
KATSAUS

Särkynyt sydän –  tunnekuohut 
sydänkohtauksen syynä

Erilaisten pitkäaikaisten stres-
sitekijöiden merkitystä sepel-
valtimotaudin ja sydäninfark-
tin vaaratekijöinä on tutkittu 

pitkään mutta vaihtelevilla tuloksilla. 
Ei ihme, sillä stressi on hyvin subjek-
tiivinen ja varsin vaikeasti mitattava 
käsite. On kuitenkin tunnettua, että 
voimakas suru, järkytys tai mielipaha 
voi joskus aiheuttaa äkkikuoleman tai 
sydäninfarktin.  Jokaisella sydänpoti-
laita hoitavalla lääkärillä on tästä koke-
musta. Tutkimukset ovat osoittaneet 
selvän hypyn vakavien sydänkohta-
usten ilmaantuvuudessa esimerkiksi 
heti maanjäristyksen aiheuttaman 
voimakkaan järkytyksen ja pelkore-
aktion jälkeen. Perinteisen sydänin-
farktin aiheuttajana erilaiset tunne-
kuohut ja järkytykset ovat kuitenkin 
varsin harvinaisia aiheuttaen niistä alle 
viisi prosenttia. 

Puolison kuolema on selvästi yleisin 
sydänkohtauksia aiheuttava järkytys. 
Riskin on arvioitu olevan tässä tilan-
teessa jopa 20-kertainen tavanomai-
seen verrattuna. Voimakas vapaaehtoi-
nen jännityskokemus ja tunnekuohu 
näyttävät myös suurentavan sydän-
kohtauksen vaaraa, mutta tunnepur-
kauksiin liittyvissä reaktioissa näyttää 
kuitenkin olevan selvä sukupuoliero. 
Miehillä voimakas suuttumus tai vi-
hanpurkaus voi aiheuttaa tyypillisesti 
joko äkkikuoleman tai uhkaavan ison 
sydäninfarktin. Naisilla puolestaan 

seurauksena on useammin ”särkynyt 
sydän” -oireyhtymä (takotsubo-kar-
diomyopatia) ilman sepelvaltimotu-
kosta.

Hyvä esimerkki tästä sukupuoli-
erosta oli vuoden 2014 jalkapallon 
maailmanmestaruuskisoissa Brasilian 
ja Chilen välinen ottelu, joka päättyi 
Chilen epäonnistuneeseen rangais-
tuslaukaukseen. Chileläissyntyinen 
keski-ikäinen pariskunta katsoi peliä 
Tukholman lähiössä. Mies raivostui 
lopputuloksesta ja hänelle ilmaan-
tuivat kovat rintakivut, jotka johtivat 
nopeasti sydänpysähdykseen. Sairaa-
lassa todettiin vasemman sepelval-
timon eteen laskevan haaran tyvi-
tukos, ja hoidosta huolimatta potilas 
menehtyi. Vaimo puolestaan järkyttyi 
miehen sydänkohtauksesta ja tuotiin 
varjoainekuvaukseen heti miehen jäl-
keen. Sepelvaltimot olivat kunnossa, 
mutta sydämen toiminta oli lamaantu-
nut. Vaimo toipui särkyneen sydämen 
kohtauksestaan tavanomaisesti muu-
tamassa päivässä.

Mikä on takotsubo-kardiomyopatia?
Takotsubo-kardiomyopatia on sydä-
men pumppausta lyhytaikaisesti 
lamaava sydänkohtaus, joka ilmenee 
useimmiten iäkkäillä naisilla ilman 
merkittäviä sepelvaltimoahtaumia tai 
tukoksia. Takotsubo-nimi on saanut 
alkunsa siitä, että tyypillisimmässä 
muodossa kammion muoto kohtauk-
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Japanilaiset kuvasivat 1990-luvun 
alussa oireiltaan sydäninfarktia 
muistuttavan sairauden, jossa 
sepelvaltimoissa ei kuitenkaan 
todeta tukoksia tai ahtaumia. Tauti 
esiintyy pääosin yli 60-vuotiailla 
naisilla, ja kohtausta edeltää usein 
voimakas järkytys tai tunnekuohu. 
Alkuvaiheessa sydämen pump-
paustoiminta voi olla vakavasti 
lamaantunut ja aiheuttaa jopa 
kardiogeenisen sokin. Useimmi-
ten sydämen toiminta kuitenkin 
palautuu normaaliksi jo muutaman 
päivän tai viikon kuluessa. Viime 
vuosina on käynyt ilmi, että tämä 
takotsubo-kardiomyopatiaksi ni-
metty särkynyt sydän voi ilmaantua 
ilman selviä laukaisevia tekijöitä – 
ja myös miehille. Taudin patofysio-
logiaa ei tunneta tarkkaan, ja hoito 
on oireenmukaista.
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sen aikana muistuttaa Japanissa mus-
tekalapyydyksenä käytettyä kapea-
kaulaista ruukkua (takotsubo), jossa 
on leveä tyviosa.  Takotsubo on nykyi-
sin melko tavallinen sydänkohtauksen 
muoto ja paljastuu lähes vääjäämättä, 
koska sepelvaltimoiden varjoaineku-
vaus kuuluu sepelvaltimotautikohta-
uksen rutiinitutkimuksiin. 

Kenelle takotsubo tulee ja miksi?
Noin 80 prosenttia takotsubo-kohtauk-
sista ilmenee iäkkäillä naisilla, mutta 
toisaalta viidennes potilaista on mie-
hiä eivätkä nuoremmatkaan naiset 
ole täysin suojassa kohtaukselta (1). 
On arvioitu, että takotsubo on rinta-
kivun aiheuttaja lähes kymmenellä 
prosentilla naispotilaista, joilla epäil-
lään sepelvaltimotautikohtausta. Syytä 
naisten yliedustukseen ei tunneta. 

Naissukupuolen ohella takotsubon 
riski näyttää liittyvän moniin vakaviin 
sairauksiin ja sairaalassa tehtäviin toi-
menpiteisiin. Suurimmassa kansain-
välisessä INTERTAK-rekisterissä, jossa 
Tyksin Sydänkeskus on ollut Suomen 
edustajana mukana alusta alkaen, yli 
kolmanneksella potilaista oli jonkin-
laisia psykiatrisia ongelmia, ja neu-
rologiset sairaudet olivat myös lähes 
yhtä yleisiä (1).

Takotsubo-kohtauksen etiologise-
na tekijänä on pidetty äkillistä tunne-
kuohua tai stressiä, mutta vain vajaalla 
kolmanneksella potilaista on todetta-
vissa sairastumista edeltävä selkeä 
psyykkinen stressitekijä. Toisella kol-
manneksella kohtausta edeltää raskas 
fyysinen ponnistus, mutta kolmas-
osalla ei voida tunnistaa mitään var-
maa provosoivaa tekijää. Tyypillisesti 

oireisto alkaa heti voimakkaan tunne-
pitoisen tapahtuman, kuten läheisen 
kuoleman, jälkeen. On vähemmän tun-
nettua, että kohtauksen aiheuttaja voi 
olla mielipahan ja järkytyksen ohella 
myös voimakas positiivinen tunne-elä-
mys (”happy heart syndrome”) – tosin 
hyvin harvoin (2). Esimerkkinä tästä 
on Heikki Kovalaisen Hungaroringin 
F1-voiton aiheuttama takotsubo hänen 
iäkkäälle naispuoliselle ihailijalleen.

Takotsubon patofysiologiaa ei tunne-
ta. Rotalle pystytään aiheuttamaan tyy-
pillinen takotsubo-löydös isolla annok-
sella adrenaliinia, mikä tukee teoriaa, 
että jonkinlainen adrenaliinimyrsky on 
tilaa aiheuttamassa. Muutosten paikan-
tumisen kammion kärkeen ajatellaan 
selittyvän sillä, että β2-adrenergisia re-
septoreja on enemmän kammion kär-
jessä kuin tyvialueella (3). 
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Miten takotsubo ilmenee ja miten se 
todetaan?
Takotsubon oireet muistuttavat akuut-
tia sydäninfarktia. Potilaalle ilmaantuu 
rintakipu ja hengenahdistusta, ja jos-
kus kohtaus voi johtaa keuhkopöhöön 
tai jopa kardiogeeniseen sokkiin. Jos-
kus oireena voi olla vain huonovointi-
suutta tai lieviä epämääräisiä rintatun-
temuksia. Oireisto lievittyy valtaosalla 
potilaista nopeasti.

EKG on poikkeava käytännössä aina 
ja muistuttaa alkuvaiheessa ST-nou-
suinfarktia noin puolessa tapauksista. 
ST-segmentin lasku aVR-kytkennässä 
ja ST-nousun puuttuminen V1-kyt-
kennästä voivat auttaa erottamaan ta-
kotsubon etuseinän ST–nousuinfark-
tista (4). Sydänlihasmerkkiaineiden 
pitoisuudet suurenevat mutta yleensä 
vähemmän kuin ST–nousuinfarktissa 
(3,4). Diagnoosi jää kuitenkin epävar-
maksi pelkästään oireiden, EKG:n ja 
merkkiainemääritysten perusteella.

Sepelvaltimotautikohtausta epäil-
täessä varjoainekuvaus on keskeinen 
tutkimus. Takotsubossa sepelvalti-
mot ovat joko normaalit tai niissä on 
enintään vähäisiä kaventumia. Se-
pelvaltimoahtaumien puuttuminen 
ei kuitenkaan sulje varmuudella pois 
sydäninfarktia, koska sepelvaltimon 
tukkinut veritulppa on saattanut liue-
ta tai emboloitua perifeerisiin suoniin 
ennen varjoainekuvausta.

Jos sepelvaltimot osoittautuvat nor-
maaleiksi, tulee myös vasen kammio 
kuvata varjoaineella, ellei ultraäänitut-
kimuksessa ole selkeää takotsuboon 
sopivaa löydöstä. Vasemman kammi-
on varjoainekuvauksessa havaitaan 
tyypillisesti huonosti liikkuva tai sys-
tolessa hieman pullistuva kammion 
kärkiosa ja samaan aikaan hyperki-
neettisesti supistuvat tyviosat. Osassa 
tapauksista liikehäiriö keskittyy vyö-
mäisesti vasemman kammion keski- 
tai tyviosaan (1,5). Pumppaushäiriö 
voi olla myös paikallinen tai ulottua 

osalla potilaista oikeaan kammioon. 
Tyypillistä on, että pumppaushäiriöt 
eivät noudata sepelvaltimoanatomiaa 
eivätkä siis ole selitettävissä tietyn se-
pelvaltimohaaran ohimenevälläkään 
tukoksella (1).

Hoito?
Suurin osa potilaista voi alkuvai-
heen rintakipujen jälkeen hyvin. 
Satunnaistettuja hoitotutkimuksia ei 
ole, ja suositukset perustuvat täysin 
mielipiteisiin. Vasemman kammion 
dysfunktion ja vajaatoiminnan takia 
potilaalle aloitetaan yleensä tavan-
omainen sydämen vajaatoiminnan 
lääkehoito. Pienimolekyylistä hepa-
riinia on perusteltua käyttää trombi-
profylaksina vajaatoiminnan ja vai-
kean pumppaushäiriön takia. Koska 
katekoliamiinit ja sympatikotonia ovat 
ilmiön todennäköisin syy, on hoidoksi 
suositeltu beetasalpaajalääkitystä, 
vaikka INTERTAK-tutkimuksessa ei 
havaittu beetasalpaajien parantavan 
ennustetta (1). Angiotensiinikonver-
taasin estäjän tai angiotensiinin sal-
paajan käyttö oli tutkimuksessa sen 
sijaan yhteydessä parempaan selviy-
tymiseen vuoden seurannassa myös 
kaltaistetussa potilasmateriaalissa. 
Verihiutalelääkityksiä käytetään alku-
vaiheen jälkeen yleensä vain sepelval-
timotautilöydöksen mukaisesti.

Takotsubon ennuste ja komplikaatiot
Yleisesti ottaen takotsuboa on pi-

detty hyvänlaatuisena tautina. Kuiten-
kin osalla potilaista esiintyy vakavia 
komplikaatioita taudin akuutissa vai-
heessa. Yleisimpiä ovat keuhkopöhö, 
kardiogeeninen sokki ja rytmihäiriöt. 
Kammioväliseinämän repeämäkään ei 
ole kovin harvinainen. Tyksissäkin on 
todettu ainakin kahdella potilaalla re-
peämä, joista toinen oli fataali ja toisel-
la potilaalla repeämä pystyttiin paik-
kaamaan katetritekniikalla ja potilas 
on voinut seurannassa hyvin. Vasem-

man kammion trombi on myös tärke-
ää tunnistaa ja hoitaa asianmukaisella 
antikoagulaatiolla tromboembolisten 
komplikaatioiden välttämiseksi. 

INTERTAK-tutkimuksen perusteel-
la ei takotsubon ennuste näytä olevan 
yhtään parempi kuin tavanomaisen se-
pelvaltimotautikohtauksenkaan (1,5). 
Liikehäiriö väistyy seurannassa lähes 
kaikilta potilailta – suurelta osalta jo 
parin viikon kuluessa – mutta joskus 
palautumiseen kuluu kuukausia. Ta-
kotsubo-kohtaus uusiutuu 3–10 pro-
sentilla potilaista ja joskus jopa toistu-
vasti. 

Lopuksi
Takotsubo-kardiomyopatia on siis 
todellinen ”särkynyt sydän”, joka 
aiheutuu tyypillisesti voimakkaan jär-
kytyksen, surun tai tunnekuohun seu-
rauksena.  Tila on ennusteeltaan ole-
tettua vakavampi, mutta alkuvaiheen 
vaikeakin toimintahäiriö korjaantuu 
yleensä täydellisesti. On ilmeistä, että 
lievempiä tautitapauksia jää paljon 
diagnosoimatta etenkin silloin, kun 
selkeää laukaisevaa tekijää ei ole näky-
vissä. 
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