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Eteisvärinä on rytmihäiriö, jossa sydämen eteisten sähköinen toiminta on nopeaa ja järjestäy-

tymätöntä. Eteisvärinä on pitkäkestoisista rytmihäiriöistä yleisin. Arvioiden mukaan länsi-

maissa sairaala-potilaista 4-5 % ja sisätautiklinikan potilaista 10-20 % sairastaa eteisvärinää. 

Merkittävin eteisvärinän yksittäinen riskitekijä on ikä. Yli 50-vuotiailla riski sairastua eteisvä-

rinään kasvaa yli kaksinkertaiseksi jokaista kymmentä ikävuotta kohden. 

Rytmihäiriönä eteisvärinä itsessään on harvoin henkeä uhkaava. Eteisvärinään liittyy kuiten-

kin suuri aivoinfarktin riski. Eteisvärinän kuolleisuus liittyy olennaisesti juuri aivoinfarktiin, 

sekä liitännäissydänsairauksiin. Siksi sen tunnistaminen ja hoito on tärkeää. 

Akuutin eteisvärinäkohtauksen hoitona käytetään rytminsiirtoa, eli kardioversiota. Siinä pyri-

tään palauttamaan sinusrytmi. Kardioversio voidaan suorittaa joko sähköisesti, tai lääkkeelli-

sesti. OYS:n päivystyspoliklinikalla on käytössä tiivistetty ohjeistus akuutin eteisvärinäkoh-

tauksen päivystyksellisestä lääkkeellisestä kardioversiosta. Ohjeistus on seitsemänkohtainen 

ja se noudattaa Käypä hoito -suositusta. Ohjeessa on lisäksi tiivistetyt muistiot OYS:ssa käy-

tettävistä rytminsiirtolääkkeistä.  

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään OYS:n ohjeen toimivuutta liittyen potilasvalinnan 

onnistumiseen hoitolinjoja mietittäessä. Tutkimuksessa käytiin läpi kaikki vuoden 2015 ai-

kana OYS:ssa akuuteille eteisvärinäkohtauspotilaille suoritetut päivystykselliset kardiover-

siot. Kardioversioita oli kaikkiaan 495, joista sähköllä suoritettiin 255 ja lääkkeellisesti 240. 

Eniten käytetty lääke oli vernakalantti. Sähköisistä kardioversioista onnistui 93,7 % (n= 239) 

ja lääkkeellisistä 73,3 % (n= 73,3 %). Vernakalantilla tehtiin 234 kardioversiota, joista 73,1 % 

onnistui (n=171). Komplikaatioiden määrä oli vähäinen: sähköisissä kardioversioissa todettiin 

seitsemän komplikaatiota. Lääkkeellisissä kardiversioissa todettiin 14 komplikaatiota, jotka 

kaikki ilmenivät vernakalantin käytön yhteydessä. Näistä komplikaatiosta seitsemän liittyi 

vernakalantti-infuusiolle tyypilliseen eteislepatukseen. Todellisia komplikaatioita sähköiset ja 

lääkkeelliset kardioversiot yhteenlaskettuna oli 21, jolloin prosentuaalinen osuus oli vain 2,8 

%. Lähes kaikki potilaat kotiutettiin kardioversion seuranta-ajan jälkeen, vain 29 tapauksessa 

päädyttiin osastohoitoon. 

Tulosten valossa OYS:n päivystyksellinen eteisvärinäkohtauspotilaan hoito-ohje on toimiva, 

ja se ohjaa tehokkaaseen ja turvalliseen hoitolinjan valintaan potilaskohtaisesti. 
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1. JOHDANTO  

Eteisvärinä on pitkäkestoisista rytmihäiriöistä yleisin. Arvioiden mukaan länsimaissa sairaala-

potilaista 4–5 % ja sisätautiklinikan potilaista 10–20 % sairastaa eteisvärinää (Airaksinen, ym 

2016). Eurooppalaisen kardiologisen seuran (ESC) insidenssiarvioissa Euroopassa ja Yhdys-

valloissa keski-ikäisestä väestöstä 25 % sairastuu eteisvärinään vuoteen 2030 mennessä (Kirch-

hof, ym 2016).  

 

1.1. Eteisvärinän määritelmä ja epidemiologia 

Eteisvärinä on rytmihäiriö, jossa sydämen eteisten sähköinen toiminta on nopeaa ja järjestäyty-

mätöntä. Eteisten supistusmistaajuus eteisvärinässä on hyvin nopea; 400–600/min. Kiihtynee-

seen eteistaajuuteen liittyy vaihteleva eteis-kammiokatkos, jonka seurauksena kammioiden su-

pistelutaajuus muuttuu epäsäännölliseksi. (Airaksinen, ym 2016) 

ESC:n estimaatioissa eteisvärinän prevalenssi aikuisväestössä on noin 3 %:n luokkaa (Haim, 

ym 2015). Ikääntyneessä väestössä prevalenssi nousee siten, että yli 75-vuotiaista jopa yli 10 

% sairastaa eteisvärinää (Airaksinen, ym 2016).  

Insidenssi nousee myös iän myötä: alle 40-vuotiaassa väestössä insidenssi on 1/1000/vuosi, 

mutta yli 80-vuotiaassa väestössä 20/1000/vuosi. Ilmaantuvuus nousee väestön ikääntyessä ja 

liittännäissairauksien yleistyessä. (Raatikainen, ym 2015) 

Eteisvärinäpotilaista naisilla on kaksinkertainen mortaliteettiriski sinusrytmissä oleviin naisiin 

verraten. Miehillä sama riski eteisvärinä-sinusrytmi -potilaiden välillä on 1,5-kertainen. Kuo-

lemanriskiä saadaan laskettua antikoagulaatiohoidolla aivoinfarktien estämiseksi. Eteisvärinä 

lisää kuitenkin riskiä myös sydänperäisiin äkkikuolemiin ja sydämen vajaatoimintaan silloin-

kin, kun hoito toteutetaan adekvaatilla tavalla. (Benjamin, ym 1998,Stewart, ym 2002)  

1.2. Etiologia ja riskitekijät  

1.2.1. Etiologia 

Eteisvärinäkohtauksen laukaisevat eteisperäiset lisälyönnit, jotka yleisimmin tulevat keuhko-

laskimoiden tyvialueelta. (Airaksinen ym. 2016.) Rakenteelliset tekijät, kuten eteisen koon 

kasvu ja sidekudoksen kertyminen eteiseen, edesauttavat eteisvärinän provosoitumista eteis-

lisälyöntien pohjalta (Airaksinen, ym 2016,Allessie, ym 2001,Tieleman 2003).  Eteisvärinässä 
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sydämen eteisissä kiertää säännöttömästi kulkevia depolarisaatioaaltoja. Nämä aiheuttavat siis 

eteisten hallitsemattoman epäsäännöllisen supistumistaipumuksen. (Airaksinen, ym 2016) 

Myös autonomisen hermoston säätely vaikuttaa eteisvärinän syntyyn. Tämä vaikutus on luon-

teeltaan kaksijakoinen; vagaalinen eteisvärinä ja sympatikotoninen eteisvärinä. Vagaalinen 

eteisvärinä käynnistyy sydämen sykkeen hidastuessa, esimerkiksi ruokailun jälkeen, yöllä nuk-

kuessa tai fyysisen rasituksen jälkeisessä lepovaiheessa. Sympatikotoninen eteisvärinä provo-

soituu sydämen sykkeen tihentyessä joko fyysisen tai psyykkisen rasituksen seurauksena. Kar-

keasti luokitellen vagaalinen eteisvärinä viittaa terveeseen sydämeen, sympatikotoninen eteis-

värinä liittyy usein sydänsairauksiin. (Airaksinen, ym 2016)  

Eteisvärinään liittyy remodelling-ilmiö, johon kuuluu eteisten sähköisiä johtoratamuutoksia 

sekä rakenteellisia muutoksia. Varhaisimmat muutokset tapahtuvat sähköisessä johtoratatoi-

minnassa, jossa kalsium- ja kaliumkanavien toiminta muuttuu siten, että eteisten repolarisaatio- 

ja refraktaariaika lyhenee. Rakenteelliset muutokset ilmenevät hitaammin. Niihin liittyy muun 

muassa eteisen koon kasvu ja sidekudoksen kertyminen. Osalla potilaista remodelling-ilmiön 

kaltaiset muutokset ovat olemassa jo ennen kuin eteisvärinä on ilmennyt. (Anné, ym 2005) 

Hoidettaessa eteisvärinää sähköiset muutokset palautuvat nopeastikin sinusrytmin palauduttua. 

Rakenteelliset muutokset ovat usein irreversiibeleita (Airaksinen, ym 2016,Raatikainen, ym 

2015) 

1.2.2. Riskitekijät 

Merkittävin eteisvärinän yksittäinen riskitekijä on ikä. Yli 50-vuotiailla riski sairastua eteisvä-

rinään kasvaa yli kaksinkertaiseksi jokaista kymmentä ikävuotta kohden (Benjamin, ym 1994). 

70–80 % eteisvärinätapauksista liittyy muihin sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin. Ylei-

simmät syyt ovat korkea verenpaine, sydämen vajaatoiminta, iskeeminen sydänsairaus sekä 

läppäviat. Lievää vajaatoimintaa sairastavista potilaista 4 % ja vaikeaa vajaatoimintaa (NYHA-

luokka III–IV) sairastavista potilaista jopa 50 % sairastaa lisäksi eteisvärinää. Sydämen ulko-

puolisista syistä ylipaino, kilpirauhasen toimintahäiriöt, diabetes ja krooniset keuhkosairaudet 

lisäävät eteisvärinän riskiä. (Airaksinen, ym 2016) 

Eteisvärinään liittyy myös periytyvyysaspekti: eteisvärinäpotilaan 1. asteen sukulaisilla on 2–

3-kertainen riski sairastua eteisvärinään. Toisaalta myös eteisvärinän liitännäissairauksiin 

(esim. verenpainetauti ja iskeeminen sydänsairaus) liittyy periytyvä riski. Yksittäisissä tapauk-
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sissa on kuvattu myös periytyviä ionikanavamuutoksia eteisvärinäpotilaan sydämessä. (Airak-

sinen, ym 2016) Nuorella iällä alkavaan eteisvärinään on todettu liittyvän vahva perinnöllinen 

komponentti, joka on riippumaton eteisvärinän liittännäissydänsairauksista. Tärkeimmät gee-

nivariantit nostavat yksilön riskiä sairastua eteisvärinään jopa 7-kertaiseksi. (Lubitz, ym 2014)  

Sekä kehittyvissä että kehittyneissä maissa ikävakioitu eteisvärinän insidenssi on miehillä kor-

keampi kuin naisilla. Kuitenkin naisten kuolinriski on eteisvärinässä vähintään yhtä suuri tai 

jopa suurempi kuin miehillä. Naisilla on korkeampi tukosriski. Lisäksi eteisvärinää potevat nai-

set ovat yleensä miehiä vanhempia ja heillä on enemmän liitännäissairauksia. (Chugh, ym 

2014,Ko, ym 2016,Emdin, ym 2016) 

1.3. Eteisvärinän vaikutukset 

1.3.1. Tromboemboliset vaikutukset 

Rytmihäiriönä eteisvärinä itsessään on harvoin henkeä uhkaava (Raatikainen, ym 2015). Eteis-

värinään liittyy kuitenkin suuri aivoinfarktin riski: eteisten supistelun mennessä epäsäännöl-

liseksi ne eivät enää pumppaa verta tehokkaasti eteenpäin, vaan veri pääsee pakkautumaan etei-

seen, ja varsinkin vasemman eteisen eteiskorvakkeeseen. Tämä luo vasempaan eteiseen 

protromboottisen tilanteen. Lisäksi jopa lyhyet eteisvärinäepisodit aiheuttavat eteisten myokar-

diumissa vaurioita. Tämä aiheuttaa solusignaloinnin, jonka yhteydessä eteiseen vapautuu endo-

teelilta protromboottisia tekijöitä. Samanaikaisesti verihiutaleiden aktivaatio lisääntyy eteisissä 

ja paikalle kulkeutuu tulehdussoluja, jotka edistävät protromboottista tilannetta. Tämän kaska-

din seurauksena vasemmassa eteisessä voi kehkeytyä verihyytymä, joka liikkeelle lähtiessään 

kulkeutuu vasemman kammion kautta aortaan, josta sillä on pääsy karotisrunkoihin ja sitä 

kautta aivojen valtimoverenkiertoon, jossa se voi aiheuttaa aivoinfarktin. (Hijazi, ym 2013,Lim, 

ym 2013) Kaikista aivoinfarkteista arvioiden 20–30 %, jopa 40 %, liittyy eteisvärinään (Airak-

sinen, ym 2016,Henriksson, ym 2012,Kishore, ym 2014). 

Eteisvärinäpotilailla aivoinfarktiriskiin vaikuttavia tekijöitä ovat aiempi aivoinfarkti tai aivove-

renkierronhäiriö (TIA-kohtaus), reumaattinen läppävika, mekaaninen tekoläppä sekä korkea 

ikä (suurempi riski kun ikä > 75 vuotta, riski kohonnut jo kun ikä > 65 vuotta). Lisäksi riskiin 

vaikuttavat naissukupuoli, valtimosairaus, diabetes, verenpainetauti, tupakointi, munuaisten va-

jaatoiminta ja dyslipidemia. (Airaksinen, ym 2016) 

Eteisvärinäpotilailla arvioidaan edellä mainittujen riskien pohjalta tukosriski. Tässä käytetään 

apuna CHA2DS2VASc-pisteytystä. Pisteitä saa vajaatoiminnasta, verenpainetaudista, iästä (> 
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75 vuotta - 2 pistettä, > 65 vuotta - 1 piste), diabeteksesta, aiemmasta aivoinfarktista tai aivo-

verenkierronhäiriöstä (TIA-kohtaus) (2 pistettä), valtimosairaudesta ja naissukupuolesta, jos 

ikä > 65 vuotta. Mikäli kokonaispistemäärä on kaksi tai enemmän, arvioidaan tukosriskin ole-

van sen verran korkea, että pysyvä antikoagulaatiohoito on tarpeen. Mikäli potilas saa yhden 

pisteen, arvioidaan potilaan kokonaistilanne ja mietitään potilaskohtaisesti, tarvitseeko tämä 

pysyvää antikoagulaatiota. Mikäli pisteitä tulee nolla, on tukosriski pieni, eikä antikoagulaatio-

hoitoa välttämättä tarvita. (Airaksinen, ym 2016) 

1.3.2. Hemodynaamiset vaikutukset 

Eteisvärinä aiheuttaa elimistössä ja sydämessä hemodynaamisia muutoksia. Tähän vaikuttavat 

tekijät ovat eteissupistuksen puuttuminen, liian nopea kammiovaste ja epätasainen kammio-

vaste. Sydämen vajaatoiminnassa eteissupistelun puuttuminen ja nopea (> 120/min) kammio-

vaste pahentavat vajaatoiminnan oireistoa ja pitkään jatkuessaan voivat aiheuttaa takykardia-

myopatian. (Airaksinen, ym 2016) 

1.4. Eteisvärinän luokittelu 

Eteisvärinä voidaan jakaa neljään pääluokkaan: 

1) Kohtauksittainen (paroksysmaalinen) eteisvärinä: ajoittainen eteisvärinäkohtaus, sinus-

rytmi palautuu spontaanisti alle 7 päivää eteisvärinäkohtauksen alkamisesta tai kardioversioi-

tuna alle 48 tuntia kohtauksen alkamisesta. 

2) Jatkuva (persistoiva) eteisvärinä: sinusrytmi ei palaudu spontaanisti alle 7 päivää eteisvä-

rinän alusta tai palautuu kardioversion jälkeen, joka on suoritettu yli 48 tuntia eteisvärinäkoh-

tauksen alkamisesta. 

3) Pitkään jatkunut eteisvärinä: termiä voidaan käyttää tilanteissa, joissa eteisvärinä on kes-

tänyt yli vuoden ja potilas ohjataan invasiivisiin toimenpiteisiin. 

4) Pysyvä eteisvärinä: tilanne, jossa eteisvärinä hyväksytään pysyväksi rytmiksi. Arvioidaan, 

että rytminsiirto ei enää onnistu, tai sitä ei pidetä aiheellisena. (Raatikainen, ym 2015) 

 

Lisäksi eteisvärinäkohtaus voidaan luokitella kestonsa perusteella akuuttiin eteisvärinäkoh-

taukseen (< 48 tuntia kohtauksen alusta) ja pitkittyneeseen eteisvärinään (> 48 tuntia koh-

tauksen alusta) (Raatikainen, ym 2015).  
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1.5. Oireet ja diagnostiikka 

1.5.1. Oireet 

Eteisvärinän aiheuttamat oireet vaihtelevat potilaskohtaisesti paljon riippuen muun muassa po-

tilaan liitännäissairauksista, kunnosta ja vireystilasta. Tavallisimpia oireita ovat tykytystunte-

mus, huimaus, rintakipu, hengenahdistus, väsymys ja suorituskyvyn lasku. Eteisvärinä voi olla 

myös täysin oireeton. (Raatikainen, ym 2015)  

Oireiden vaikeusasteen arvioinnissa käytetään European Heart Rhythm Associationin kehittä-

mää EHRA-luokitusta. Luokituksessa on käytössä luokat 1–4, jossa 1 = ei oireita, 2 = lieviä 

oireita ilman päivittäistä haittaa, 3 = vaikeita oireita, jotka haittaavat päivittäistä elämää, 4 = 

sietämättömiä oireita, joiden vuoksi päivittäistä elämää on pitänyt muuttaa. (Kirchhof, ym 

2009) 

1.5.2. Diagnostiikka 

Huolellinen anamneesi ja kliininen status ovat eteisvärinässäkin diagnostiikan kulmakivet. 

Anamneesissa kartoitetaan rytmihäiriön kesto ja esiintymistaajuus, alkaminen ja loppuminen, 

EHRA-luokitusta hyödyntävä oirekuva, laukaisevat tekijät, liitännäissairaudet sekä lääkitys. 

Status on huolellinen kardiovaskulaaristatus: sydämen ja keuhkojen auskultaatio, valtimopuls-

sin palpointi sekä verenpaineiden mittaaminen. Eteisvärinän definitiivinen diagnoosi pyritään 

varmistamaan EKG:lla. EKG:ssa kiinnitetään huomiota eteisvärinän tyyppipiirteisiin: p-aalto-

jen puuttumiseen kaikissa kytkennöissä sekä epäsäännölliseen kammioaktivaatioon. (Raatikai-

nen, ym 2015) 

1.6. Eteisvärinän hoidon päälinjat 

Eteisvärinän hoitolinja määräytyy eteisvärinäkohtauksen keston sekä potilaskohtaisen arvion 

mukaan. Päähoitolinjat voidaan jakaa kahteen ryhmään: rytminhallintaan ja sykkeenhallintaan. 

Rytmin hallinnassa pyritään kohtauksen päällä ollessa saamaan sydän takaisin sinusrytmiin 

sekä pysymään sinusrytmissä kohtauksen jälkeen. Sykkeen hallinnassa hyväksytään eteisvärinä 

joko pysyväksi rytmiksi tai ajoittaisiksi kohtauksiksi, ja pyritään pitämään sydämen syke talou-

dellisella tasolla. (Airaksinen, ym 2016) Kummassakin hoitolinjassa on hyvin tärkeää arvioida 

potilaan tukosriski CHA2DS2-VASc-pisteytystä hyväksikäyttäen. Mikäli tukosriski on suuri, 
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on pysyvä antikoagulaatiolääkitys indisoitu. Keskisuurenriskin potilailla arvioidaan tilannetta 

potilaskohtaisesti. (Van Staa, ym 2011,Lip, ym 2010) 

1.6.1. Rytminhallinta 

Rytminhallinta on ensisijainen hoitolinja kaikille potilaille, joilla kohtauksen aikana hemody-

namiikka on epävakaa, ja joilla on hankala oirekuva (EHRA-luokka 3–4) (Raatikainen, ym 

2015). Rytminhallintaa puoltavia tekijöitä ovat potilaan nuori ikä, vaikeat oireet lääkityksestä 

huolimatta, hyvä vaste estolääkitykseen, kohtauksen kesto alle 6 kuukautta, paroksysmaalinen 

eteisvärinä, potilaan suuri fyysinen aktiivisuus ja normaalikokoinen vasen eteinen (Airaksinen, 

ym 2016). 

1.6.1.1 Rytminhallinta kohtauksen ollessa päällä 

Mikäli potilaalla on eteisvärinäkohtaus päällä ja päädytään rytminhallintalinjalle, suoritetaan 

rytminsiirto eli kardioversio, jossa pyritään saamaan sydän jälleen sinusrytmiin. Kardioversion 

ajankohta riippuu rytmihäiriökohtauksen kestosta. Akuuteissa (alle 48 h) eteisvärinäkohtauk-

sissa tukosriski matalan tai keskisuuren tukosriskin potilailla (CHA2DS2-VASc 0–1) on vielä 

verrattain matala ja kardioversio voidaan suorittaa päivystyksellisesti ilman edeltävää anti-

koagulaatiota. Suuren riskin potilailla (CHA2DS2-VASc 2 tai yli) tukosriski on suurempi ja 

heille annetaan kardioversiota edeltävästi pienimolekylaarista hepariinia tai suoraa antikoagu-

lanttia tukosriskin laskemiseksi. (Airaksinen, ym 2013,Airaksinen, ym 2016) 

Akuutissa eteisvärinäkohtauksessa kardioversio voidaan toteuttaa sähkökääntönä tai lääkkeel-

lisenä kardioversiona. Näistä metodeista ja akuutin eteisvärinäkohtauspotilaan hoidosta kerron 

tarkemmin tutkielman luvussa 1.7.. 

Pitkittyneessä eteisvärinäkohtauksessa (yli 48 h tai kesto tuntematon) on välitön rytminsiirto 

vasta-aiheinen tukosriskin vuoksi. Kardioversio voidaan toteuttaa vasta, kun potilaalla on ollut 

antikoagulaatiolääkitys adekvaatilla tasolla vähintään kolmen viikon ajan. Käytännössä varfa-

riinipotilailla tämä tarkoittaa INR-seurannassa yli 2,0-arvoja kolmen viikon ajan. Suoria anti-

koagulantteja (mm. dabigatraani, apiksabaani, rivaroksabaani) käyttävien potilaiden tulee käyt-

tää lääkettä ohjeiden mukaisesti kolme viikkoa. Mikäli oireet ovat hankalia eikä eteisvärinää 

haluta pitkittää, voidaan tarkistaa sydämen lokerot hyytymien varalta transesofageaalisesti teh-

tävällä iltraäänitutkimuksella. Mikäli hyytymiä ei todeta, voidaan kardioversio suorittaa. Kar-
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dioversiota edeltävästi aloitetaan antikoagulaatio suoralla antikoagulantilla tai pienimolekylaa-

risella hepariinilla. (Airaksinen, ym 2016) Pitkittyneessä eteisvärinässä kardioversioon käytet-

tävät lääkkeet menettävät tehoaan, eikä niitä voida käyttää (Fuster, ym 2006). 

1.6.1.2. Rytminhallinnan ylläpito eli estohoito 

Rytminsiirron jälkeen eteisvärinä uusiutuu ilman hoitoa 80–90 %:lla potilaista ensimmäisen 

vuoden kuluessa. Suurin osa relapseista tapahtuu ensimmäisten viikkojen jälkeen ensimmäi-

sestä kohtauksesta. Mikäli potilas kokee eteisvärinärytmin aiheuttavan oireita ja potilaan tilanne 

puoltaa rytminhallintalinjaa, tulee miettiä eteisvärinän estohoitoa. Estolääkkeinä Suomessa 

käytetään yleisimmin beetasalpaajia, amiodaronia, flekainidia ja dronedaronia (Airaksinen, ym 

2016) 

Estohoidon valintaan vaikuttavat potilaan liitännäissairaudet (Airaksinen, ym 2016). Avohoi-

dossa käytetyin ja turvallisin lääkeryhmä on beetasalpaajat. Ne ovat ensisijainen vaihtoehto 

potilaalle, jolla on liitännäissairauksia kuten sepelvaltimotauti, hypertensio tai sydämen vajaa-

toiminta. Estohoito ei poista antikoagulaatiohoidon tarvetta. (Airaksinen, ym 2016,Kühlkamp, 

ym 2002,Van Noord, ym 2004,Meng, ym 2003) 

Flekainidi kuuluu 1C-ryhmän rytmihäiriölääkkeisiin. Se on turvallinen ja tehokas itsenäisen 

eteisvärinän hoidossa. Se on kuitenkin vasta-aiheinen potilaille, jotka ovat sairastaneet sydänin-

farktin, joilla on sydämen vajaatoiminta tai joilla on rakenteellisia sydänsairauksia. Ennen fle-

kainidin aloittamista sydämen rakenne tarkistetaan ultraäänitutkimuksella. Lääkkeen voi aloit-

taa kardiologi tai sisätautien erikoislääkäri. (Airaksinen, ym 2016) 

Amiodaroni on ryhmän III rytmihäiriölääke. Se on antiarytmisistä lääkkeistä tehokkain. Sitä 

voi myös käyttää potilailla, jotka ovat sairastaneet sydäninfarktin tai joilla on sydämen vajaa-

toiminta. Amiodaronin käyttöön liittyy kuitenkin sydämenulkoisia sivuvaikutuksia varsinkin 

pitkäaikaiskäytössä. Lisäksi sillä on interaktioita muiden lääkkeiden kanssa, jonka vuoksi sitä 

ei voida pitää ensilinjan lääkkeenä. Kuten muidenkin estolääkkeiden kohdalla, on amiodaronia 

käyttävää potilasta seurattava huolellisesti. (Connolly 1999,Airaksinen, ym 2016,Goldschlager, 

ym 2007,1Wolkove, Baltzan M2 2009) 

Dronedaroni on myös ryhmän III rytmihäiriölääke. Se on heikkotehoisempi kuin amiodaroni, 

mutta sillä on havaittu hieman vähemmän sivuvaikutuksia. Dronedaroni on vasta-aiheinen sy-

däninfarkti- ja sydämen vajaatoimintapotilailla. (Airaksinen, ym 2016,Piccini, ym 2009,Le 

Heuzey, ym 2010,Connolly, ym 2011,Køber, ym 2008) 
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Antiarytmialääkkeiden lisäksi eteisvärinää voidaan estää katetriablaatiolla. Ablaatio on toimen-

pide, jossa keuhkolaskimoalueilla sijaitsevat rytmihäiriöpesäkkeet ”eristetään” joko radiotaa-

juusenergialla tai jäädyttämällä. Ablaatiohoitoon soveltuvat parhaiten potilaat, joilla on pa-

roksysmaalinen eteisvärinä ja vasen eteinen ei ole huomattavasti suurentunut. (Raatikainen, ym 

2015,Airaksinen, ym 2016) 

1.6.2. Sykkeenhallinta pysyvässä eteisvärinässä 

Sykkeenhallintalinjaa eteisvärinässä puoltavat potilaan korkea ikä, kookas vasen eteinen, hyvä 

vaste hidastaviin lääkkeisiin, yli 6 kuukautta jatkunut eteisvärinä, vähäinen fyysinen aktiivisuus 

ja nopea eteisvärinän uusiutuminen. Päädyttäessä pysyvään eteisvärinään on sykkeenhallinta 

pääasiallinen hoitolinja. Sykkeenhallinnassa pyritään alle 80/min leposyketasoon ja alle 

110/min syketasoon kevyessä liikunnassa. (Van Gelder, ym 2010) Ensilinjan lääkkeenä käyte-

tään beetasalpaajia. Ne ovat tehokkaita ja hyvin siedettyjä. Kalkkisalpaajista käytetään verapa-

miilia sekä diltiatseemia. Ne hidastavat kammiovastetta tehokkaasti ja sopivat hyvin erityisesti 

nuorille itsenäistä eteisvärinää poteville potilaille. Digoksiini hidastaa kammiovastetta levossa, 

mutta sen teho on huonompi kuin beetasalpaajien ja kalkkisalpaajien. Digoksiinia käytetään 

lähinnä iäkkäille vajaatoimintaa sairastaville eteisvärinäpotilaille. (Raatikainen, ym 

2015,Kirchhof, ym 2016) 

Mikäli potilas oireilee vielä maksimaalisella lääkitykselläkin, voidaan harkita kammiosolmu-

keablaatiota (Raatikainen, ym 2015).  Toimenpiteessä potilaalle aiheutetaan täydellinen eteis-

kammiokatkos. Tämän jälkeen hän on tahdistimesta riippuvainen. (Airaksinen, ym 2016) 

1.7. Akuutin eteisvärinäkohtauksen hoito 

1.7.1. Yleinen suomalainen hoitokäytäntö Käypä hoidon mukaan 

Todettaessa potilaalla eteisvärinäkohtaus varmistetaan tämän hemodynamiikka. Jos hemody-

namiikka on epävakaa, on potilaalle tehtävä välitön sähköinen kardioversio riippumatta koh-

tauksen kestosta tai antikoagulaation riittävyydestä. 

Mikäli hemodynamiikka on vakaa, poissuljetaan eteisvärinää sekundaarisesti aiheuttavat syyt: 

akuutti sydäninfarkti, sydänlihastulehdus, hypertyreoosi, elektrolyyttihäiriö tai muu hoidetta-

vissa oleva tekijä. Hoito kohdistetaan ensisijaisesti eteisvärinää aiheuttavaan perussyyhyn. Tä-

män jälkeen voidaan tehdä myös tarvittaessa kardioversio. 
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Hemodynaamisesti vakaan potilaan kohdalla oireita lievitetään alkuvaiheessa kammiovastetta 

hidastamalla, pyrkien tasoon alle 100/min. Ensisijaisena lääkkeenä tässä ovat beetasalpaajat. 

Ne ovat turvallisia oikein annosteltuina niin vajaatoiminta- kuin sepelvaltimotautipotilaille. 

Lääkkeen vaikutus tulee nopeasti, kun se annostellaan i.v.-reittiä. Beetasalpaajista eteisvärinä-

kohtauksen akuutissa hoidossa käytetyin Suomessa on metoprololi. Vaihtoehtoisesti voidaan 

käyttää digoksinia. Se on vajaatoimintaiselle potilaalle hemodynamiikan kannalta turvallisempi 

lääke kuin beetasalpaaja tai kalsiumkanavasalpaaja. Sen vaikutus kuitenkin alkaa hitaammin ja 

sen teho on huonompi kuin beetasalpaajilla tai kalsiumkanavasalpaajilla. Kalsiumkanavasal-

paajista verapamiililla ja diltiatseemilla on kammiovastetta hidastava vaikutus. Vajaatoiminta 

potilaiden kohdalla ne voivat aiheuttaa vaikean hypotension heikentämällä vasemman kam-

mion pumppausvoimaa. 

Mikäli akuutti eteisvärinäkohtaus ei käänny spontaanisti kammiovastetta hidastamalla, voidaan 

miettiä sinusrytmin palauttamista kardioversiolla. Ennen kardioversiota arvioidaan potilaan tu-

kosriski CHA2DS2-VASc-pisteytyksellä. Akuutissa eteisvärinäkohtauksessa kardioversio voi-

daan tehdä ilman edeltävää antikoagulaatiota potilaille, joilla pisteet ovat  ≤ 1. Jos pisteet ovat 

≥ 2, aloitetaan antikoagulaatiohoito pienimolekylaarisella hepariinilla hoitoannoksella tai suo-

ralla antikoagulantilla ennen kardioversiota. Ennen kardioversiota tulee myös varmistua eteis-

värinäkohtauksen kestosta ja että kyseessä on todella < 48 tuntia kestänyt kohtaus. Mikäli koh-

taus on kestänyt enemmän kuin 48 tuntia, hoidetaan se kuten pitkittynyt kohtaus, ja kardioversio voi-

daan tehdä vasta, kun antikoagulaatiohoito on ollut hoitotasolla yli kolme viikkoa. 

Rytminsiirto voidaan toteuttaa sähköisesti tai lääkkeillä. Sähköisessä rytminsiirrossa sinusrytmi 

palautetaan synkrodnoidulla tasavirtaiskulla kevyen anestesian aikana. Sähköinen rytminsiirto 

on vasta-aiheinen, mikäli potilaalla on eteisvärinää aiheuttava hoidettavissa oleva perussyy, si-

nus- tai AV-solmukkeen vaikea toimintahäiriö tai rytmi vaihtelee spontaanisti sinusrytmin ja 

eteisvärinän välillä. 

Lääkkeellinen rytminsiirto tehoaa hyvin akuutissa eteisvärinässä. Toisin kuin sähköisessä kar-

dioversiossa, lääkkeellisessä ei tarvita anestesiaa tai edeltävää paastoa. Lääkkeellisessä kardio-

versiossa on riski proarytmiaan ja lääkkeiden haittavaikutuksiin, joten potilasvalinta on tehtävä 

huolella. 

IC-ryhmän lääkkeitä (flekainidi ja propafenoni) ovat lumelääkkeitä tehokkaampia. Niitä voi-

daan käyttää harkiten myös WPW-potilailla, sillä ne hidastavat johtumista oikoradassa. Ne voi-
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vat aiheuttaa paradoksaalista kammiovasteen nopeutumista ja kammioproarytmioita, joten kar-

dioversiota edeltävästi suositellaan annettavaksi eteis-kammiojohtumista hidastavaa lääkettä, 

esimerkiksi beetasalpaajaa. IC-ryhmän lääkkeitä ei pidä käyttää, jos potilaalla on todettu sy-

däninfarkti tai sydämen vajaatoiminta, potilaalla on sinussolmukkeen toimintahäiriö, AV-kat-

kos tai haarakatkos tai potilaalla on eteislepatus.  

Vernakalantti on lumelääkettä tehokkaampi akuutissa eteisvärinässä. Sen vaikutus kohdistuu 

lähinnä eteisiin eikä QT-aika pitene merkittävästi. Etuna on nopea vaikutus. Vasta-aiheet ovat 

sydämen vaikea vajaatoiminta ja aorttaläpän ahtauma. 

Amiodaroni on lumelääkettä tehokkaampi, mutta sen vaikutus on hitaampi kuin muilla rytmin-

siirrossa käytettävillä lääkkeillä. Amiodaroni kuitenkin sopii hyvin postoperatiivisille potilaille, 

sekä hemodynaamisesti epävakaiden potilaiden hoitoon. 

Lääkkeellisessä käännössä potilaan tulee olla monitoroituna, käytössä seurantavälineet vitaali-

toimintojen seuraamiseen ja valmius proarytmioiden hoitoon defibrillaattorilla. Potilasta nes-

teytetään tarvittaessa ja kammiovastetta hidastetaan beetasalpaajalla, digoksiinilla, tai kalsium-

kanavansalpaajalla. Lääke valitaan potilaan tilanne ja perussairaudet huomioiden. Potilaan 

vointia ja sykettä seurataan läpi kardioversion. Mikäli sinusrytmi palautuu, valvotaan potilasta 

vähintään 3–4 tunnin ajan, minkä jälkeen hyväkuntoiset potilaat voivat kotiutua. Mikäli lääk-

keellinen kardioversio epäonnistuu, siirtyy potilas sähköiseen kardioversioon. Lääkkeellistä 

kardioversiota toisella valmisteella ei tule enää yrittää. 

Jokaiselle eteisvärinäpotilaalle tehdään antikoagulaatiohoidon tarpeen arvio CHA2DS2-VASc-

pisteytystä hyväksikäyttäen. Tämä tehdään riippumatta siitä, onko eteisvärinä itsenäinen vai 

muun perussyyn aiheuttama. Jos potilaan tukosriski on korkea (≥ 2), tulee aloittaa pysyvä anti-

koagulaatiohoito. Valmistevaihtoehtoina ovat joko varfariini tai suorat antikoagulantit. Mikäli 

pisteet ovat ≤ 1, arvoidaan tukosriski ja antikoagulaation tarve potilaskohtaisesti. (Raatikainen, 

ym 2015) 

1.7.2. OYS:n päivystys poliklinikan ohje eteisvärinän lääkkeellisestä kardioversiosta 

OYS:n päivystyspoliklinikalla on käytössä tiivistetty ohjeistus akuutin eteisvärinäkohtauksen 

päivystyksellisestä lääkkeellisestä kardioversiosta. Ohjeistus on seitsemänkohtainen ja se nou-

dattaa Käypä hoito -suositusta. Ohjeessa on lisäksi tiivistetyt muistiot OYS:ssa käytettävistä 

rytminsiirtolääkkeistä.  
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Ohjeessa keskitytään akuutin eteisvärinäkohtauksen hoidon kannalta olennaisiin kohtiin:  

1. varmistutaan, että kyseessä on todellakin akuutti alle 48 tuntia kestänyt kohtaus 

2. antikoagulaation tarpeen arvioiminen CHA2DS2-VASc–pisteytystä hyväksi-

käyttäen 

3. kammiovasteen hidastaminen 

4. eteisvärinää aiheuttavan perussyyn poissulkeminen ja hoito 

5. lääkkeellistä kardioversiota käytetään vain akuutissa kohtauksessa 

6. vitaaliindikaatioilla tehtävä kardioversio suoritetaan sähköisesti 

7. tarvittaessa konsultoidaan asiantuntevaa kollegaa / kardiologipäivystäjää 

 

Lääkkeistä käydään ohjeessa läpi niiden käyttöaiheet ja kontraindikaatiot. Päivystyspoliklini-

kan ohje kokonaisuudessaan liitteenä 1. 

1.8. OYS:ssa käytettävät rytminsiirtolääkkeet 

1.8.1. Vernakalantti 

Vernakalantti on pyrrolidiiniyhdiste, joka vaikuttaa salpaamalla spesifisesti sydämen eteisten 

kalium- ja natriumkanavia koko eteisen toimintasyklin läpi. Sillä on vain vähäisiä vaikutuksia 

sydämen kammioiden ionikanavissa. Vernakalantti ei aiheuta merkittävää QT-ajan pidenty-

mistä ja sen riski aiheuttaa kääntyvien kärkien kammiotakykardiaa on hyvin pieni. Se metabo-

loituu maksan P450 CYP 2D6 -entsyymin kautta. Puoliintumisaika on keskimäärin kolme tun-

tia, hitailla metaboloijilla maksimissaan 8,5 tuntia. Vernakalantti annostellaan i.v.-reittiä. 

Kerta-annos on 3mg/kg 10 minuutin aikana. Jos 15 minuutin seurannassa lääkkeenannon jäl-

keen sinusrytmi ei palaudu, voidaan antaa vielä toinen annos. (Savelieva, ym 2014)  

Akuutissa eteisvärinäkohtauksessa vernakalantin onnistumisprosentti faasi III tutkimuksessa 

oli 62,1 % (placebo 4,9 %). Sen teho heikkeni potilasryhmissä, joilla kohtaus oli pitkittynyt. 

(Roy, ym 2008)  Yleisimmät haittavaikutukset ovat makuaistimushäiriöt, aivastelu, tuntohäiriöt 

ja pahoinvointi. Nämä oireet häipyvät yleensä 5–15 minuutin kuluessa. (Savelieva, ym 2014)  
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Ohimenevää hypotensiota esiintyi ACT I–IV; CRAFT-tutkimuksessa 5–7 %:lla potilaista, va-

kavana sivuvaikutuksena 1,2 %:lla. Yleisimpiä hypotensiot olivat sydämen vajaatoimintapoti-

lailla. Bradykardiaa esiintyi enemmän vernakalanttiryhmässä kuin placeboryhmässä, mutta tä-

män uskotaan aiheutuvan fysiologisesta vasteesta liittyen sinusrytmin palautumiseen. Kammio-

peräisiä rytmihäiriöitä on todettu verrattain vähän placeboon kontrolloituna. Kammioperäisiä 

rytmihäiriötä esiintyi kuitenkin enemmän sydämen vajaatoiminta potilailla. Kääntyvien kärkien 

takykardiaa on esiintynyt yksittäistapauksina. (Savelieva, ym 2014) 

Tutkimusnäytön valossa vernakalantti on hyvä lääke akuutissa eteisvärinäkohtauksessa. Se so-

veltuu myös potilaille, joilla on perussairautena sepelvaltimotauti tai aikaisemmin sairastettu 

infarkti. (Torp-Pedersen, ym 2013) Sitä voi käyttää varoen potilailla, joilla on NYHA I–II-ta-

soinen sydämen vajaatoiminta. Kontraindikaatiot ovat NYHA III–IV sydämen vajaatoiminta, 

vaikeatasoinen aorttastenoosi, pidentynyt QT-aika, bradykardia, hypotensio, käytössä olevat 

ryhmän I ja III antiarytmiset lääkkeet sekä II- tai III-asteen AV-blokki ilman tahdistusta. (Sa-

velieva, ym 2014) 

1.8.2. Flekainidi 

Flekainidi on IC-ryhmän antiarytmialääke. Se salpaa tehokkaasti nopeita natrium- kalium- ja 

kalsiumionikanavia. Se lyhentää aktiopotentiaalia Purkinjen säikeissä, mutta pidentää sitä kam-

miosoluissa. Eteisissä flekainidin vaikutus aktiopotentiaaliin riippuu syketaajuudesta. Taajuu-

den ollessa suuri, aktiopotentiaali, PR- ja QT-ajat sekä QRS-kompleksi pidentyvät huomatta-

vasti. (Pelkonen Olavi, ym 2014) 

Flekainidi on havaittu tutkimuksissa tehokkaaksi lääkkeeksi rytminsiirrossa potilailla, joilla on 

akuutti eteisvärinä. Systemaattisessa meta-analyysissa flekainidin onnistumisprosentti kahdn 

tunnin seurannassa oli p.o.-valmisteella 67,5 % ja i.v.-valmisteella 63,7 % (placebo 11,8 %). 

8–24 tunnin seurannassa onnistumisprosentit olivat p.o.-valmisteella 80,6 % ja i.v.-valmisteella 

69,9 % (placebo 48,2 %). (Bash, ym 2012) 

Flekainidin käyttö tervesydämisillä potilailla on turvallista (Wehling 2002). Kuitenkin poti-

lailla, jotka ovat sairastaneet sydäninfarktin, kuolleisuus oli noin 2,5-kertainen verrattuna lu-

melääkeryhmään. Tutkimuksessa kuolleisuus liittyi fataaleihin kammmioperäisiin rytmihäiri-

öihin. (Echt, ym 1991) Flekainidin käyttö on kontraindisoitu rakenteellisissa sydänsairauksissa, 

kuten aiemmin sairastettu infarkti, sydämen vajaatoiminta ja johtoratajärjestelmän sairauksissa 

(Raatikainen, ym 2015). Flekainidin käyttöön liittyy proarytminen riski tervesydämisilläkin: 
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flekainidi voi käytön yhteydessä laukaista 1:1 johtuvan eteislepatuksen. Käytön suhteen onkin 

syytä noudattaa varovaisuutta. (Kirchhof, ym 2016) 

1.8.3. Amiodaroni 

Amiodaroni estää natriumkanavien toimintaa, vähentää kalsiumin sisäänvirtausta ja salpaa ka-

liumkanavia sekä alfa- ja beetareseptoreja. Se estää poikkeavaa automatiikkaa ja pidentää ref-

raktaariaikaa sydämen kaikissa osissa. (Pelkonen Olavi, ym 2014) 

Lääkkeellisessä kardioversiossa amiodaronin vaikutus tulee hitaasti. Systemaattisessa katsauk-

sessa ja meta-analyysissa amiodaronin i.v.-valmisteen onnistumisprosentti kahden tunnin koh-

dalla oli 16,2 % (placebo 11,8 %). 8–24 tunnin seurannassa onnistumisprosentti oli 61,2 % 

(placebo 48,2 %). (Bash, ym 2012) 

Amiodaroni ei huononna sydämen pumppausvoimaa vaikeassakaan sydämen vajaatoimin-

nassa. Lisäksi se aiheuttaa erittäin harvoin proarytmiaa. Tutkimusnäytön valossa se on turval-

lisempi lääkevalinta kardioversioon infarkti- vajaatoiminta- ja postoperatiivisille potilaille. En-

sisijaiseksi lääkkeeksi akuuttiin kardioversioon eteisvärinässä ei kuitenkaan heikomman te-

honsa ja hitaamman vaikutuksensa vuoksi suositella tervesydämisille potilaille. (1Raatikainen, 

Huikuri HV2 1998) 

1.8.4. Vertailua 

Lääkkeiden keskenään eriävien vaikutusmekanismien ja potilaskohtaisen soveltuvuuden 

vuoksi, lääkkeiden suora keskinäinen vertailu on hankalaa. Lääkkeiden keskinäisiä tehoeroja ja 

hyötyjä on kuitenkin pyritty osoittamaan tutkimuksilla. 

”Systematic Review and Meta-analysis of the Efficacy of Cardioversion by Vernakalant and 

Comparators in Patients with Atrial Fibrillation” -tutkimuksessa vertailtiin käytössä eri lääk-

keiden tehoja meta-analyysin pohjalta. Tuloksissa vernakalantti ja flekainidi osoittautuivat 

plaseboa merkittävästi tehokkaammaksi lyhyessä seurannassa. Amiodaronin teho ilmeni vasta 

pidemmässä 8–24 tunnin seurannassa. Kokonaisuudessaan amiodaroni oli lääkkeistä heikoin 

teholtaan, flekainidi hieman tehokkaampi kuin vernakalantti. Vernakalantilla kardioversio on-

nistui nopeimmin. (Bash, ym 2012) 

Diego Conden artikkelin “Flecainide versus vernakalant for conversion of recent-onset atrial 

fibrillation” tutkimuksessa vertailtiin flekainidia ja vernakalanttia. Onnistumisprosenteissa ei 
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ollut merkittävää eroa. Vernakalantilla kardioversio onnistui huomattavasti nopeammin (medi-

aaniaika 10 minuuttia vs. 163 minuuttia). Vernakalanttiryhmän potilailla oli enemmän sivuvai-

kutuksia (47 % vs. 6,6 %), mutta nämä sivuvaikutukset olivat hyvänlaatuisia vernakalantille 

tyypillisiä ohimeneviä sivuvaikutuksia, esimerkiksi aivastelu. Molemmissa ryhmissä todettiin 

yksi alle viiden minuutin mittainen bradykardia (alle 40/min syke). Yhtään vakavaa lääkehoitoa 

vaativaa sivuvaikutusta ei todettu. (Conde, ym 2013a) 

Diego Conden artikkelin ”Vernakalant versus electrical cardioversion in recent-onset atrial fib-

rillation” tutkimuksessa vertailtiin vernakalanttia ja sähköistä kardioversiota. Onnistumispro-

sentit olivat 91 % vernakalantilla ja 100 % sähköisellä kardioversiolla. Sairaalassaolon medi-

aaniaika oli 246 minuuttia vernakalantilla ja 263 minuuttia sähköisellä kardioversiolla. Haitta-

vaikutuksia ei ilmaantunut kummassakaan ryhmässä. (Conde, ym 2013b) 

2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA MENETELMÄT 

2.1. Tutkimuksen tarkoitus 

Kuten edellä olevasta teoriaosuudesta käy ilmi, on eteisvärinä hyvin yleinen. OYS:n sisätauti-

päivystyksessä hoidetaan eteisvärinäpotilaita useita satoja vuodessa. Viime vuosina hoitovaih-

toehtoja on tullut lisää, viimeisimpänä suurena muutoksena vernakalantin käyttö akuutin eteis-

värinäkohtauksen hoidossa. Lisäksi OYS:ssa on käytössä selkeytetty akuutin eteisvärinän 

hoito-ohje. Tutkimuksen tarkoituksena onkin arvioida OYS:n akuutin eteisvärinän hoito-ohjeen 

osuvuutta liittyen potilasvalintaan ja sen ohjaamiin hoitolinjojen valintaan. Lisäksi tarkoituk-

sena on kerätä tietoa vernakalantin tehosta päivystyspolikliinisessa käytössä vertaillen sen te-

hoa sähköiseen kardioversioon. 

2.2. Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa tarkasteltiin retrospektiivisesti kaikki OYS:ssa vuonna 2015 suoritetut kardio-

versiot liittyen akuuttiin eteisvärinään. 

2.2.1. Potilasvalinta 

Tutkimuksessa käytiin läpi kaikki OYS:n päivystyksessä hoidetut potilaat, joille oli asetettu 

ICD-10-luokituksen mukainen diagnoosikoodi I48, ”eteisvärinä tai -lepatus”. Näitä potilasta-

pauksia oli kaikkiaan 1 145 kappaletta. Näistä tapauksista tutkimukseen valittiin vain akuutit 

eteisvärinät, jotka hoidettiin primaaristi kardioversiolla. Tapauksista poissuljetiin pitkittyneet 
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eteisvärinäkohtaukset, potilaat, joiden hoitoa vaativa primaaritilanne oli muu kuin akuutti eteis-

värinä (esim. akuutit iskeemiset sydäntapahtumat), krooniset eteisvärinäpotilaat, konservatiivi-

sesti hoidetut akuutit eteisvärinäpotilaat, spontaanisti sinusrytmiin kääntyneet potilaat sekä 

eteislepatuspotilaat. Kaikkiaan tutkimukseen otettiin näillä kriteereillä 495 potilastapausta, 

joissa siis kaikissa on suoritettu kardioversio joko sähköisesti tai lääkkeellisesti. 

2.2.2. Tiedonkeruu 

Valikoiduista potilaista kerättiin tietoa akuuttiin eteisvärinäkohtaukseen liittyen potilaan sai-

rauskertomuksesta. Tiedot kerättiin paperiselle kyselykaavakkeelle. Jokaisesta kardioversiosta 

täytettiin samanlainen kaavake. Mikäli potilaille tehtiin saman käynnin aikana sekä lääkkeelli-

nen että sähköinen kardioversio, täytettiin heidän tietonsa samalle kaavakkeelle. 

Potilastapaukset identifioitiin henkilötunnuksella. Kyselykaavakkeessa kartoitettiin potilaan 

ikä ja sukupuoli, eteisvärinäkohtauksen laatu (akuutti/pitkittynyt), kardiovaskulaariset perus-

sairaudet, hengitysteiden perussairaudet (astma/COPD/uniapnea/aiemmat keuhkoemboliat), 

aiemmat aivoverenkierronhäiriöt, tupakointianamneesi, aiemmat eteisvärinät, aiemmat eteisle-

patukset sekä näihin liittyvät hoidot. CHA2DS2-VASc-pisteet laskettiin. Lisäksi kartoitettiin 

potilaan edeltävästä kotilääkityksestä sykettä hidastavat lääkkeet, estolääkkeet sekä antikoagu-

laatiolääkitys. Jos potilaalle oli aiemmin tehty sydämen ultraäänitutkimus ja siitä löytyi lau-

sunto, kerättiin ylös tiedot potilaan sydämen rakenteista. 

Käsillä olleesta kohtauksesta kerättiin ylös potilaan vitaalitoiminnot, natriumin ja kaliumin 

plasmatasot, varfariinipotilailta INR-taso. Hoidosta identifioitiin kardioversion suoritustapa 

(sähköinen/lääkkeellinen). Sähköisesti käännetyistä kartoitettiin iskujen lukumäärä sekä suurin 

annettu joulemäärä. Lääkkeellisesti käännetyistä kerättiin ylös käytetty lääke. Kaikista kardio-

versioista kerättiin ylös lopputulos (sinusrytmi/eteisvärinärytmi), lääkitysmuutokset, anti-

koagulaation käyttö jatkossa, potilaan jatkohoitopaikka (koti/osasto) sekä esiintyneet kompli-

kaatiot. Lisäksi jokaisesta kardioversiosta tarkastettiin viikonpäivä sekä arvioitu kelloaika. Ky-

selykaavake kokonaisuudessaan liitteissä (liite 2). Kyselylomakkeiden tiedot kerättiin yhteen 

Microsoft Excel -taulukkoon. Tietojen koostaminen ja analysointi tehtiin SPSS 23 -ohjelmalla.  
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3. TULOKSET 

3.1. Yleiskatsaus 

Kappaleessa 2.2.1. kuvatuilla kriteereillä valitussa potilasotannassa päivystyksellisten kardio-

versioiden kokonaismäärä oli 495. Taulukossa 1 on koottuna tilastoja potilasmateriaalin esitie-

doista. Potilaista 332 oli miehiä ja 163 naisia. Nuorin potilas oli 17 vuotta ja vanhin 95 vuotta. 

Potilaiden keskimääräinen ikä oli 63 vuotta. 89 potilaalla oli diagnosoituna sepelvaltimotauti, 

37 potilaalla oli diagnosoituna sydämen vajaatoiminta. Verenpainetautia oli jopa 265 potilaalla. 

29 potilasta oli aiemmin sairastanut aivoinfarktin tai ohimenevän aivoverenkierronhäiriön 

(TIA-kohtauksen). 414 potilaalla oli ollut aiempi eteisvärinäkohtaus. Eteisablaatioita oli tehty 

edeltävästi 84 potilaalle. Sydämen ultraäänitutkimus oli tehty 342 potilaalle. 
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Taulukko 1. Yleistietoja potilasotannasta 

 
N=lukumäärä 

Osuus 

% 
 

Sukupuoli Mies 332 67,1 %  

Nainen 163 32,9 %  

Potilaiden keskimääräinen ikä   63 

Sepelvaltimotauti  89 18,0 %  

Sydämen vajaatoi-

minta 

 
37 7,5 %  

Verenpainetauti  265 53,6 %  

Diabetes  42 8,5 %  

Uniapnea  18 3,6 %  

Astma / COPD  52 10,6 %  

Aiempi keuhkoembo-

lia 

 
4 0,8 %  

Aiempi aivoinfarkti 

tai TIA-kohtaus 

 
29 5,9 %  

Aiempi eteisvärinä-

kohtaus 

 
414 83,8 %  

Aiempi eteislepatus-

kohtaus 

 
66 13,4 %  

Aiempi eteisablaatio  84 17,0 %  

Aiemmin tehty sydä-

men ultraäänitutki-

mus 

 

342 69,1 %  
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129 potilaalla ei ollut aiempia sähköisiä kardioversioita, yksi tai useampia sähköisiä kardiover-

sioita oli 365 potilaalla. Vastaavasti 362 potilaalla ei ollut aiempia lääkkeellisiä kardioversioita, 

kun 132 potilaalla oli yksi tai useampia aiempia lääkkeellisiä kardioversioita.  

130 potilaalla CHA2DS2-VASc pisteet olivat nolla, 113 potilaalla ne olivat yksi ja 251 poti-

laalla pisteet olivat kaksi tai enemmän. 251 tapauksessa potilaalla oli jo aiemmin aloitettu anti-

koagulaatiohoito. Syketaajuutta hidastavista lääkkeistä ylivoimaisesti käytetyin ryhmä olivat 

beetasalpaajat (n= 353). Varsinaisia rytmihäiriölääkkeitä potilailla oli käytössään 59 tapauk-

sessa.  

Potilailla oli odotettavasti suurta variaatiota syketaajuudessa eteisvärinäkohtausten aikana. Kes-

kimäärin syketaajuus oli noin 120-140. Systolinen verenpaine oli keskimäärin noin 130-150, 

diastolinen verenpaine noin 70-100. Hemoglobiini oli yleisimin noin 140-150 tasoa. Potilaista 

suurin osa oli normokaleemisia (n= 472). Hypokaleemisia oli 11, näille potilaille annettiin päi-

vystyksessä kaliumlisää. Hyperkaleemisia oli 10. Normonatreemisia oli 407, hyponatreemisia 

47 ja hypernatreemisia 37. 

3.2. Sähköiset kardioversiot 

Päivystyksellisiä sähköisiä kardioversioita otannassa oli 255. Näistä 178 tehtiin miehille ja 77 

naisille. Potilaat olivat keskimäärin yli 66 vuotiaita. Kuvaajassa 1 on esiteltynä perussairauksien 

jakauma sähköisten ja lääkkeellisten kardioversioiden osalta. Kuvaajasta käy ilmi verenpaine-

taudin yleisyys potilailla molemmissa hoitolinjoissa. Muutoin sairastamisprofiilit eri hoitolin-

jojen välillä ovat hyvin samankaltaiset, mutta sähköisellä kardioversiolla on hoidettu enemmän 

vajaatoiminta potilaita. 
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Kuvaaja 1: perussairauksien osuus eri hoitolinjojen osalta 

Taulukoissa 2 ja 3 on esiteltynä sähköisten kardioversiotapausten lääkehoito. Taulukoista käy 

ilmi, että varfariini on ollut käytetyin antikoagulaatiohoito, ja beetasalpaaja käytetyin syketaa-

juutta hidastava lääke. Rytminhallintalääkkeistä flekainidi on ollut käytetyin, ja amiodaroni 

toiseksi käytetyin. Antikoagulaatio oli edeltävästi käytössä yhteensä 152 tapauksessa. Taulu-

kossa 4 on esiteltynä sähköisten kardioversiotapausten CHA2DS2-VASc pisteet. Huomattavaa 

on se, että 136 tapauksessa pisteet olivat ≥ 2. 

Taulukko 2: sähköisten kardioversiotapausten antikoagulaatiohoito 

 
N=lukumäärä Osuus % 

Varfariini  117 45,9 % 

Dabigatraani  15 5,9 % 

Rivarosabaani  16 6,3 % 

Apiksabaani  4 1,6 % 
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Taulukko 3: sähköisten kardioversiotapausten syketaajuuteen vaikuttavat lääkkeet, sekä ryt-

minhallintalääkkeet 

 
N=lukumäärä Osuus % 

Beetasalpaaja  189 74,4 % 

Digoksiini  9 3,5 % 

Verapamiili / Diltiatseemi  2 0,8 % 

Flekainidi  32 12,5 % 

Amiodaroni  17 6,7 % 

Dronedaroni  7 2,7 % 

 

Taulukko 4: CHA2DS2-VASc pisteet sähköisissä kardioversiotapauksissa 

CHA2DS2-

VASc 

N=luku-

määrä Osuus % 

 0 57 22,4 % 

1 61 24,0 % 

2 38 15,0 % 

3 48 18,9 % 

4 30 11,8 % 

5 12 4,7 % 

6 6 2,4 % 

7 2 0,8 % 

 

Sähköisistä kardioversioista 250 tehtiin OYS:n sisätautien teho-osastolla. Viisi sähköistä kar-

dioversiota suoritettiin muualla. Nämä tapaukset liittyivät siihen, että sisätautien teho-osasto oli 

jo täynnä. Yhdessä tapauksessa potilaalla todettiin influenssa, eikä tartuntatautiohjeiden vuoksi 
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kardioversiota voitu tehdä sisätautiteholla. Potilaskohtainen iskujen määrä sähköisessä kardio-

versiossa vaihteli yhdestä neljään. Maksimi joulemäärä iskuissa vaihteli välillä 50-200. Kaikki 

iskut olivat bifaasisia.  

Taulukossa 5 on esiteltynä yhteenveto sähköisten kardioversioiden lopputuloksista. Onnistu-

neita kardioversioita oli 239, onnistumisprosentin ollessa 93,7 %. Laskennallisesti sähköisten 

kardioversioiden jälkeen uusia antikoagulaatiohoitoja aloitettiin 18. Kardioversion jälkeisen 

seurannan jälkeen potilaista kotiutui 237, kotiutumisprosentti 92,9 %. Osastohoitoon jäi 17 po-

tilasta. Kirjattuja komplikaatioita oli seitsemän kappaletta. Viisi näistä oli välittömästi kardio-

version jälkeen ilmaantuneita lyhyitä < 10 sekunnin mittaisia asystoleja. Yhdellä potilaista to-

dettiin kardioveresion yhteydessä eteiskammiosolmukkeen blokki ja yhdellä potilaalla oli kar-

dioversion jälkeen lyhyt bradykardiakohtaus. 

 

 

 

Taulukko 5: yhteenveto sähköisten kardioversioiden lopputuloksista 

 
N=lukumäärä Osuus % 

Kääntyy sinusrytmiin  239 93,7 % 

Jää eteisvärinään  16 6,3 % 

Antikoagulaatio jat-

koon 

 
178 69,8 % 

Kotiin  237 92,9 % 

Osastolle  17 6,7 % 

Komplikaatiota  7 2,8 % 
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3.3. Lääkkeelliset kardioversiot 

Päivystyksellisiä lääkkeellisiä kardioversioita otannassa tehtiin 240 kappaletta. Näistä  154 teh-

tiin miehille ja 86 naisille. Potilaat olivat keskimäärin 54-70 vuotiaita. Kuvaajassa 1 on esitel-

tynä perussairauksien jakauma. 121 tapauksessa potilaalla oli verenpainetauti ja 39 tapauksessa 

sepelvaltimotauti. Sydämen vajaatoimintaa oli 10 tapauksessa, kun sähköisissä kardioversioissa 

sitä esiintyi 27 tapauksessa. 

Taulukossa 6 on esiteltynä lääkkeellisten kardioversiotapausten antikoagulaatiolääkitys. Tässä-

kin ryhmässä varfariini on selkeästi käytetyin antikoagulantti. Tapauksia, joissa oli edeltävä 

antikoagulaatiohoito käytössä, oli yhteensä 99 kappaletta. Taulukossa 7 on esiteltynä lääkkeel-

listen kardioversiotapausten syketaajuuteen vaikuttavat lääkkeet, sekä rytminhallintalääkkeet. 

Tässä ryhmässä käytettiin lähes ainoastaan beetasalpaajia syketaajuuteen vaikuttavana lääk-

keenä (n= 164). Taulukossa 8 on eriteltynä lääkkeellisten kardioversiotapausten CHA2DS2-

VASc pisteet. 

Taulukko 6: lääkkeellisten kardioversiotapausten antikoagulaatiolääkitys 

 
N=lukumäärä Osuus % 

Varfariini  71 29,6 % 

Dabigatraani  10 4,2 % 

Rivarosabaani  14 5,9 % 

Apiksabaani  4 1,7 % 

 

Taulukko 7: lääkkeellisten kardioversiotapausten syketaajuuteen vaikuttavat lääkkeet ja ryt-

minhallintalääkkeet 

 
N=lukumäärä Osuus % 

Beetasalpaaja  164 68,3 % 

Digoksiini  2 0,8 % 

Flekainidi  3 1,3 % 



27 
 

 

 

Taulukko 8: lääkkeellisten kardioversiotapausten CHA2DS2-VASc pisteet 

CHA2DS2-

VASc 

N=luku-

määrä Osuus % 

 0 73 30,4 % 

1 52 21,7 % 

2 38 15,8 % 

3 39 16,3 % 

4 22 9,2 % 

5 12 5,0 % 

6 2 0,8 % 

7 2 0,8 % 

 

Lääkkeellisistä kardioversioista 234 suoritettiin vernakalantilla, 4 amiodaronilla ja 2 flekaini-

dilla. Vernakalantin valinnan syinä olivat kirjatuissa tapauksissa kontraindikaatioiden puuttu-

minen ja aiemmin onnistuneet vernakalanttikardioversiot. Kardioversioista 236 suoritettiin 

OYS:n päivystyspoliklinikalla. Neljä amiodaroni-infuusiota suoritettiin vuodeosastolla pitkän 

infuusioajan vuoksi. 

Taulukossa 9 on esiteltynä yhteenveto kaikkien lääkkeellisten kardioversiotapausten lopputu-

loksista. Onnistuneita kardioversioita oli 176, onnistumisprosentti 73,3 %. Eteisvärinään jäi 59 

potilasta. Viidessä tapauksessa kardioversioyrityksen jälkeen potilaan rytmiksi jäi eteislepatus. 

Nämä potilaat hoidettiin uudelleen sähköisellä kardioversiolla. Uusia antikoagulaatiohoitoja 

aloitettiin 32 kappaletta. Seurannan jälkeen potilaista kotiutui 199, kotiutumisprosentti 94,3 %. 

Osastohoitoon päädyttiin 12 tapauksessa. Kirjattuja komplikaatioita oli 14, nämä kaikki liittyi-

vät vernakalantin käyttöön. Näistä seitsemän liittyi vernakalanttiinfuusion yhteydessä tai sen 

jälkeen todettuun eteislepatukseen, joka on yleinen ilmiö vernakalantin normaalin käyttöön liit-

tyen. Yhdessä tapauksessa todettiin bradykardia 38/min, jonka yhteydessä infuusio keskeytet-

tiin. Potilas kääntyi tämän jälkeen sinusrytmiin. Yhdessä tapauksessa ilmaantui pahoinvointia.  

Yhdessä tapauksessa ilmeni rintakipua ilman iskemiaa. Yhdessä tapauksessa todettiin lyhyt 
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asystole infuusion jälkeen, tarkasta kestosta ei ole mainintaa. Yhdessä tapauksessa infuusion 

aikana ilmaantui hypertensio paineilla 200/124 ja infuusio keskeytettiin. Yhdessä tapauksessa 

infuusion jälkeen todettiin hypotensio paineilla 60/30, tilanne oli ohimenevä, mutta tarkasta 

kestosta ei ole mainintaa. Yhdessä tapauksessa potilas valitti levotonta ja sietämätöntä oloa, 

silmien kirvelyä, ihon nipistelyä ja huimausta. Tuolloin infuusio keskeytettiin ja potilaalle il-

maantui eteislepatus. 

Taulukko 9: yhteenveto lääkkeellisten kardioversioiden lopputuloksista 

 
N=lukumäärä Osuus % 

Kääntyy sinusrytmiin  176 73,3 % 

Jää eteisvärinään  59 24,6 % 

Antikoagulaatio jat-

kossa 

 
131 62,1 % 

Kotiin  199 94,3 % 

Osastolle  12 5,7 % 

Komplikaatiota  14 5,9 % 

 

Taulukossa 10 on vielä koostettuna yhteenveto vernakalanttikardioversioiden lopputuloksista. 

Onnistuneiden kardioversioiden määrä oli 171, onnistumisprosentti 73,1 %. Potilaista kotiutui 

seurannan jälkeen 195 ja osastohoitoon päädyttiin 10 tapauksessa. Komplikaatioita todettiin siis 

14 tapauksessa. Kahdesta flekainidikardioversiosta molemmat onnistuivat ja potilaat kotiutui-

vat, ei kirjattuja komplikaatioita. Neljästä amiodaronikardioversiosta kaikki onnistuivat ja 

kaikki toteutettiin osastohoitoisina, ei kirjattuja komplikaatioita. 
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Taulukko 10: yhteenveto vernakalanttikardioversioiden lopputuloksista  

 
N=lukumäärä Osuus % 

Kääntyy sinusrytmiin  171 73,1 % 

Jää eteisvärinään  58 24,8 % 

Antikoagulaatio jat-

kossa 

 
129 62,9 % 

Kotiin  195 95,1 % 

Osastolle  10 4,9 % 

Komplikaatiota  14 6,0 % 

 

 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET 

4.1. OYS:n hoito-ohjeen arviointia tulosten valossa 

Tässä tutkimuksessa aineistona olivat siis kaikki OYS:ssa vuonna 2015 akuutit eteisvärinäkoh-

taukset, jotka hoidettiin päivystyksellisellä kardioversiolla. Aineiston koko oli 495 kardiover-

siotapausta. Vastaavaa aineistoa tai tutkimusta ei ole suomalaisella potilasmateriaalilla aiem-

min tehty. Laaja otoskoko mahdollistaa luotettavan arvion OYS:n akuutin eteisvärinän hoito-

ohjeen toimivuudesta.  

Hoito-ohje tähtää potilaskohtaisesti sopivan hoitolinjan valintaan ja turvalliseen akuutin eteis-

värinän hoitoon. Tulosten perusteella se onnistuu tavoitteessaan: 495 kardioversiosta onnistu-

neita oli 415, kokonaisonnistumisprosentin ollessa 83,8 %. Suoraan kardioversion jälkeisen 

seurannan jälkeen sairaalan osastolle jouduttiin ottamaan vain 29 potilasta, mikä potilaiden ko-

konaismäärä huomioiden on erittäin pieni osuus. Myös komplikaatioiden määrä oli vähäinen, 

näitä oli yhteensä 21, joista seitsemän siis liittyi vernakalantti-infuusiolle tyypilliseen eteisle-

patukseen. Todellisten komplikaatioiden prosentuaalinen osuus oli siis vain 2,8 %. Huomion-

arvoista on se, että yhdelläkään potilaalla ei ilmaantunut välitöntä aivoverenkierronhäiriötä tai 

aivoinfarktia kardioversioiden yhteydessä. 
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Sähköisen kardioversion onnistumisprosentti oli 93,7 %, mikä vastaa kirjallisuudessa kuvattua 

sähköisen kardioversion tehoa > 90 % (Airaksinen, ym 2016). Vernakalantin onnistumispro-

sentti oli 73,1 %, mikä on jopa selkeästi korkeampi, kuin faasi III lääketutkimuksessa todistettu 

onnistumisprosentti 62,1 %. (Roy, ym 2008).  Kliinisissä tutkimuksissa vernakalantin on to-

dettu aiheuttavan komplikaatiota 5-7 % tapauksissa (Savelieva, ym 2014). Tämän tutkimuksen 

aineistossa todellisia komplikaatiota todettiin noin 3,0 % tapauksissa. Flekainidi- ja amioda-

ronikardioversioiden lukumäärä jäi niin pieneksi, ettei niiden tehoa voi vertailla laajemmassa 

mittakaavassa. Huomattavaa on kuitenkin se, että molemmilla lääkkeillä vähäisestä n-määrästä 

huolimatta kardioversiot onnistuivat 100 % teholla, eikä komplikaatioita todettu. Voidaan siis 

ajatella ohjeen mukaisen potilasvalinnan olleen oikea. 

Edeltävä antikoagulaatiohoito oli käytössä 251 tapauksessa. Kardioversioiden jälkeen anti-

koagulaatiohoitojen määrä nousi 309. Kaikkiaan tapauksia, joissa CHA2DS2-VASc –pisteet 

olivat ≥ 2 oli 251. Tapauksia, joissa pisteet = 1 oli 52. Antikoagulaatiohoitoja on siis aloitettu 

jopa hieman enemmän, kuin mitä pisteiden edellyttämä indikaatio on. 

4.2. Tutkimuksen menetelmien ja luotettavuuden arviointia 

Laaja otoskoko ja systemaattinen koko vuoden potilasmateriaalin läpikäyminen mahdollistaa 

aineiston luotettavuuden, kuten jo edellä mainittiin. Tiedonkeruu oli kuitenkin prospektiivista 

ja perustui sairaskertomusmerkintöihin, sekä tapausta hoitaneen lääkärin arvioon. Osa merkin-

nöistä oli puutteellisia, eikä potilaan lääkityksistä, perussairauksista, edeltävistä tutkimuksista 

ja akuutin kohtauksen aikaisista vitaalitoiminnoista aina löytynyt adekvaatteja merkintöjä. 

Muutamassa tapauksessa potilaalle oli tehty lääkkeellinen kardioversio, mutta itse kardiover-

sion suorittamisesta ei löytynyt potilasasiakirjamerkintää. Näistäkin potilaista löytyi kuitenkin 

seurantaajan loputtua tehty kotiutusteksti. Yhdestä sähköisestä kardioversiosta puuttui kardio-

version suorittamisen kuvaava decursus, tästäkin löytyi kuitenkin kotiutusteksti, jossa kerrottiin 

sähköisen kardioversion onnistuneen. 

Aineisto pohjautuu vuoteen 2015. Tuolloin vernakalantti on ollut OYS:n laajamittaisessa käy-

tössä vielä suhteellisen uusi lääke. Tämä selittänee ne tapaukset, joissa esimerkiksi eteislepa-

tuksia on merkattu komplikaatioiksi. Muutaman kerran infuusio myös päädyttiin lopettamaan 

potilaan mennessä eteislepatukseen, vaikka vernakalantille tyypillinen ilmiö on sinusrytmiin 

kääntyminen eteislepatuksen kautta. Aineistossa näkyy myös se, että Suomessa suorien anti-
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koagulanttien (apiksabaani, dabigatraani, rivaroksabaani) erityiskorvattavuus eteisvärinässä as-

tui voimaan 1.6.2015. Aineistossa varfariini onkin huomattavasti eniten käytetty antikoagu-

lantti.  
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PÄIVITETTY OHJE ETEISVÄRINÄN LÄÄKKEELLISESTÄ KARDIOVERSIOSTA OYS:n PÄIVYSTYSPOLIKLINI-

KALLA 

 

 

 

1. VARMISTU, ETTÄ KYSEESSÄ ON VARMASTI TUORE ETEISVÄRINÄ 

 

2. ARVIOI ANTIKOAGULAATION TARVE, LASKE CHA2DS2-VASc PISTEET 

 

3. MUISTA KAMMIOVASTEEN RAUHOITTAMINEN (BETASALPAAJA) 

 

4. VARMISTA ETTEI ETEISVÄRINÄ JOHDU PERUSSAIRAUDESTA (esim sydäninfarkti; kardiitti; 

hypertyreoosi) 

 

5. LÄÄKKEELLINEN KÄÄNTÖ TEHDÄÄN VAIN TUOREESSA ETEIVÄRINÄSSÄ (ALLE 48h), VAIKKA 

ANTIKOAGULAATIO OLISI HOIDETTU ASIANMUKAISESTI 

 

6. VITAALI-INDIKAATIOLLA TEHTÄVÄ KARDIOVERSIO TEHDÄÄN AINA SÄHKÖLLÄ 

 

7. TARVITTAESSA KONSULTOIDAAN 
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LÄÄKKEISTÄ MUISTETTAVAA: 

 

1. VERNAKALANTTI (BRINAVESS) 

 

- OIKEIN KÄYTETTYNÄ RYTMINSIIRTOLÄÄKKEISTÄ PIENIMMÄT RISKIT 

 

ANNOS: 3mg/kg INFUUSIONA 10 MIN AIKANA (ENINTÄÄN 339mg). KATSO ANNOSTUS TAULU-

KOSTA. TARVITTAESSA ANNETAAN TOINEN INFUUSIO 2mg/kg (ENINTÄÄN 226mg). JOS SINUS-

RYTMI PALAUTUU INFUUSION AIKANA, INFUUSIO ANNETAAN LOPPUUN. 

 

VASTA-AIHEET:  

- NYHA III-IV VAJAATOIMINTA TAI TIEDOSSA OLEVA EF ALLE 35% 

- AKUUTTI ISKEEMINEN SYDÄNTILANNE 

- HEMODYNAAMISESTI MERKITTÄVÄ AORTTALÄPÄN STENOOSI 

- MITRAALILÄPÄN STENOOSI 

- BRADYKARDIA 

- MATALA VERENPAINE (SYST RR ALLE 100mmHg) 

- PITKÄ QT-AIKA LÄHTÖTILANTEESSA (>440ms) 

- SINUSSOLMUKKEEN TOIMINTAHÄIRIÖ ILMAN TAHDISTINTA 

- TOISEN TAI KOLMANNEN ASTEEN ETEIS-KAMMIOKATKOS 

- AKUUTTI SYDÄNINFARKTI SAIRASTETTUNA VIIMEISEN 30vrk:n AIKANA  

- RYTMINHALLINNAN LÄÄKITYKSENÄ FLEKAINIDI, PROPAFENONI, AMIJODARONI, DRONEDA-

RONE, SOTALOLI 
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- BETASALPAAJAN JA VERAPAMIILIN/DILTIATSEEMIN YHTEISKÄYTTÖ 

 

 

MUISTA VIELÄ: 

 

- KÄÄNNETTÄVÄN RYTMIN OLTAVA FLIMMERI, FLUTTERIA EI PIDÄ KÄÄNTÄÄ VERNAKALAN-

TILLA 

- FLIMMERI KÄÄNTYY USEIN FLUTTERIN KAUTTA SINUSRYTMIIN, TÄMÄ EI OLE ESTE VERNAKA-

LANTTI-INFUUSION JATKAMISELLE 

- SEURANTA MONITORISSA KÄÄNNÖN JÄLKEEN 15min, PKL:lla YHT 2h 

 

 

 

 

2. FLEKAINIDI (TAMBOCOR) 

 

- VAATII TERVEEN SYDÄMEN! 

- MUISTA BETASALPAAJA ENNEN RYTMINSIIRTOA 

- SOPII ERITYISESTI SELLAISELLE POTILAALLE, JOLLE HARKITAAN FLEKAINIDIA ETEISVÄRINÄN 

ESTOHOIDOKSI 

- JOS ON ETEISLEPATUSTA NYT TAI AIKAISEMMIN, ÄLÄ KÄYTÄ 

 

ANNOS: 1-2mg/kg ( ENINTÄÄN 150MG) INFUUSIONA 10-30MIN AIKANA TAI 300mg SUUN 

KAUTTA KERTA-ANNOKSENA 
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VASTA-AIHEET:  

- SYDÄMEN VAJAATOIMINTA (VAIKKA OLISI LÄÄKITYKSELLÄ KORJAUTUNUTKIN) 

- ISKEEMINEN SYDÄNSAIRAUS 

- MERKITTÄVÄ LÄPPÄVIKA 

- BRADYKARDIA 

- MATALA VERENPAINE (SYST RR ALLE 100mmHg) 

- PITKÄ QT-AIKA LÄHTÖTILANTEESSA (>440ms) 

- LEVEÄ QRS-KOMPLEKSI 

- SINUSSOLMUKKEEN TOIMINTAHÄIRIÖ ILMAN TAHDISTINTA 

- TOISEN TAI KOLMANNEN ASTEEN ETEIS-KAMMIOKATKOS 

- RYTMINHALLINNAN LÄÄKITYKSENÄ PROPAFENONI, AMIJODARONI, DRONEDARONE, SOTA-

LOLI 

- BETASALPAAJAN JA VERAPAMIILIN/DILTIATSEEMIN YHTEISKÄYTTÖ 

 

MUISTA VIELÄ: 

 

- SEURANTA PKL:lla 3-4h MONITOROITUNA 
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3. AMIJODARONI 

 

- ON VAIKUTUKSELTAN HIDAS 

- SOPII POTILAALLE, JOLLE HARKITAAN ETEISVÄRINÄN ESTOHOIDOKSI CORDARONEA 

- EI OLE ENSILINJAN NOPEAN KÄÄNNÖN LÄÄKE 

- SOPII POSTOPERATIIVISELLE POTILAALLE (ESIM VASTIKÄÄN OHITUSLEIKATTU TAI LÄPPÄLEIKATTU PO-

TILAS) 

- SOPII HEMODYNAAMISESTI EPÄVAKAILLE POTILAILLE 

 

ANNOS: ALKUANNOS (150mg) – 300mg 30min AIKANA. SEN JÄLKEEN JATKOINFUUSIO TAVALLISIMMIN 

900mg/vrk (yht 1200mg/vrk) 

 

VASTA-AIHEET: 

 

- BRADYKARDIA 

- RYTMINHALLINNAN LÄÄKITYKSENÄ FLEKAINIDI, PROPAFENONI, AMIJODARONI, DRONEDA-

RONE, SOTALOLI 

- BETASALPAAJAN JA VERAPAMIILIN/DILTIATSEEMIN YHTEISKÄYTTÖ 

- MATALA VERENPAINE (SYST RR ALLE 100mmHg) 

- PITKÄ QT-AIKA LÄHTÖTILANTEESSA (>440ms) 

- SINUSSOLMUKKEEN TOIMINTAHÄIRIÖ ILMAN TAHDISTINTA 

- TOISEN TAI KOLMANNEN ASTEEN ETEIS-KAMMIOKATKOS ILMAN TAHDISTINTA 

- KILPIRAUHASEN TOIMINTAHÄIRIÖT 
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- VAIKEA HENGITYKSEN VAJAATOIMINTA 

- EPÄSTABIILISSA TILASSA OLEVA SYDÄMEN VAJAATOIMINTA 

 

MUISTA: 

 

- YLEENSÄ POTILAS JÄÄ AMIJODARONIN JÄLKEEN SAIRAALAAN 

- PITKÄSSÄ INFUUSIOSSA TARVITSEE MONITOROINNIN (OSASTOLLA TELEMETRIA) 

 

 

 

Timo Lauri 

apulaisylilääkäri 
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ETEISVÄRINÄPOTILAAT 

 

1. SOTU 

2. TUORE ETEISVÄRINÄ <48H 

3. MIES /NAINEN 

4. SEPELVALTIMOTAUTI     ON / EI 

5. SYDÄMEN VAJAATOIMINTA  ON /EI 

6. VERENPAINETAUTI  ON / EI 

7. DIABETES  ON / EI 

8. UNIAPNEA  ON / EI 

9. ASTMA/COPD  ON / EI 

10. SAIRASTETTU KEUHKOEMBOLIA ON / EI 

11. SAIRASTETTU AIVOINFARKTI TAI TIA 

12. TUPAKOINTI   KYLLÄ / EI /EX 

13. AIKAISEMPI ETEISVÄRINÄ  ON / EI 

14. AIKAISEMPI ETEISLEPATUS (FLUTTERI) ON / EI 

15. SÄHKÖISIÄ KARDIOVERSIOITA ON /EI  (LUKUMÄÄRÄ) 

16. LÄÄKKEELLISIÄ KARDIOVERSIOITA  ON / EI (LUKUMÄÄRÄ) 

17. AIKAISEMPI ABLAATIOHOITO  ON /  EI 

18. chads2vasc 
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LÄÄKITYS: 

 

1. BETASALPAAJA  ON / EI 

2. DIGOXIN ON / EI 

3. VERPAMIILI/ DILTIATSEEMI  ON / EI 

4. TAMBOCOR (FLEKAINIDI) ON / EI 

5. CORDARONE (AMIODARONI) ON / EI 

6. MULTAQ (DRONEDARONI)  ON / EI 

7. ANTIKOAGULAATIOHOITO ON / EI 

 - MAREVAN 

 - PRADAXA 

 - XARELTO 

 - ELIQUIS 

 

 

ECHO TEHTY ON / EI 

1. EF NORMAALI / ALENTUNUT    EF LUKUARVO(%), JOS LÖYTYY 

2.VASEMMAN ETEISEN KOKO (LA, mm) 

3. VASEMMAN KAMMION KOKO (LVEDD, mm) 

4. MERKITTÄVÄ LÄPPÄVIKA  ON / EI 

 - MITRAALILÄPPÄ VUOTO 

 - MITRAALILÄPÄN STENOOSI 

 - AORTTALÄPÄN VUOTO 
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 - AORTTALÄPÄN STENOOSI  

5. VASEMMAN KAMMION HYPERTROFIA   ON / EI   (SEINÄMÄPAKSUUS mm JOS LÖYTYY)   
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NYKYINEN ETEISVÄRINÄ 

 

1. KAMMIOVASTE 

2. VERENPAINE 

3. HB 

4. INR (MAREVANIN KÄYTTÄJILLÄ) HOITOTASOLLA 2-3      ON / EI 

5. NATRIUM NORMAALI  138-143 ON / EI 

 HYPONATREMIA ON / EI 

 HYPERNATREMIA ON / EI 

6. KALIUM NORMAALI 3,5-4,8  ON / EI 

 HYPOKALEMIA  ON / EI 

 HYPERKALEMIA  ON / EI 
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HOITOPÄÄTÖS 

 

SÄHKÖINEN  

LÄÄKKEELLINEN 

 

 

 

SÄHKÖINEN RYTMINSIIRTO 

1. SUORITUSPAIKKA SISÄTAUTIEN TEHO KYLLÄ / EI 

2. SUORITUSPAIKKA JOKU MUU (MIKSI?) 

3. SUORITUSAIKA (VIIKONPÄIVÄ, KELLONAIKA) 

4. ISKUJEN LUKUMÄÄRÄ 

5. ISKUJEN JOULEMÄÄRÄ 

6. TULOS SINUSRYTMI KYLLÄ / EI 

7. JÄÄ ETEISVÄRINÄÄN  KYLLÄ / EI 

8. RYTMIHÄIRIÖN LÄÄKITYSMUUTOKSIA  KYLLÄ / EI   

 - TAMBOCOR   ALOITUS/LOPETUS  

 - CORDARONE   ALOITUS / LOPETUS   

 - MULTAQ   ALOITUS / LOPETUS 

 - BETASALPAAJAN ALOITUS/LOPETUS 

 - KALSIUMSALPAAJAN (VERAPAMIILI TAI DILTIATSEEMI) ALOITUS/LOPETUS 

 - DIGOXININ ALOITUS/ LOPETUS 

 - KOTILÄÄKITYKSEN ANNOSMUUTOS KYLLÄ / EI 
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9. ANTIKOAGULANTTI JATKOSSA KYLLÄ /EI 

10. POTILAS KOTIUTUI  KYLLÄ  / EI 

11. POTILAS OTETTIIN OSASTOHOITOON  KYLLÄ / EI 

12. KOMPLIKAATIOITA  KYLLÄ / EI ( JOS KYLLÄ, NIIN MITÄ?) 

LÄÄKKEELLINEN RYTMINSIIRTO 

 

1. SUORITUSPAIKKA PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA  KYLLÄ / EI 

2. SUORITUSPAIKKA JOKU MUU ( MIKSI?) 

3. SUORITUSAIKA (VIIKONPÄIVÄ, KELLONAIKA) 

4. RYTMINSIIRTOON KÄYTETTY LÄÄKE  (A) BRINAVESS  (B) TAMBOCOR  (C) CORDARONE 

5. LÄÄKKEEN VALINNAN SYY (JOS LÖYTYY) 

6. TULOS SINUSRYTMI  KYLLÄ / EI 

7. JÄÄ ETEISVÄRINÄÄN 

8. RYTMIHÄIRIÖN LÄÄKITYSMUUTOKSIA  KYLLÄ / EI 

9. ANTIKOAGULANTTI JATKOSSA KYLLÄ /EI 

10. POTILAS KOTIUTUI  KYLLÄ  / EI 

11. POTILAS OTETTIIN OSASTOHOITOON  KYLLÄ / EI 

12. KOMPLIKAATIOITA  KYLLÄ / EI ( JOS KYLLÄ, NIIN MITÄ?) 

 

 

 

-JOS USEITA KÄYNTEJÄ SAMALLA POTILAALLA, NIPUTETAAN KAAVAKKEET YHTEEN 

 



Liite 2 
 

 

- SÄHKÖISET KARDIOVERSIOT JA LÄÄKKEELLISET KARDIOVERSIOT NIPUTETAAN ERIKSEEN, JOLLOIN 

NIITÄ VOIDAAN HELPOMMIN TARKASTELLA ERIKSEEN. 

 

- MIEHET JA NAISET KATSOTAAN VIELÄ ERIKSEEN 

 

  

 

  


