentämisessä, jo
ten sitäkin tulisi tutkia. ■

Ulkoilman kylmäjaksot lisäsivät sydänperäisen

iskeemisen äkkikuoleman riskiä Oulun läänissä
1998–2011. Kylmäjaksojen aikainen iskeemi
nen äkkikuolemariski oli suurempi aiemmin
diagnosoimattomilla potilailla kuin potilailla,
jotka olivat jo saaneet iskeemisen sydänsairau
den diagnoosin. Kylmäjaksojen aikainen kuo
lemanriski oli suurempi potilailla, joille ei ollut
määrätty asetyylisalisyylihappoa, beetasalpaajia
tai nitraatteja.
Löydökset olivat tutkimushypoteesin mukai
sia. Tutkimuksen taustalla oli ajatus siitä, että
iskeemisen sydänsairauden diagnoosi ja siitä
seuraavat mahdolliset potilasohjaukseen perus
tuvat käyttäytymisen muutokset ja erityisesti
määrätty sydänlääkitys voisivat suojata potilai
ta kylmän aiheuttamalta äkkikuolemariskiltä.
Hypoteesi perustui kokeellisista tutkimuksista
kertyneeseen näyttöön kylmän ilman ja sydän
kuolleisuuden välisistä patofysiologisista vä
littäjistä, joiden syysuhteisiin farmakologisten
tekijöiden oletettiin vaikuttavan. Kylmän sään
tiedetään aiheuttavan muun muassa veren hyy
tymistekijöiden, verenpaineen, autonomisen
hermoston toiminnan sekä sydämen hapentar
peen ja endoteelisolujen toiminnan muutoksia.
Tutkittujen 2 572 potilaan äkillisen kuole
man syy oli oikeuslääketieteellisen ruumiin
avauksen perusteella iskeeminen sydänsairaus.
Vain 32 %:lle heistä oli elinaikana asetettu
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