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Sydänperäisen tajuttomuuden syyt
Sami Koskela

Sydänperäinen syy tajunnan menetykseen on yleisempää vanhoilla ihmisillä. 
Nuorilla tajunnan menetyksen taustalla sen sijaan ovat usein neuraaliset tekijät. 
Kuolleisuus on moninkertainen, mikäli tajunnan menetys johtuu sydänperäisis-
tä syistä. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää osata tunnistaa nämä potilaat.

Tajunnan menetyksen taustalla on erilaisia 
mekanismeja, kuten heijasteet, ortostaatti-
nen hypotensio, sydämen rytmiin ja raken-

teeseen liittyvät tekijät sekä aivoverenkiertoperäi-
set syyt 1. Potilailla, joilla tajuttomuuden aiheuttaa 
sydänperäinen syy, kohtauksen uusiutumisriski 
on korkea 2 ja kuolleisuus moninkertainen 3. Van-
hemmissa ikäluokissa sydänperäiset tajuttomuu-
den aiheuttajat ovat yleisempiä kuin nuorilla, joil-
la puolestaan neuraaliset tekijät ovat todennäköi-
sempiä 4.

Mikäli tajunta palaa itsestään eikä potilaalla 
sen jälkeen ole oireita, puhutaan pyörtymisestä eli 
synkopeesta. Kohtausta edeltävät palpitaatiotunte-
mukset viittaavat sydämen arytmiaan 5. Sydänpe-
räinen synkopee liittyy usein rasitukseen. Taustal-
la voi olla aorttaläpän tai mitraaliläpän ahtauma 
tai hypertrofinen kardiomyopatia. Sydänperäiset 
tajuttomuuden aiheuttajat voidaan jakaa rytmi-
häiriöperäisiin ja rakenteellisiin tekijöihin (tau-
lukko 1). 

Vasemman kammion rooli

Vasen kammio on pääosassa kierrättäessään ver-
ta aivoihin ja muualle elimistöön. Se saa veren-
kiertonsa sekä oikeasta että vasemmasta sepel-
valtimosta. Vasemman sepelvaltimon päärungos-
ta haarautuva etummainen laskeva sepelvaltimo 
huolehtii vasemman kammion seinämän medi-
aalisesta puoliskosta. Vasen kiertävä sepelvaltimo 
ulottuu vasemman kammion lateraaliselle alueelle. 
Vasemman kammion alatakaseinämää puolestaan 
ravitsevat suurimmalla osalla ihmisistä oikean se-

pelvaltimon haarat (85 %:lla). On huomattava, että 
yksilöllisiä eroja on paljon. 6

Vasempaan kammioon liittyviä rakenteita ovat 
kaksipurjeinen mitraaliläppä ja tähän kiinnitty-
neet papillaarilihakset. Mitraaliläppä toimii port-
tina vasemman eteisen ja kammion välillä. Pa-
pillaarilihakset puolestaan estävät mitraaliläppää 
pullistumasta liikaa eteiseen päin. Aorttaläppä, jo-
ka koostuu kolmesta taskumaisesta liuskasta, estää 
verta palaamasta aortasta vasempaan kammioon 
diastolen aikana. Systolen alkaessa vasemmassa 
kammiossa on verta noin 120 ml, josta keskimää-
rin 70 ml syöksyy aorttaan systolen aikana. Näiden 
tilavuuksien suhteesta käytetään nimitystä ejektio-
fraktio, joka on normaalisti noin 60 %. 7

Levossa sydämen minuuttivolyymi on noin vii-
si litraa, mutta se voi nousta jopa seitsenkertaiseksi 
kovan rasituksen aikana. Tähän vaikuttavat pääasi-
assa sydämen sisäinen säätely sekä autonominen 
hermosto. Sisäisestä säätelystä käytetään nimitys-

Taulukko 1. Sydänperäisiä tajuttomuuden aiheuttajia

Rytmihäiriöperäiset:
•	 kammiotakykardia
•	 torsades	de	pointes
•	 SVT
•	 WPW-syndrooma
•	 sick	sinus	-syndrooma
•	 eteis-kammiokatkokset	(II	ja	III	aste)

Rakenteelliset ym. tekijät:
•	 aorttaläpän	ahtauma
•	 obstruktiivinen	kardiomyopatia
•	 sydäntamponaatio
•	 iskemia
•	 infarkti
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tä Frank-Starlingin mekanismi, jolla tarkoitetaan 
sydänlihassolujen supistuvuutta sitä voimakkaam-
min mitä suurempi venytys soluihin kohdistuu. 
Näin ollen mitä enemmän verta palaa kammioi-
hin, sitä suuremmalla voimalla kammiot supistu-
vat ja työntävät verta eteenpäin. Sympaattinen sti-
mulaatio voi puolestaan kolminkertaistaa sykkeen 
ja nostaa sydämen supistusvoimaa, jolloin yhdes-
sä Frank-Starlingin mekanismin kanssa minuutti-
volyymi nousee tarvetta vastaavaksi. Toisaalta voi-
makas parasympaattinen stimulaatio voi romah-
duttaa minuuttivolyymin täysin laskemalla sydä-
men sykettä liikaa. 7

Mitä aivoissa tapahtuu  
perfuusion loppuessa?

Normaalisti aivojen verenvirtaus on noin 50–60 
ml / 100 g / min aivokudosta 8. Mikäli virtaus pie-
nenee yli 35 % tai pysähtyy yli viideksi sekunniksi, 
on seurauksena tajunnan menetys 9. Kriittinen sys-
tolinen verenpaine tajunnan säilymiseen on noin 
60 mmHg riippumatta potilaan iästä tai hänen yk-
silöllisestä verenpainetasostaan 10. Aivojen veren-
virtauksen laskiessa alle puoleen normaalista on 
vaarana hermosolujen tuhoutuminen, ja sen laski-
essa alle 15–20 ml / 100 g / min aivojen sähköinen 
toiminta loppuu ja seurauksena on aivokudoksen 
nekroosi 11.

Mikäli aivojen verenkierto on pysähdyksissä yli 
kuusi minuuttia, on todennäköistä, että syntyy py-
syviä neuronivaurioita. Ensimmäisinä vaurioituvat 
pyramidisolut hippokampuksessa ja isoaivokuorel-
la, Purkinjen solut pikkuaivoissa sekä tyvitumak-
keet ja suurten aivovaltimoiden väliset raja-alueet. 
Sen sijaan aivorunko, pikkuaivot ja isoaivojen val-
kea aine kestävät paremmin globaalia iskemiaa. 11

Rytmihäiriöperäiset  
tajuttomuuden aiheuttajat
Kammiotakykardia VT (ventricular tachycardia)

Kyseessä on nopeakompleksinen säännöllinen tai 
hieman vaihteleva kammiorytmi, jonka taajuuden 
alarajana voidaan pitää 100–120 lyöntiä minuutis-
sa 12, mutta se voi nousta aina 240 lyöntiin minuu-
tissa 13. EKG:ssä voidaan nähdä leveä (yli 140 ms) 
QRS-kompleksi, joka poikkeaa sinusrytmin QRS-
heilahduksesta. Kammiotakykardioita voidaan ja-
otella yhdenmuotoiseen takykardiaan, jossa jokai-
nen QRS-heilahdus on samanlainen, sekä moni-
muotoiseen, jossa QRS:n muoto vaihtelee lyönnis-
tä toiseen.

Multifokaalisessa ja bidirektionaalisessa taky-
kardiassa esiintyy toistuvia sarjoja, jotka koostu-
vat erimuotoisista QRS-komplekseista 12. Käänty-
vien kärkien kammiotakykardiassa (josta tarkem-
min alla) sähköinen akseli suuntautuu muutaman 
lyönnin sarjoina vähitellen ylös ja alas 14. Kammio-
lepatus on hyvin nopeataajuuksinen rytmi (jopa 
300 lyöntiä minuutissa), josta ei erotu diastolevai-
hetta 12.

VT voi olla potilaalle lievä tykyttävä tuntemus, 
mutta se saattaa aiheuttaa myös synkopeen, mikäli 
aivojen tarvitsema verimäärä ei ole riittävä. Tajun-
nan menetys on todennäköisempää sydäninfark-
tin sairastaneella (40 %) tai dilatoivaa kardiomyo-
patiaa sairastavalla (28 %) kuin henkilöllä, jolla ei 
ole todettua sydänsairautta (14 %). Pahimmillaan 
VT voi pitkään jatkuessaan johtaa pumppausme-
kaniikan pettämiseen ja muuttua kammiovärinäk-
si 15, 16.

VT:n patofysiologia voidaan jakaa kolmeen 
osa-alueeseen, joista ensimmäinen toimii taval-
laan pohjana VT:n synnylle. Tällaisia ovat sydä-
messä oleva arpialue, anatominen ja toiminnalli-
nen kiertokehä sekä ionikanavien virheellinen toi-
minta. Muuntelevat tekijät puolestaan tuottavat 
sydänlihakseen olosuhteet, jotka herkistävät VT:n 
synnylle, kuten sympaattinen aktiivisuus, iskemia, 
elektrolyyttihäiriö ja proarytmiset lääkkeet. Käyn-
nistävinä tekijöinä toimivat lyöntitauot, bradykar-
dia, kammiolisälyönnit ja eteisarytmia 16.

Kääntyvien kärkien kammiotakykardia,  
KKK, (torsades de pointes)

EKG:ssa nähdään taajuudeltaan 150–250 lyöntiä 
minuutissa oleva kammiorytmi, joka romahdut-
taa verenpaineen ja aiheuttaa tajunnan menetyk-
sen. QRS-heilahduksen sähköinen akseli suuntau-
tuu muutaman lyönnin sarjoina vähitellen positii-
visesta negatiiviseksi 14. Rytmi voi korjaantua itses-
tään, mutta se voi muuttua letaaliksi kammioväri-
näksi 12.

Kääntyvien kärkien kammiotakykardian syn-
nyssä tärkeä tekijä on pitkä QT-aika, joka voi joh-
tua synnynnäisestä geenivirheestä. Tämän joh-
dosta syntyy viallisia ionikanavia. Geenejä tiede-
tään olevan ainakin viisi (LQT1-5), joista LQT1- 
tyypin geenivirhe on yleisin. Suomesta löytyy yli 
80 sukua, joilla on pitkä QT-oireyhtymä tai jokin 
muu perinnöllinen rytmihäiriö. Sen toteaminen 
on tärkeää, sillä potilaan lähisukulaisilla voi ol-
la sama geenivirhe. Monesti QT-aika pitenee rasi-
tuksen jälkeen, eikä lepo-EKG:sta löydetä syytä ta-
junnan menetykseen. Hankinnainen pitkä QT-ai-
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ka voi johtua elektrolyyttihäiriöstä tai tietyistä lää-
keaineista. Tällöin rytmihäiriölle altistavat tekijät 
on mahdollista poistaa 17, 18.

Pitkä QT-aika kuvaa kammioiden repolarisaa-
tion hidastumista. Sydänlihassolujen Na- ja K-io-
nikanavien epänormaali toiminta johtaa aktiopo-
tentiaalin ja QT-ajan pidentymiseen. Solukalvo jää 
epävakaammaksi ja on alttiimpi sekundaariseen 
depolarisaatioon, jolloin esimerkiksi sympaatti-
nen aktivaatio laukaisee rytmihäiriön 19.

Synnynnäisen pitkän QT-ajan hoidossa käyte-
tään beetasalpaajaa, jota akuutissa tilanteessa an-
netaan laskimoon. Akuutissa tilanteessa voidaan 
kokeilla myös alfasalpaajaa, verapamiilia, magne-
siumsulfaattia ja kalium-infuusiota, jos beetasal-
paus ei auta. Hankinnaisen pitkän QT-ajan hoi-
tona käytetään akuutisti magnesiumsulfaattia ja 
lopetetaan QT-aikaa pidentävät lääkkeet. Lisäksi 
mahdollinen hypokalemia on korjattava. Tarvitta-
essa potilaalle aloitetaan tahdistus ja isoprenaliini-
infuusio. 20

Supraventrikulaarinen takykardia SVT

Yleisin supraventrikulaarisen takykardian muo-
to on eteiskammiosolmukkeen kiertoaktivaatio-
takykardia. Siinä sähköimpulssi voi kiertää joko 
isoa kehää, esimerkiksi oikeassa eteisessä, tai hy-
vin pientä kehää, joitakin soluja käsittävää aluet-
ta. Kammiotaajuus on tyypillisesti 150–200/min. 
Yleensä rytmihäiriö käynnistyy eteis- tai kammio-
lisälyönnistä. 21

Yleisimpiä oireita SVT:ssä ovat palpitaatiotun-
temukset, huimaus ja hengenahdistus. Tajunnan 
menetyksen riski kasvaa, mikäli rytmi nousee yli 
170/min 22. On saatu tuloksia, että tajunnanmene-
tyksen taustalla olisi myös vasomotorinen reaktio, 
jossa sydämen mekanoreseptorit aktivoituisivat ta-
kykardian aikana pienentyneen kammiovolyymin 
ja voimakkaan kammiosupistuksen johdosta. Tä-
mä johtaisi epäadekvaattiin verenkierron vastee-
seen takykardialle samalla tavalla kuin vasovagaa-
lisessa synkopeessa 23.

Eteiskammiokiertoaktivaatiotakykardia on 
mahdollinen silloin, kun eteisten ja kammioiden 
välillä on ylimääräinen johtorata. Tällöin puhu-
taan Wolf-Parkinson-White-oireyhtymästä. Im-
pulssi voi johtua oikorataa pitkin kammioista etei-
siin, jolloin puhutaan ortodromisesta takykardi-
asta tai eteisistä kammioihin, jolloin on kyseessä 
antidrominen takykardia. Jälkimmäisessä tilan-
teessa tajunnan menetys on yleisempää. Eteisvä-
rinässä oikorataa pitkin kulkevat impulssit voivat 
johtaa erittäin nopeaan kammiovasteeseen ja jopa 

kammiovärinään. WPW-potilaalla voidaan näh-
dä EKG:ssa lyhyt PQ-aika ja leveä QRS-komplek-
si, jonka alussa esiintyy kolmiomainen ns. delta-
aalto. 21, 24

Sick sinus -syndrooma

Sinussolmukkeen epänormaalia impulssin muo-
dostusta, jossa esiintyy usein sinusbradykardiaa, 
sinustaukoja sekä sinoatriaalisia katkoksia kutsu-
taan sick sinus -oireyhtymäksi. Lisäksi voi esiintyä 
nopeiden säännöllisten tai epäsäännöllisten eteis-
takykardioiden ja hitaan eteis- ja kammiorytmin 
vuorottelua, jolloin puhutaan bradykardia-taky-
kardia-oireyhtymästä. Sinussolmukkeen toimin-
nan häiriön voivat aiheuttaa sisäiset syyt, joista 
yleisimpiä ovat degeneratiivinen fibroottinen si-
nussolmuke, amyloidoosi, kardiomyopatiat, in-
farkti tai myokardiitti. Ulkoisia syitä ovat esimer-
kiksi hyperkalemia, hypoksia ja monet lääkkeet, 
kuten digitalis. 19, 25

Mikäli potilaalla esiintyy huimausta tai tajun-
nanmenetyksiä voidaan ensihoitona antaa atropii-
nia. Lisäksi voidaan kokeilla isoprenaliini-infuu-
siota. Vaikeiden oireiden hoitoon on joskus väliai-
kainen ulkoinen tahdistus tarpeellinen. 20

Eteiskammiokatkokset

Kun impulssin johtumisen häiriö on eteiskammio-
solmukkeessa, Hisin kimpussa tai johtoradoissa 
puhutaan eteiskammiokatkoksista (AV-blokki). 
Eteiskammiokatkoksia voi esiintyä terveelläkin 
satunnaisesti unen aikana ja huippu-urheilijalla 
myös valveilla. Katkokset ovat tällöin AV-solmuk-
keen tasolla. Muita syitä ovat sydäninfarkti, sydän-
lihastulehdus sekä synnynnäinen johtoradan kehi-
tyshäiriö. 20

Ensimmäisen asteen AV-blokki, jonka tunnis-
taa yli 200 ms pitkästä PQ-ajasta, on harvoin vaka-
va ilmiö, mutta poikkeuksiakin on. Sen sijaan toi-
sen ja erityisesti kolmannen asteen AV-blokki hi-
dastamalla sykettä liikaa voi aiheuttaa pahimmil-
laan tajunnan menetyksen. 14, 19

Toisen asteen AV-blokki voidaan jakaa kah-
teen tyyppiin. Toinen on Mobitz 1, johon liittyy 
Wenckebachin ilmiö, jossa PQ-aika pitenee vähi-
tellen, kunnes P-aaltoa ei seuraakaan QRS-komp-
leksi. Mobitz 2 -tyypissä PQ-aika pysyy muuttu-
mattomana, kunnes yhtä P-aaltoa ei seuraakaan 
QRS-kompleksi. 16 Mikäli potilaalla esiintyy hui-
mausta tai tajunnan menetyksiä, on hoito tar-
peen 14.

Kolmannen asteen AV-katkos eli täydellinen 
eteiskammiokatkos on kyseessä, kun sähköinen 
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impulssi ei etene eteisten ja kammioiden välil-
lä lainkaan. Eteiset ja kammiot aktivoituvat toisis-
taan riippumatta. Eteisten rytminä voi olla esimer-
kiksi sinussolmukkeesta lähtöisin oleva rytmi tai 
eteisvärinä. Kammioiden rytmi riippuu katkoksen 
paikasta. Yleensä sepelvaltimotaudin, aorttaläpän 
ahtauman tai myokardiitin seurauksena katkos on 
Hisin kimpun alapuolella, jolloin korvausrytmi 
jää alle 40/min. EKG:ssa voidaan tuolloin nähdä 
säännöllinen rytmi leventyneellä QRS-komplek-
silla. Mikäli katkos on Hisin kimpun yläpuolella, 
on QRS-kompleksi kapeampi ja rytmi 40–60/min. 
Tämän tason katkos liittyy useammin synnynnäi-
seen sydänvikaan. 19

Hoito määräytyy AV-katkoksen tason mukaan. 
Mikäli se on AV-solmukkeen tasolla, voidaan an-
taa atropiinia ja teofyllamiinia. Sen sijaan distaali-
sen AV-katkoksen hoidoksi ei tule käyttää atropii-
nia, sillä se voi pahentaa katkosta ja romahduttaa 
verenpaineen. Tuolloin voidaan antaa isoprena-
liinia. Syketaso pyritään nostamaan tasolle 50–60 
lyöntiä minuutissa. Tilapäinen ulkoinen tahdistus 
on tarpeen, jos tajuttomuuskohtaukset tai asysto-
le-vaihe toistuvat tai jos potilaalla todetaan kään-
tyvien kärkien kammiotakykardioita. 20

Diabetekseen liittyvän autonomisen neuropati-
an yhteydessä on raportoitu vakavia bradykardi-
oita, jotka ovat johtaneet verenpaineiden romah-
tamiseen. AV-solmukkeen katkos voi olla tuolloin 
taustalla. Neuropatian vuoksi ei atropiinista ole 
bradykardian hoidossa hyötyä, vaan tuolloin on 
syytä käyttää adrenaliinia. Diabeettiseen autono-
miseen neuropatiaan liittyy myös muita rytmihäi-
riöitä aina sydänpysähdykseen asti. 26, 27

Kammiovärinä, PEA –rytmi ja asystole

Kammiovärinässä kammioiden keskimääräinen 
aktivaatiotaajuus on n. 6 sykliä sekunnissa 28, mi-
kä johtaa pumppausmekaniikan romahtamiseen 
ja äkilliseen tajunnan menetykseen ja elottomuu-
teen. EKG:ssä todetaan hieno- tai karkeajakoinen 
epäsäännöllinen sähköinen aktiviteetti, josta ei voi-
da erottaa QRS-komplekseja 29. Kammiovärinä on 
ilman hoitoa palautumaton tila, johon ainoa pa-
rantava hoito on mahdollisimman varhainen de-
fibrillaatio 20. Jopa 80 % sydänperäisistä sydänpy-
sähdyksistä on kammiovärinöitä, joita usein kui-
tenkin edeltää (arviolta 75 %:ssa) pulssiton kam-
miotakykardia, joka on ehtinyt muuttua kammio-
värinäksi ennen defibrillaattorin tuloa 30.

Yleisesti on ajateltu, että kammiovärinä koos-
tuu useista kaaosmaisista aaltorintamista, jotka 
vaihtavat paikkaa sykli sykliltä. Uudet tutkimuk-

set ovat kuitenkin antaneet ymmärtää, että se oli-
si organisoidumpi. Nanthakumar kumppaneineen 
havaitsi tutkimuksessaan, että impulssit kulkevat 
vain muutamaa rataa pitkin laajana aaltorintama-
na kammioissa. Samassa tutkimuksessa havaittiin, 
että kammiovärinä on harvoin kiertoaktivaatio-
tyyppinen 28.

Kammiovärinän taustalla voivat olla hyvin mo-
net tekijät, kuten sepelvaltimotauti, kardiomyopa-
tiat, hypertoniasta tai läppävioista johtuva vasem-
man kammion hypertrofia. Oikean kammion aryt-
mogeeninen dysplasia, myoperikardiitti tai sarkoi-
doosi ja kasvaimet lisäävät kammiovärinän riskiä. 
Antiarytmiset lääkkeet, digitalismyrkytys ja elekt-
rolyyttihäiriöt voivat myös laukaista rytmihäiriön. 
On myös mahdollista, että mitään selittävää teki-
jää ei löydy. 31.

PEA-rytmistä käytettiin aiemmin nimitystä 
elektromekaaninen dissosiaatio (EMD). Kysees-
sä on pulssiton rytmi, joka näkyy monitorilla le-
veinä komplekseina alle 70/min, usein 40/min. Sy-
dänpysähdyspotilaista noin 20 %:lla on alkuryt-
minä PEA 32, jonka aiheuttajina voivat olla keuh-
koembolia, sydäninfarkti, hypovolemia, hypoksia, 
hypotermia tai paineilmarinta 33. PEA:ssa tavattu-
jen potilaiden ennuste on erittäin huono. Sairaa-
lan ulkopuolella todetuista PEA-rytmeissä on Pe-
rers kumppaneineen raportoinut noin 0,5 % sel-
viytymislukuja 34.

Asystolessa sydämen sähköinen ja mekaaninen 
toiminta on loppunut, ja EKG.ssä nähdään suora 
viiva. Alkurytminä asystole on huonoennusteinen, 
sillä vain 1–2 % elvytetyistä potilaista voidaan ko-
tiuttaa sairaalasta 30. Asystolea tavataan ei-sydän-
peräisissä sydänpysähdyksissä, kuten aivoveren-
vuodon tai tukehtumisen yhteydessä. Kammiovä-
rinä hiipuu ilman peruselvytystä asystoleen 10–15 
minuutissa 32.

Kyseisissä tiloissa puhutaan sydänpysähdykses-
tä, ja tuolloin tajunnan menetystä seuraa välittö-
mästi elottomuus (taulukko 2.). Näiden hoidosta 
on hiljattain julkaistu päivitetty käypä hoito -suo-
situs. 

Elvytetyn potilaan tutkimukseen olisi syytä 
kiinnittää huomiota. Mikäli potilas kotiutetaan, 
eikä sydänpysähdyksen syy ole selvillä, voi sama 

Taulukko 2. Tajuttomuuteen ja elottomuuteen johtavat 
rytmihäiriöt

•	 kammiovärinä
•	 asystole
•	 PEA	(pulseless	electrical	activity)
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potilas olla kohta toistamiseen elvytettävänä. Eri-
tyisesti tilanteissa, joissa sydänpysähdyksen syy ei 
ole johtunut infarktista, on tärkeää tehdä potilaal-
le elektrofysiologiset tutkimukset, jolloin voidaan 
havaita pysyvän tahdistimen tarve. Potilaiden jäl-
kitarkastus puolen vuoden kuluttua kotiutuksesta 
olisi myös tärkeää. Tuolloin voidaan arvioida po-
tilaan kuntoutumista ja tarvittaessa puuttua esille 
tuleviin ongelmiin. 35

Sydämen rakenteelliset syyt 
tajuttomuuden aiheuttajina
Aorttaläpän ahtauma

Yleisin syy aorttaläpän ahtaumaan on degenera-
tiivinen tapahtuma, jossa aorttaläppään kertyy si-
dekudosta ja kalkkia, jolloin läppä jäykistyy ja sen 
avautuminen vaikeutuu. Edeltävä läpän endotee-
livaurio toimii prosessin käynnistäjänä. Tajunnan 
menetys on varsin myöhäinen oire aorttaläpän ah-
taumasta ja tuolloin elinaikaa on keskimäärin kol-
me vuotta. 36, 37, 38

Aorttaläpän ahtaumassa rasitukseen liittyvä ve-
risuonten laajeneminen on ehkä yleisin tajunnan 
menetyksen mekanismi. Sydän ei pysty pumppaa-
maan tarpeeksi verta ahtauman läpi aivoihin. Suu-
rentuneen virtausvastuksen vuoksi vasen kammio 
hypertrofioituu, mikä saattaa aiheuttaa rasitukses-
sa vagaalisen heijasteen, jolloin syke hidastuu ja 
verisuonet laajenevat ja seuraa tajunnan menetys. 
Hypertrofinen sydän on lisäksi herkkä rytmihäiri-
öille, jolloin kammiot eivät ehdi täyttyä tarpeeksi 
ja minuuttivolyymi romahtaa. Kalkkiutunut aort-
taläppä puolestaan voi painaa eteiskammiosolmu-
ketta, mikä saattaa johtaa eteiskammiokatkoksien 
kautta bradykardiaan ja edelleen tajunnan mene-
tykseen. 36

Sydäntamponaatio

Tamponaatio kehittyy, kun sydänpussiin kertyy 
nestettä niin paljon, että se haittaa eteisten ja kam-
mioiden täyttymistä. Akuutissa tilanteessa jo 150 
ml voi aiheuttaa vakavan oireiston. Hitaammin 
kehittyvässä tamponaatiossa sydänpussin veny-
minen kompensoi tilannetta, ja nestettä voi kertyä 
jopa litra. Akuutin tamponaation oireet ovat hen-
genahdistus, tajuttomuuskohtaukset ja matala ve-
renpaine. Lisäksi voidaan tuntea pulsus paradok-
sus, jolla tarkoitetaan sisäänhengityksen ajaksi sel-
västi heikkenevää pulsaatiota, joka voi jopa hävi-
tä.

Tamponaation voivat aiheuttaa monet tekijät 
(taulukko 3). Hoitona käytetään perikardiumiin 

kerääntyneen nesteen dreneerausta sekä suonen-
sisäistä nesteytystä ja sydämen pumppausvoimaa 
parantavia lääkkeitä. 39, 40

Iskemia ja infarkti

Sydänlihassolut toimivat aerobisesti, joten niiden 
toiminta on erittäin herkkä hapenpuutteelle. Riip-
puu iskemian syvyydestä palautuuko sydänlihas 
hapenpuutteesta vai ajautuuko se infarktiin. Vä-
littömiä iskemian vaikutuksia ovat sydänlihaksen 
häiriytynyt relaksaatio, jolloin kammioiden täytty-
minen heikkenee. Tätä seuraa supistumisen heik-
keneminen ja muutamien tuntien kuluessa pe-
ruuttamaton sydänlihassolujen vaurio. 41

Hetkellinen tajunnan menetys seuraa noin jo-
ka kymmenettä sydäninfarktin saanutta. Syitä ovat 
rytmihäiriöt, iskemia tai sydänlihaksen pumppa-
ushäiriö. Lisäksi vasovagaalinen reaktio saattaa ol-
la tajunnan menetyksen taustalla. 42 Erityisesti ala-
seinäinfarktiin liittyy usein bradykardiaa ja mata-
lia verenpaineita. Ilmiöstä käytetään nimitystä Be-
zold-Jarishin refleksi, jossa parasympaattinen akti-
viteetti kohoaa ja sympaattinen estyy. Jopa 70  %:lla 
alaseinäinfarktin saaneella on havaittu sinusbra-
dykardiaa, kun vastaavasti etuseinäinfaktissa vain 
10–30  %:lla. 43 On syytä muistaa, että alaseinäin-
farkteissa on kolmasosalla mukana myös oikean 
kammion infarkti, mikä voi aiheuttaa häiriöitä 
eteiskammiojohtoradan toiminnassa, sillä tavalli-
sesti oikea sepelvaltimo ruokkii kyseisen alueen. 44

Hypertrofinen kardiomyopatia

Hypertrofinen kardiomyopatia on suhteellisen 
yleinen geneettinen sydänlihassairaus, jonka esiin-
tyvyys on normaaliväestössä noin 1:500. Sydänli-
haksen sarkomeereja koodittavissa geeneissä ta-
pahtuu mutaatio, jonka seurauksena sydänlihak-
sen rakenne, supistuvuus ja säätelytoiminta häi-
riintyvät. Diagnoosin perusteena pidetään vasem-
man kammion hypertrofiaa, jolla ei ole selittävää 
tekijää, kuten verenpainetautia tai aorttastenoo-

Taulukko 3. Sydäntamponaation syitä 
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sia. Seinämäpaksuuden alaraja on 13–15 mm. 45 
Hypertrofiseen kardiomyopatiaan liittyviä oirei-
ta ovat lisäksi rasitushengenahdistus, rintakipu 
ja rytmihäiriötuntemukset. 46, 47, 48                                 
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