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Sepelvaltimotaudin valikoiva yhdistelmäkuvanta
minen tehostaa haittatapahtumien riskin arviointia
Noin puolelta potilaista, joilla epäillään vakaa
oireista sepelvaltimotautia, voidaan sulkea pois
ahtauttava sepelvaltimotauti kajoamattoman
tietokonetomografian (TT) perusteella. Näiden
potilaiden ennustekin on erinomainen. Niiden
potilaiden, joilla TT:ssä havaitaan ahtauttava
sepelvaltimotauti, haittatapahtumien riski taas
on suurentunut. TT kuitenkin usein yliarvioi
ahtauman vaikeutta eikä kerro sydänlihaksen
iskemiasta.
Tässä tutkimuksessa havaittiin, että kun TT:n
perusteella epäillään merkittävää sepelvaltimo
ahtaumaa, kannattaa potilaalle tehdä sydän
lihaksen verenkierron positroniemissiotomo
grafia (PET) lääkeainerasituksen aikana.
Tutkimuksessa tarkasteltiin takautuvasti
864 potilaan kuvantamislöydösten yhteyttä
tulevaan haittatapahtumariskiin keskimäärin
3,6 vuoden seurannan aikana. Noin puolelta
(53 %) potilaista merkittävä ahtauttava sepel
valtimotauti voitiin sulkea pois pelkän TT:n
perusteella, ja heidän haittatapahtumariskinsä
oli seurannassa vähäinen (0,4 % vuodessa).
Lopuille potilaille tehtiin myös PET, jossa taas
noin puolella (51 %) potilaista todettiin hei
kentynyt ja noin puolella normaali sydänlihak
sen verenvirtaus rasituksen aikana. Jos veren
virtaus oli normaali, oli vuotuinen haittatapah
tumien riski pieni (0,5 %) huolimatta TT:ssä
havaituista sepelvaltimomuutoksista, kun taas
verenvirtauksen heikentyminen oli yhteydessä
noin viisinkertaiseen tapahtumariskiin (2,5 %
vuodessa).
Sepelvaltimotaudin valikoiva yhdistelmä
kuvantaminen tehostaa hyvän ja huonon en
nusteen potilaiden löytämistä, ja tulokset vah

vistavat menetelmän soveltuvuutta kliiniseen
käytäntöön.
Nykyisten hoitosuositusten mukaan vakaa
oireisen ahtauttavan sepelvaltimotaudin totea
minen perustuu ensisijaisesti kajoamattomiin
menetelmiin, kun taudin todennäköisyys on
ennakolta keskisuuri. Mikäli TT:ssä todetaan
normaalit sepelvaltimot tai ainoastaan lieviä
kaventumia, voidaan merkittävä iskeeminen
sepelvaltimotauti sulkea luotettavasti pois.
Menetelmän positiivinen ennustearvo on hei
kompi, sillä ainoastaan osa suonta merkitse
västi kaventavista plakeista todella aiheuttaa
sydänlihaksen iskemiaa. Sydänlihaksen PETperfuusiokuvauksella voidaan mitata sydän
lihaksen verenkiertoa kajoamattomasti ja siten
arvioida sydänlihasiskemian laajuutta ja vai
keutta. Tyksissä on vuodesta 2007 ollut kliini
sessä käytössä protokolla, jossa ensin tehdään
sepelvaltimoiden TT, ja mikäli siinä herää epäi
ly merkittävästä sepelvaltimoahtaumasta, teh
dään samalla tutkimuskäynnillä sydänlihaksen
PET-perfuusiokuvaus ahtauman toiminnallisen
merkityksen arvioimiseksi. ■
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