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Tuukka Tarvasmäki

Sydämen äkillinen vajaatoiminta

Sydämen äkillinen vajaatoiminta on yleinen sairaalahoitoon johtava tila, jonka taudinkuva vaihtelee 
 hitaasti ja salakavalasti lisääntyvistä epämääräisistä jaksamattomuus- ja turvotusoireista nopeasti kehit-
tyvään voimakasoireiseen sokkiin, johon kuolleisuus on hyvin suuri. Nykyinen diagnostiikka perustuu 
kokonaisvaltaiseen arvioon, jossa hyödynnetään natriureettisten peptidien lisäksi sydämen ja keuhkojen 
kaikukuvausta. Koska  laskimoiden ja elinten verentungos eli kongestio on pääasiallinen oireiden, löydös-
ten ja elintoimintahäiriöiden syy, hoitokin perustuu pitkälti tehokkaaseen diureettilääkitykseen, jonka 
yhteydessä lieviä munuaistoiminnan muutoksia ei tule pelätä. Lisäksi laukaiseva tekijä tai taustasyy tulisi 
määrittää ja  hoitaa mahdollisuuksien mukaan vajaatoiminnan korjaamiseksi. Potilaan ennusteen paran-
tamiseksi systolisen vajaatoiminnan ennusteeseen vaikuttavia lääkkeitä pyritään käyttämään ja optimoi-
maan mahdollisuuksien mukaan osastohoitojakson aikana. 

S ydämen äkillinen vajaatoiminta tarkoit-
taa tyypillisesti vajaatoimintaoireiden 
nopeaa tai vaiheittaista kehittymistä ja 

pahenemista, mikä johtaa ennakoimattomaan 
sairaalahoitoon. Se on yleisimpiä sairaalahoi-
don syitä länsimaissa ja aiheuttaa huomattavan 
menoerän terveydenhuollon kustannuksiin. 
Noin kolmasosalla potilaista kyse on sydä-
men vajaatoiminnan ensimmäisestä (de novo) 
ilmentymästä. Potilaat ovat keskimäärin yli 
70-vuotiaita, ja sukupuolijakauma on melko ta-
sainen. Puolella potilaista vasemman kammion 
ejektiofraktio on alle 40 % eli selvästi alentu-
nut, 20–25 %:lla se on 40–50 % ja lopuilla säi-
lynyt eli yli 50 % (1). Ennuste on pitkällä aika-
välillä huono: suomalaisessa aineistossa viiden 
vuoden kuluessa jopa 60 % potilaista kuoli (2). 

Taudinkuva

Sydämen äkillisessä vajaatoiminnassa oireet 
vaihtelevat epämääräisestä väsymyksestä ja 
voimattomuudesta tai “yleistilan laskusta” vai-
keaan hengenahdistukseen ja tajunnantason 
häiriöihin. Pääosin syy oireille ja löydöksille 
on absoluuttiseen nestelastiin tai nesteen uu-

delleenjakautumiseen liittyvistä sydämen kor-
keista täyttöpaineista johtuva laskimoiden ja 
elinten verentungos. Vasemman eteisen täyt-
töpaineen nousu johtaa keuhkolaskimopai-
neen nousuun ja aiheuttaa hengenahdistusta 
ja makuuasennossa ilmenevään yskää. Oikean 
eteisen täyttöpaineen nousu aiheuttaa systee-
miverenkierron laskimopaineen nousun ja kon-
gestio ilmenee alaraajaturvotuksina ja painon 
nousuna. Kongestion arvioidaan olevan pääte-
kijä elinten (maksa, munuaiset, suolisto) toi-
mintahäiriöissä. Kongestion ja vajaatoiminnan 
kehittymisnopeus riippuu taustasyystä: esimer-
kiksi sepelvaltimotautikohtaus, hypertensio ja 
äkillinen hiippaläpän vuoto voivat johtaa pai-
netasojen äkilliseen nousuun ja nesteen uudel-
leenjakautumiseen mutta huono hoitomyönty-
vyys pahenevaan absoluuttiseen nestelastiin ja 
kongestioon viikkojen kuluessa.

Suurimmalla osalla potilaista verenpaine 
on normaali tai kohonnut. Vain pienellä osalla 
potilaista oireet ja löydökset johtuvat sydämen 
pienen minuuttitilavuuden aiheuttamasta ku-
dosten ja elinten alentuneesta verenvirtauk-
sesta eli hypoperfuusiosta. Hypoperfuusio 
ilmenee tajunnantason häiriöinä tai sekavuute-
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na, virtsantulon vähäisyytenä (oliguria), veren 
maitohapon runsautena (laktatemia) ja kylmi-
nä raajojen ääreisosina. Vaikeimmassa tauti-
muodossa eli sydänperäisessä sokissa – jossa 
sairaalakuolleisuus on 40 % – hypoperfuusio ja 
matala verenpaine hallitsevat taudinkuvaa.

Ensivaiheen arviointi voi perustua nelikent-
täluokitukseen, joka arvioi hemodynaamista 
profiilia (KUVA 1) (4). Taudinkuva arvioidaan 
kongestion ja hypoperfuusion perusteella. Ylei-
simmän ryhmän muodostavat potilaat, joilla on 
kongestiota mutta ei hypoperfuusiota, ja vain 
vähemmistö kärsii hypoperfuusiosta. Luoki-
tuksen perusteella voidaan arvioida myös poti-
laan ennustetta: hypoperfuusio on ensisijainen 
kuolleisuutta ennustava tekijä ja kongestio tois-
sijainen (1). 

Äkillisen vajaatoiminnan syyt

Äkillisen vajaatoiminnan hoidon ja korjaantu-
misen kannalta on oleellista määrittää sen syy/
syyt tai laukaiseva tekijä. Yleisimmät syyt ovat 
sepelvaltimotautikohtaus (noin 30 %), eteisvä-
rinä (noin 30 %) ja infektio (noin 20 %) (1). 
Muita tyypillisiä syitä ovat läppävika (esimer-
kiksi aorttastenoosi tai äkillinen hiippaläpän 
vuoto), sydänlihassairaus, hoitamaton veren-
paine, huono sitoutuneisuus lääke- ja elinta-
pahoitoon, keuhkovaltimotukos, munuaisten 
vajaatoiminta ja anemia.

Diagnostiikka

Alkuvaiheen diagnostiikassa on tärkeintä tun-
nistaa hypoperfuusio tai merkittävä hengitys-
vajaus, joiden hoito täytyy aloittaa välittömästi. 
Samalla tehdään diagnostista arviointia äkil-
lisen vajaatoiminnan syyn määrittämiseksi ja 
hoidon aloittamiseksi.

Kliininen arvio on tarkka, mutta epäherkkä 
tapa arvioida sydämen äkillistä vajaatoimintaa 
hengenahdistuksen yhteydessä. Vahvasti viit-
teellisiä ovat tieto aiemmasta vajaatoiminnas-
ta tai sydäninfarktista ja hengenahdistuksen 
ilmeneminen kohtauksittain öisin tai makuu-
asennossa. Kaulalaskimon pullotus ja abdo-
minojugulaarinen refluksi ovat kongestion tär-
keimmät kliiniset löydökset (5,6). Keuhkojen 
röntgenkuvauksessa korosteinen keuhkoverek-
kyys, keuhkojen välitilan ja keuhkorakkuloiden 
nesteturvotus ja pleuraneste ovat spesifisiä löy-
döksiä, mutta tutkimuksen herkkyys on heik-
ko (5,7). EKG:n negatiivinen ennustearvo on 
melko hyvä, ja kanadalaistutkimuksessa se oli 
täysin normaali vain 7,5 %:lla potilaista (8). 
Erityisesti eteisvärinä viittaa sydämen vajaatoi-
mintaan hengenahdistuspotilaalla (5). 

Laboratoriodiagnostiikka esitetään TAULU-

KOSSA. Plasman natriureettiset peptidit (proB-
NP ja NT-proBNP) ovat hyödyllisiä sulkemaan 
pois sydämen vajaatoiminnan muista hengen-
ahdistuksen syistä, mutta arvo voi olla selvästi 

KUVA 1. Sydämen äkillisen vajaatoiminnan taudinkuvan luokittelu kongestion ja hypoperfuusion mukaan.
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Turvotukset
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Kolmas sydänääni
Abdominojugulaarinen refluksi

Hypoperfuusio
Matala verenpaine
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Ihon kalpeus, syanoosi, läiskäisyys
Niukka diureesi
Matabolinen asidoosi, laktatemia
Alentunut tajunnantaso, sekavuus
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suurentunut lukuisista muistakin syistä ja toi-
saalta ylipainoisilla harhaanjohtavan pieni. See-
rumin sydänperäiset herkät troponiinit (TnT ja 
TnI) ovat usein suurentuneita äkillisessä vajaa-
toiminnassa, mutta selvästi suurentuneet arvot 
viittaavat sepelvaltimotautikohtaukseen, mikäli 
potilaalla on siihen viittaavia oireita tai EKG-
muutoksia.

Kaikukuvauksella arvioidaan sydämen ra-
kennetta ja toimintaa ja varmistaa diagnoosi 
de novo -vajaatoiminnassa ja selvittää äkilli-
sen vajaatoiminnan syytä (läppäviat, sydänli-
hasiskemia). Tutkimus pitäisi suorittaa välit-
tömästi hemodynamiikan ollessa epävakaa, 
hypoperfuu siossa sekä epäiltäessä sydämen toi-
minnallista tai rakenteellista henkeä uhkaavaa 
poikkeavuutta. Täyttöpainearvio on oleellinen 
osa diagnostiikkaa ja hoidonohjausta. Erityises-
ti koholla oleva laskimopaine viittaa vajaatoi-
mintaan, ja sitä voidaan arvioida alaonttolaski-
mon leveyden ja hengitysvaihtelun perusteella. 
Keuhkojen kaikukuvauksen on osoitettu olevan 
kongestiodiagnostiikassa nopea ja hyödyllinen 
tutkimus, jolla arvioidaan keuhkokudoksen 
tiiviyttä ja kaikuisuutta, jotka lisääntyvät solu-
välitilan nesteisyyden lisääntyessä, sekä pleu-
ranestettä. Sillä on erittäin hyvä diagnostinen 
tarkkuus erityisesti sydämen nopeaan kaikuku-
vaukseen yhdistettynä (9,10). 

Yleishoito

Hoito käynnistetään välittömästi elintoimin-
tojen varmistamiseksi, mikäli todetaan sydän-
peräinen sokki tai vaikea hengitysvajaus. Oire-
hoito aloitetaan samanaikaisesti diagnostiikan 
ja vajaatoiminnan syyn selvittämisen kanssa. 
Viive hoidon aloituksessa saattaa vaikuttaa en-
nusteeseen, mutta tutkimustieto ei ole yksiselit-
teistä eikä satunnaistettuja tutkimuksia aihees-
ta ole (11). Vaikeassa ja äkillisesti kehittyvässä 
taudissa ajalla voisi olettaa olevan merkitystä.

Happihoitoa annetaan, jos veren happikyl-
lästeisyys on alle 90 %. Huomattavan hengitys-
vaikeuden ja hengitystyön lisääntymisen hoi-
toon käytetään CPAP- tai kaksoispaineventilaa-
tiohoitoa, jotka ovat tasavertaisia vaihtoehtoja 
(12). Positiivinen paineventilaatio lisää vasem-
man kammion minuuttitilavuutta vähentämällä 

esi- ja jälkikuormaa, mutta varovaisuutta tulee 
noudattaa hypovolemiassa ja oikean kammion 
vajaatoiminnassa. Se parantaa happeutumista, 
vähentää hengitystyötä, intubaation tarvetta 
ja mahdollisesti myös kuolleisuutta (12,13). 
Ylipainehengityshoito, CPAP on helposti to-
teutettavissa ja hyödyllinen myös ensihoidossa 
(13). Vaikeimmissa tapauksissa käytetään inva-
siivista hengityskonehoitoa, mutta noninvasii-
vinen ventilaatio voi olla mielekäs vaihtoehto 
valikoiduissa sokkitapauksissakin (14). Suuri-
virtauksisen nenäkanyylin tuottama painetuki 
on rajallinen ja riippuvainen nenähengitykses-
tä, eikä sen käytöstä ole vielä näyttöä satunnais-
tetuissa tutkimusasetelmissa, joten hoitomuo-
toa ei voi suositella.

Morfiinilla lievitetään hengenahdistusta, 
mutta sen rutiinimaista käyttöä tulee välttää 
haittojen kuten pahoinvoinnin, hypotension, 
bradykardian ja hengityslaman vuoksi, ja sen 
käyttöön liittyy suurentunut kuolleisuus (15). 
Midatsolaamin käyttöä morfiinin sijaan tutki-

Sydämen äkillinen vajaatoiminta

Laboratorio-
tutkimus

Huomioitavaa

BNP 
NT-proBNP 

Diagnoosi epätodennäköinen: BNP  
< 100 ng/l tai NT-proBNP < 300 ng/l

Diagnoosi todennäköinen: BNP  
> 400 ng/l tai NT-proBNP 
 > 1800 ng/l

TnI 
TnT 

Usein lievästi suurentunut sekä vakaas-
sa että äkillisessä sydämen vajaatoi-
minnassa

Krea (eGFR) 
Kalium 
Natrium

Munuaisten vajaatoiminta, elektrolyytti-
häiriöt

Pieni verenkuva 
CRP

Anemia, infektio

Verenglukoosi Glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt

ALAT

TT%

INR

Maksavaurio- ja toimintakokeet

Hyytymistekijät

Varfariinihoito

Valtimoveren 
verikaasu-
analyysi

Happeutuminen, metabolinen tila, lak-
taattipitoisuus 
Määritetään epäiltäessä hypoperfuusio-
ta tai hengitysvajausta

NT-proBNP = natriureettinen peptidi, B-tyypin N-terminaa-
linen propeptidi

TAULUKKO. Sydämen äkillisen vajaatoiminnan diagnos-
tiikassa ja arvioinnissa käytettävät laboratoriotutkimukset.
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taan parhaillaan satunnaistetussa MIMO-tutki-
muksessa (16). 

Sydämen vajaatoiminnan oireiden ja löydös-
ten taustalla on pitkälti nestelasti ja kongestio, 
joiden hoitamiseen nykyinen lääkehoito eli 
diureetit ja verisuonia laajentavat vasodilaatto-
rit perustuvat. Vaikeammissa tautimuodoissa 
pienentynyt sydämen minuuttitilavuus muo-
dostuu ongelmaksi, jolloin voidaan joutua tur-
vautumaan sydämen pumppausvoimaa paran-
tavaan inotrooppilääkitykseen.

Diureettihoito

Kongestion ja nestelastin hoidon kulmakivi 
ovat diureetit, joita käyttää noin 90 % poti-
laista (1). Tärkein lääkeryhmä loop-diureetit 
(furosemidi) vaikuttaa lisäämällä natriureesia 
ja diureesia sekä lisää prostaglandiinisynteesiä 
aiheuttaen laskimodilaation.

Furosemidin suonensisäinen anto johtaa sy-
dämen molempien kammioiden esikuorman 
laskuun jo 15 minuutissa, kun diureettinen vai-
kutus saavuttaa huippunsa 30 minuutin jälkeen 
(17). Toisaalta se aktivoi RAA-järjestelmää ja 
aiheuttaa vasokonstriktiota erityisesti diureet-
teja käyttävillä vajaatoimintapotilailla (18), 
joten hemodynaaminen vaikutus vaihtelee yk-
silöittäin. Furosemidin biologinen hyötyosuus 
on 10–90 % suun kautta annettuna. Imeyty-
minen hidastuu suoliturvotuksen vuoksi, joten 
suonensisäistä antoa suositellaan.

Suositeltu alkuannos on 20–40 mg, mutta 
lääkettä käyttäville suonensisäisen annoksen 
tulisi olla vähintään kotilääkityksen vuoro-
kausiannos (4,6). DOSE-AHF-tutkimuksessa 
2,5-kertainen annos verrattuna kotiannokseen 
johti nopeampaan hengenahdistuksen helpot-
tumiseen, painon laskuun ja nesteen poistu-
miseen (19). Näennäistä väliaikaista munuais-
toiminnan huononemista havaittiin enemmän, 
mutta se liittyi parempaan ennusteeseen (20). 
Plasman kreatiniinipitoisuuden maltillista 
suurenemista ei pidetäkään huonon ennus-
teen merkkinä silloin, kun diureesi on hyvä ja 
kliininen tilanne kohenee. Lisäksi furosemidin 
verenpainetta laskevaa vaikutusta yliarvioidaan 
usein, eikä isoilla annoksilla ole raportoitu hy-
potensiota enempää kuin pienemmillä (19,21). 

Infuusion etuna on annoksen helppo säätä-
minen, mutta edeltävästi tulisi antaa kerta-an-
nos vakaan plasmapitoisuusuuden saavuttami-
seksi, eikä infuusiolla ole todettu merkittävää 
teho- tai turvallisuuseroa kerta-antoon verrat-
tuna (19,22).

Lääkeannoksen vastetta arvioidaan voinnin 
ja virtsamäärän perusteella. Lisäksi varhaisen, 
1–2 tuntia suonensisäisen diureettiannoksen 
jälkeen määritetyn virtsan natriumin kertamit-
tauksen on todettu korreloivan hyvin natri- ja 
diureettisen vasteen kanssa (23). Pieni alle 50–
70 mmol/l:n pitoisuus ennustaa riittämätöntä 
ja suuri pitoisuus runsasta diureesia, joten var-
hainen mittaus mahdollistaa furosemidiannok-
sen joutuisan säätämisen. KUVASSA 2 esitetään 
mahdollinen toimintatapa diureettien käytöstä.

Diureettiresistenssin hoito

Loop-diureettien käyttöön ja sydämen vajaatoi-
mintaan liittyy lukuisia mekanismeja, jotka joh-
tavat lääkevasteen heikkenemiseen ja diureetti-
resistenssiin. Kongestion purkamiseksi joudu-
taan toisinaan suurenevien furosemidiannosten 
lisäksi yhdistämään rinnalle muita hoitoja.

Hydroklooritiatsidi ja metolatsoni estävät 
distaalisessa munuaistubuluksessa natriumin 
takaisinottoa, joka lisääntyy loop-diureetteja 
käytettäessä. Vastoin yleistä käsitystä tiatsi-
deilla vaikuttaa olevan tehoa myös pitkälle 
edenneessä munuaisten vajaatoiminnassa ja 
loop-diureetin kanssa käytettynä (24), eikä 
metolatsonin paremmuudesta ole selvää tut-
kimusnäyttöä. Hydroklooritiatsidin roolia fu-
rosemidiin yhdistettynä tutkitaan satunnaiste-
tussa CLOROTIC-tutkimuksessa (25). Hyd-
roklooritiatsidin tyypillinen annos furosemidin 
rinnalla on 25–100 (–200) mg vuorokaudessa 
ja metolatsonilla vastaavasti 2,5–10 (–20) mg. 
Erityisesti munuaisten vajaatoiminnassa pitkä-
vaikutteista metolatsonia voidaan antaa myös 
2–3 kertaa viikossa. Diureettiyhdistelmähoi-
dossa tulee elektrolyyttipitoisuuksia tarkkailla 
huolellisesti, ja käyttö on pääosin syytä rajoittaa 
sairaalahoitoon.

Spironolaktoni estää sekundaarisen hyper-
aldosteronismin aiheuttamaa natriumin takai-
sinimeytymistä munuaistubuluksen kokooja-
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putkessa. Natriureettinen vaste tulee tosin ilmi 
annoksen ollessa vähintään 50–100 mg/vrk ja 
aktiivisen metaboliitin vaikutus vasta 48–72 
tuntia lääkkeen ottamisesta. Käyttöä voi joka 
tapauksessa perustella kaliumia säästävällä vai-
kutuksella ja suotuisalla ennustevaikutuksella 
systolisessa vajaatoiminnassa.

Asetatsolamidi estää hiilihappoanhydraasia 
ja natriumin takaisinottoa proksimaalisessa mu-
nuaistubuluksessa, jossa suurin osa natriumin 
takaisinimeytymisestä tapahtuu. Siitä saattaa 
olla hyötyä diureettiresistenssin murtamisessa 
(26). ADVOR-tutkimus selvittää lääkkeen nes-
teenpoistoroolia äkillisessä vajaatoiminnassa 
annoksella 500 mg suonensisäisesti kolmena 
peräkkäisenä vuorokautena (27). 

SGLT2:n estäjät estävät glukoosin ja nat-
riumin takaisinimeytymistä proksimaalisessa 
munuaistubuluksessa, ja empagliflotsiinin on 
todettu tehostavan diureesia natriureesin tai 
glukosurian kautta (28,29). Aloitus vajaatoi-
mintahoitojaksolla vaikuttaa turvalliselta, joten 
niitä voi harkita aloitettavaksi erityisesti diu-
reettisina systolisen vajaatoiminnan ennuste-
lääkkeinä (30,31). 

Ultrafiltraatiota voidaan käyttää nesteen-
poistoon, mutta diureetteihin verrattuna mene-
telmään liittyy enemmän haittoja ilman selvää 
etua, joten sitä voi pitää lähinnä pelastustyyp-
pisenä hoitona, kun muille hoidoille ei saada 
vastetta (32).

Merkittävällä osalla potilaista on jäljellä kon-
gestiota kotiutusvaiheessa. Koska siihen liittyy 
huonontunut ennuste, kongestio on pyrittävä 
purkamaan kokonaan hoitojakson aikana (33). 
Oirelievitys tai painon lasku eivät yksinään ole 
riittävä mittari, ja diureettihoitoon sekä potilas-
ohjeistukseen tulee kiinnittää huomiota myös 
sairaalahoitojakson päättyessä. On suositelta-
vaa käyttää pienintä tarvittavaa kotiannosta, 
mutta yksilöiden välinen ja sisäinen vaihtelu on 
suurta, joten varhainen seuranta on tarpeen.

Nitraatit

Vasodilaattoreihin kuuluvat (suonensisäiset) 
nitraatit ovat toiseksi käytetyin lääkeryhmä. Ne 
vähentävät sydämen esikuormaa ja hapenkulu-
tusta. Tärkeimpänä käyttöaiheena voidaan pitää 

sepelvaltimotautikohtaukseen liittyvää äkillistä 
vajaatoimintaa. Taudinkuvista tärkeimmät ovat 
keuhkopöhö ja hypertensiivinen vajaatoiminta. 
Ensisijaisia käyttöaiheita yhdistävät sydämen 

Sydämen äkillinen vajaatoiminta

KUVA 2. Suonensisäisen furosemidin annostelu ja 
diureettihoito kongestiossa äkillisen vajaatoimin-
nan alkuvaiheessa ja osastolla. Mukailtu ESC:n va-
jaatoimintayhteisön suosituksesta (6). Lääkevastetta 
arvioi daan aina myös kliinisen tilanteen korjaantumi-
sen perusteella. Paino on diureesille vaihtoehtoinen, 
mutta epäherkkä tapa arvioida kongestion korjaan-
tumista. Jos vuorokausidiureesi on yli 5 l tai painon 
lasku yli 3 kg, voi harkita diureettiannoksen laskua. 
Mu nuaistoimintaa (kreatiniini, eGFR) ja elektrolyyttejä 
(natrium, kalium) on seurattava päivittäin. Furosemi-
diannoksen maksimaalisena suonensisäisenä kerta-
annoksena on pidetty 200–250 mg ja vuorokausian-
noksena 400–600 mg.

Kyllä Ei

Kongestio ja nestelasti

Kliinisen vasteen arvio

Päivittäinen arvio

Potilas käyttää furosemidia?

Kyllä Ei

Kyllä Ei

1–2-kertainen kotiannos 20–40 mg

2 h jälkeen U-Na > 50–70 mmol/l
ja/tai

6 h keskimääräinen tuntidiureesi > 100–150 ml/h

Suonensisäisesti

Toista annos
8–12 h välein 

Nosta annosta
(50–)100 %

Vuorokausidiureesi > 3–4 l/vrk
Painon lasku > 1–2 kg/vrk

Jatka samalla annostuksella,
kunnes kongestio on

korjaantunut

Nosta annosta (50–)100 %
tai yhdistä hoitoon 

toinen diureetti

Siirry suun kautta otettavaan annosteluun
ja harkitse kotiutusta kun tilanne on ollut

vakaa vähintään vuorokauden
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äkillinen täyttöpainetasojen nousu ja nesteen 
jakautuminen uudelleen keuhkokudokseen. 
Näyttö hyödyistä on kuitenkin ristiriitaista, ja 
käyttösuosituksen aste on heikentynyt verrat-
tuna aikaisempiin ohjeistuksiin (4,34). 

Isoina annoksina – ja kenties kerta-annok-
sina – nitraatit saattavat vähentää invasiivisen 
hengityskone- ja tehohoidon tarvetta sekä ly-
hentää sairaalahoidon kestoa hypertensiivises-
sä vajaatoiminnassa (35). Nitraatteihin kehittyy 
toleranssi jo lyhyen ajan kuluessa, ja valtimodi-
laatio ja jälkikuorman lasku tulevat esiin vasta 
isoilla suonensisäisillä annoksilla (nitroglyse-
riini ≥ 150–250 μg/kg/min). Annosta täytyy 
siis aktiivisesti suurentaa vastetta (oireiden 
helpottaminen ja verenpaineen lasku) seuraten. 
Merkittävin haittavaikutus on hypotensio, mut-
ta puoliintumisajan ollessa vain 2–4 minuuttia 
annoslaskun tai lääketauon myötä haitan tulisi 
korjaantua nopeasti.

Nitroprussidi on voimakas valtimodilaatto-
ri, jonka erityisinä aiheina ovat muun muassa 
äkillinen aortta- ja hiippaläpän vuoto, joissa ve-
renpaineen ja sydämen jälkikuorman lasku on 
tarpeellista.

Inotroopit ja vasopressorit

Inotroopeilla lisätään sydämen minuuttitila-
vuutta, jolla turvataan pääte-elinten (aivot, 
maksa, munuaiset, maha-suolikanava) veren-
kierto. Inotroopeilla ei kuitenkaan ole todettu 
suotuisaa ennustevaikutusta, ja käyttöön voi 
liittyä haittoja. Käyttö on syytä rajoittaa tilan-
teisiin, joissa ongelmana on sydänperäinen 
sokki, oireinen vajaatoiminnasta johtuva hypo-
tensio tai muuhun hoitoon reagoimaton hypo-
perfuusio tai kongestio (4,6). 

Tyypillisiä inotrooppeja ovat dobutamiini ja 
levosimendaani sekä jossain määrin milrinoni. 
Niiden vaikutusmekanismit poikkeavat toisis-
taan, mutta kaikki lisäävät minuuttitilavuutta 
ja aiheuttavat vasodilaation (= inodilaattoreja). 
Haittavaikutusprofiileissa on myös eroa, mutta 
kaikki voivat aiheuttaa hypotensiota ja aryt-
mioita. Toisin kuin levosimendaani, dobutamii-
ni ja milrinoni lisäävät sydämen hapenkulutus-
ta pahentaen mahdollista sydänlihasiskemiaa, 
ja betasalpaajat heikentävät dobutamiinin vai-
kutusta. Selkeää tutkimusnäyttöä levosimen-
daanin paremmuudesta ei kuitenkaan ole (36), 
ja kansainvälisissä suosituksissa dobutamiini on 
edelleen ensisijainen (4,37). 

Inodilaattorin rinnalle tarvitaan toisinaan ja 
erityisesti sokin hoidossa riittävän perfuusio-
paineen ylläpitämiseksi vasopressori. Ensisijai-
nen lääke on heikon inotrooppisen vaikutuksen 
omaava (= inopressori) noradrenaliini (4,37). 
Dopamiinia ja adrenaliinia ei tule käyttää, kos-
ka niiden käyttöön liittyy enemmän haittavai-
kutuksia ja lisääntynyt kuolleisuus verrattuna 
noradrenaliiniin (38–40). Puhtaita vasokonst-
riktoreja (esimerkiksi fenyyliefriini, vasopressii-
ni) ei myöskään suositella (37). Hoitotavoittee-
na pidetään keskiverenpainetta 65–70 mmHg 
(37). Pääsääntönä on pitää inodilaattorien ja 
-pressorien annostelu mahdollisimman piene-
nä ja lyhyenä.

Systolisen vajaatoiminnan 
ennustelääkkeet

Sydämen systolisen vajaatoiminnan ennustee-
seen vaikuttavaa lääkitystä jatketaan, ellei he-
modynamiikka ole epävakaa tai ilmene vasta-

Ydinasiat
 8 Sydämen äkillinen vajaatoiminta on vaka-

va sairaus, jonka syy tai laukaiseva tekijä 
tulee selvittää ja hoitaa.

 8 Kongestio on vajaatoimintaan liittyvien 
ongelmien pääasiallinen mekanismi, ja se 
tulisi saada purettua ennen hoitojakson 
päättymistä.

 8 Kongestion hoito perustuu tehokkaaseen 
nesteenpoistoon riittävillä suonensisäisil-
lä furosemidiannoksilla tarvittaessa yhdis-
tettynä muihin diureetteihin.

 8 Systolisen vajaatoiminnan ennustelääki-
tyksiä, mukaan lukien SGLT2:n estäjät ja 
sakubitriili-valsartaani, aloitetaan aktiivi-
sesti niitä aiemmin käyttämättömille, ja 
lääkkeitä jo käyttävillä niitä pyritään jat-
kamaan hoitojakson aikana.

TEEMA:  SYDÄMEN VAJAATOIMINTA

T. Tarvasmäki
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aiheita (oireinen hypotensio, hypoperfuusio, 
bradykardia) (4). Heikentynyt munuaistoi-
minta ei yleensä ole este jatkaa lääkityksiä, jos 
kongestio hallitsee taudinkuvaa. Betasalpaa-
jien ja ACE:n estäjien tauottamisen on todettu 
liittyvän huonompaan ennusteeseen (41,42). 
Ennustelääkkeitä aiemmin käyttämättömille 
niitä aloitetaan ja optimoidaan kliinisen tilan-
teen salliessa. Myös sakubitriili-valsartaanin ja 
SGLT2:n estäjien aloitus äkillisen vajaatoimin-
nan hoitojaksolla – kliinisen tilanteen vakiin-
nuttua – on turvallista ja mahdollisesti myös 
hyödyllistä (30,43). 

Jatkoselvitykset sairaalassa

Koska varsinaisilla äkillisen vajaatoiminnan 
lääkehoidoilla ei ole osoitettu ennustevaikutuk-
sia, on erityisen tärkeää kohdentaa hoito taus-
tasyyhyn. Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus 
on tarpeen päivystyksellisesti, mikäli äkillisen 
vajaatoiminnan arvioidaan selkeästi liittyvän 
sepelvaltimotautikohtaukseen, sydänperäises-
sä sokissa (jos selkeää syytä ei ole tiedossa) ja 
sydäninfarktin mekaanisten komplikaatioiden 
yhteydessä. De novo - vajaatoiminnassa sepel-

valtimotilanne on yleensä syytä tutkia, mutta 
kiireellisyys riippuu kliinisestä tilanteesta.

Mikäli de novo -vajaatoiminnalle ei löydy 
aiheuttajaa tavanomaisista syistä, tulee sairaa-
lahoitoon joutuneilla, erityisesti työikäisillä, 
harkita muita jatkotutkimuksia, joista kuvanta-
misen osalta tärkein nykypäivänä on sydämen 
magneettikuvaus, jolla pystytään osoittamaan 
sydänlihassairaudet, rakeenteelliset viat, kerty-
mäsairaudet ja sydänlihastulehdukset (44). 

Lopuksi

Äkilliseen vajaatoimintaan kehitettyihin uu-
siin lääkkeisiin odotukset ovat toisinaan olleet 
korkealla mutta tulokset laihoja. Esimerkiksi 
vasodilaattorit serelaksiini ja ularitidi herät-
tivät aiemmin runsasta mielenkiintoa, mutta 
molempien kohdalla jouduttiin pettymään. On 
kuitenkin viitteitä, että panostaminen ensivai-
heen jälkeiseen hoitoon tuottaisi parannusta 
ennusteeseen, ja esimerkiksi laskimonsisäisellä 
rautainfuusiolla (ferrikarboksimaltoosi) ja so-
tagliflotsiinilla on äskettäin tutkimuksissa saatu 
positiivisia tuloksia (45). ■
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