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LKT, dosentti, sisätautien ja
kardiologian erikoislääkäri

Toistuva lepatus

M

Vaille viisikymppinen mies oli aina
ollut terve ja harrastanut liikuntaa
hölkkäilemällä neljästi viikossa
kympin kerrallaan vajaaseen tuntiin. Hän ei tupakoinut ja alkoholiakin kului hyvin niukasti. Sitten
verenpaine hivuttautui liian korkealle mutta laski ramipriililla.

uutamia vuosia myöhemmin hänelle ilmaantui
toistuvasti eteislepatus. Se
käännettiin aina sähköisesti sinusrytmiin, mutta rytmivika
uusiutui lukuisia kertoja neljän vuoden aikana, viimeisimmät vaikka lääkityksenä oli ramipriilin lisäksi metoprololi ja flekainidi.
Oikeassa rytmissä kunto säilyi
kohtalaisena, mutta lääkitys hidasti
sinusrytmiä ja haittasi liikunnan harrastamista. Tajuttomuuskohtauksia ei
koskaan ilmaantunut. Kilpirauhanen
toimi normaalisti, ja sydämen kaikumaisema oli ollut moitteeton vähäistä
vasemman eteisen suurenemista lukuun ottamatta.
Sitten tykytys alkoi jälleen ja olo vähän huononi.
Päivystyspoliklinikalla sydän sykki
tasaisesti ja säännöllisesti 134 kertaa
minuutissa, ja verenpaine oli 136/88

mmHg. Raajat olivat lämpimät ja sydämen toiminta kompensoitua. Auskultoiden tai palpoiden ei tykytyksen
lisäksi ollut erikoista todettavissa.
Valtimoveren hemoglobiinin happikyllästeisyys oli ilmaa hengittäessä
98 %. Pieni verenkuva oli kunnossa
ja plasman elektrolyytit viitealueilla.
Viidenkymmenen joulen bifaasinen
rytminsiirto sähköllä palautti jälleen
sinusrytmin.
EKG ennen kardioversiota on kuvassa 1, thorax-otos kuvassa 2 ja sähköiskun jälkeinen EKG kuvassa 3.
Kuukausia myöhemmin lepatus
uusiutui jälleen, ja silloin päädyttiin
tyytymään siihen. Beetasalpaaja ja
flekaidini vaihdettiin diltiatseemiin,
jolla kammiovastetta eli sykkeen tiheyttä yritettiin jarruttaa. Vointi ei kuitenkaan ollut hyvä.
Mitä sitten tehtiin?

Kuva 1. EKG ennen kardioversiota
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Kuva 2. Thorax-otos

Kuva 3. Sähköiskun jälkeinen EKG
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TASIGNA®
150 mg ja 200 mg kovat kapselit Nilotinibi
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Vastaus
Eteislepatuksella ei ollut varsinaista sydämen rakenteelliseen
vikaan liittyvää syytä. Tykytysten väliajat olivat oireettomia,
ja EKG oli rytmihäiriön aikana
flatteria lukuun ottamatta kunnossa, kuten thorax- ja kaikukuvatkin.
Käytössä olleet estolääkitykset olivat tehottomia ja aiheuttivat haittaavaa bradykardiaa.
Eteislepatuksen sähköaktivaatio kulkeutuu usein oikeassa eteisessä vakioista reittiä pitkin siten, että se pujahtaa
jokaisella kierroksella trikuspidaaliläpän ja alaonttolaskimon
suuaukon väliin jäävän kannaksen kautta. Tälle yleiselle
ns. I-tyypin eteislepatukselle
on ominaista, että EKG:ssä
nähdään selvät sahalaitamaiset
F-aallot taajuudella 250–350/
min, kuten potilaallammekin.
Tuon kannaksen vaurioittaminen sydämen sisäisesti yleensä
onnistuu, ja eteislepatus häviää sitten lopullisesti.

Tässä ablaatiotoimenpiteessä sydämen oikealle puolelle pujotetaan sähkökatetreja,
joilla voidaan ensin provosoida
rytmivika esille, mikäli se ei ole
jo ennestään jatkuva. Samalla
tarkistetaan tykytyksen kulkureitti, jota sitten vaurioitetaan
kuumentamalla se radiotaajuusvirran avulla 60–70 asteeseen.
Tämä eteislepatuksen poltto
on helpompi ja tulokset parempia kuin eteisvärinän monesti
lukuisten aktivaatiorintamien
hillintä ablaatiolla, jollei flimmerillä ole selkää lähtöpaikkaa
esimerkiksi keuhkovaltimoiden tyvessä.
Potilaan kanssa neuvoteltiin
jatkosta, eikä muihin estolääkitysten yrityksiin enää ryhdytty,
vaan päädyttiin ablaatioon. Se
onnistui hyvin, eikä sen jälkeen ole tykyttänyt, eikä mies
ole tarvinnut muuta lääkettä
kuin ramipriilia.
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Käyttöaiheet: Äskettäin todetun, kroonisessa vaiheessa olevan Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian (KML) hoitoon
aikuispotilailla. 200 mg lisäksi: Aikuispotilailla kroonisessa vaiheessa ja akseleraatiovaiheessa oleva Philadelphia-kromosomipositiivinen KML silloin, kun
aiempi hoito, mukaan lukien imatinibihoito, on osoittautunut tehottomaksi tai
potilas ei ole sietänyt sitä. Tutkimustuloksia tehosta blastikriisivaiheen Philadelphia-kromosomipositiivista kroonista myelooista leukemiaa sairastavilla
potilailla ei ole. Annostus: 300 mg x 2/vrk potilailla, joilla on äskettäin todettu
kroonisessa vaiheessa oleva KML. 400 mg x 2/vrk potilailla, joilla on kroonisessa tai akseleraatiovaiheessa oleva KML, kun aiempi hoito on osoittautunut
tehottomaksi tai potilas ei ole sietänyt sitä. Hoitoa jatketaan niin kauan kuin potilaalle on siitä hyötyä. Kapselit nielaistaan kokonaisina veden kera. Potilaan on
oltava syömättä 2 tuntia ennen annoksen ottamista ja vähintään tunti annoksen
ottamisen jälkeen. Vasta-aiheet: Yliherkkyys nilotinibille tai apuaineille. Varoitukset/varotoimet: Tasigna-hoito voi aiheuttaa trombosytopeniaa, neutropeniaa ja anemiaa. Myelosuppressio oli yleensä korjaantuvaa ja hoidettiin tavallisesti Tasigna-hoidon tilapäisellä keskeytyksellä tai annosta pienentämällä.
Täydellinen verenkuva tulee ottaa ensimmäisten 2 kuukauden ajan kahden
viikon välein ja sen jälkeen kerran kuukaudessa tai kliinisen tarpeen mukaan.
Tasignaa on annettava varoen potilaille, joiden QTc-aika on pidentynyt tai joilla
on merkittävä QTc-ajan pitenemisen riski (kuten potilailla joilla on hypokalemia, hypomagnesemia, synnynnäinen pitkän QT-ajan oireyhtymä; potilaat jotka käyttävät rytmihäiriölääkitystä tai muita QT-ajan pitenemistä aiheuttavia
aineita tai kumulatiivisia suuren annoksen antrasykliinejä). EKG-tutkimus on
suositeltavaa ennen Tasigna-hoidon aloittamista sekä tarpeen mukaan. Mahdollinen hypokalemia tai hypomagnesemia on korjattava ennen Tasignan antoa. Maksan vajaatoimintapotilaita on hoidettava varoen. Jos vaikea-asteiseen
nesteen kertymiseen viittaavia merkkejä havaitaan nilotinibihoidon aikana, on
nesteen kertymisen etiologia arvioitava ja potilas hoidettava tilanteeseen sopivalla tavalla. Potilaita on ohjeistettava hakeutumaan välittömästi lääkärin hoitoon, jos heillä ilmenee akuutteja, kardiovaskulaarisiin tapahtumiin viittaavia
merkkejä tai oireita. Jokaisen potilaan kardiovaskulaarinen status on arvioitava ja hänen mahdollisia kardiovaskulaarisia riskitekijöitään on seurattava
sekä hoidettava aktiivisesti voimassaolevien ohjeistusten mukaisesti koko Tasigna-hoidon ajan. Potilaalle on määrättävä asianmukainen hoito kardiovaskulaaristen riskitekijöiden hallinnassa pitämiseen. Tasigna-hoidon yhteydessä
on ilmoitettu seerumin kokonaiskolesterolipitoisuuksien ja veren glukoosipitoisuuden suurenemista. Lipidipitoisuudet on määritettävä ennen Tasigna-hoidon aloittamista ja arvioitava 3 ja 6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta
sekä vähintään kerran vuodessa pitkäaikaisen hoidon yhteydessä. Verensokeri
on määritettävä ennen Tasigna-hoidon aloittamista ja sitä on kliinisen tarpeen
mukaan seurattava hoidon aikana. Varovaisuuteen on syytä, jos potilaalla on
anamneesissa haimatulehdus. Kliinisesti merkittävän kuivuman korjaaminen
ja korkeiden virtsahappotasojen alentaminen ennen Tasigna-hoidon aloittamista on suositeltavaa mahdollisen tuumorilyysisyndrooman ilmenemisen
vuoksi. Ei saa ottaa aterian yhteydessä. Tasignaa ei pitäisi käyttää raskauden
aikana, ellei kliininen tila edellytä nilotinibihoitoa. Hedelmällisessä iässä olevien naisten on käytettävä erittäin tehokasta ehkäisyä Tasigna-hoidon aikana
sekä kahden viikon ajan hoidon päättymisen jälkeen. Ei saa käyttää imetyksen
aikana. Sisältää laktoosia. Yhteisvaikutukset: Varovaisuutta on noudatettava:
potilailla, jotka saavat QT-aikaa mahdollisesti pidentäviä lääkevalmisteita; CYP3A4:n indusoijien kanssa; samanaikaisessa käytössä CYP3A4:n, CYP2C8:n,
CYP2C9:n, CYP2D6:n ja UGT1A1:n substraattien kanssa, joilla on kapea terapeuttinen indeksi; P-glykoproteiinin toimintaan vaikuttavien aineiden kanssa. Vältä greippiä sisältäviä tuotteita. Voimakkaiden CYP3A4:n estäjien käyttöä tulee välttää. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset: hypofosfatemia (mukaan
lukien veren fosfaattipitoisuuden pieneneminen), hyperbilirubinemia (mukaan
lukien veren bilirubiinipitoisuuden suureneminen), ALAT-arvon suureneminen,
ASAT-arvon suureneminen, lipaasiarvojen suureneminen, LDL-, HDL- ja kokonaiskolesterolipitoisuuksien nousu, veren triglyseridipitoisuuden nousu, ihottuma, kutina, pahoinvointi, päänsärky, ylävatsakipu, väsymys, hiustenlähtö,
luuydinsuppressio, trombosytopenia, neutropenia, lihaskipu. Yleiset: ummetus, ripuli, ruokahalun heikkeneminen, hypokalsemia, hypokalemia, oksentelu, vatsakipu, perifeerinen turvotus, anemia, dyspepsia, nivelkipu, lihasnykäykset, luustokipu, astenia, follikuliitti, ylähengitystieinfektio (mukaan lukien
nielutulehdus, nenänielutulehdus, nuha), ihon papillooma, kuiva iho, voimattomuus, diabetes, hyperglykemia, hyperkolesterolemia, hyperlipidemia, hypertriglyseridemia, unettomuus, masennus, ahdistuneisuus, huimaus, hypestesia,
perifeerinen neuropatia, silmien kutina, sidekalvontulehdus, silmien kuivuus
(mukaan lukien kseroftalmia), kiertohuimaus, hypertensio, kuumat aallot,
hengenahdistus, yskä, epämukava tunne vatsan alueella, vatsan turvotus,
makuhäiriöt, ilmavaivat, maksan toimintahäiriö, punoitus, yöhikoilu, ekseema, voimakas hikoilu, kontuusiot, akne, ihotulehdus (mukaan lukien allerginen,
eksfoliatiivinen ja aknen kaltainen ihotulehdus), raajakipu, selkäkipu, lihasheikkous, rintakipu (mukaan lukien ei-sydänperäinen rintakipu), kuume, epämukava tunne rinnassa, hemoglobiinin lasku, veren amylaasin nousu, veren
alkalisen fosfataasin nousu, GGT-arvon suureneminen, painon nousu, veren
insuliinipitoisuuden nousu, globuliinipitoisuuden pieneneminen, angina pectoris, rytmihäiriö (mukaan lukien eteis-kammiokatkos, takykardia, eteisvärinä, kammiolisälyönnit, bradykardia), sydämentykytys, sydäninfarkti, QT-ajan
piteneminen EKG:ssä, leukopenia, eosinofilia, lymfopenia. Pakkaukset, hinnat
ja korvattavuus 01.11.2015 (voh+alv): 150 mg 112 kaps. 2880,27 €; 200 mg
112 kaps. 3992,51 €. Katso aina ajantasaiset tiedot: www.terveysportti. fi. Erityiskorvattava (100 %) erillisselvityksen perusteella (152). Huom! Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Lisätietoja: Novartis Finland Oy, Lääkeinformaatiopalvelu, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo, puh.
010 6133 210, www.novartis.fi
Viite: 1. Tasigna -valmisteyhteenveto
Kuvalähteet: Bianconi, Ann Human Biol, 2013. Baccarani, Blood, 2013. Baccarani, Blood, 2006. Huom! Kuva on tehty havainnollistamaan visuaalisesti
molekulaarisen vasteen eroja ja jäännöstaudin riskin minimoimisen tärkeyttä.
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