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Kuva 1. Normaalin voinnin aikana nauhoitettu EKG

Eteisvärinäpotilaan pyörtyily 

Viisissäkymmenissä  olevalle mie-
helle ilmaantui eteisvärinä- eli 
flimmerikohtauksia muutaman 
kerran vuodessa.  Siinä eteis-

ten sähköinen toiminta muuttuu jär-
jestäytymättömäksi ja saavuttaa eteis-
kammiosolmukkeen yleensä lyhyin ja 
vaihtelevin väliajoin.  Sydän sykkii tiu-
haan, mutta epäsäännölliseen tahtiin, ja 
jokainen pulssiaalto on suuruudeltaan 
erilainen vasemman kammion eri pitui-
sista täyttymisajoista riippuen. 

Tykytykset kestivät joitakin tunteja 
ja hävisivät sitten beetasalpaajalla eli 5 
mg:n annoksella bisoprololia. Jumpu-
tuksen aikana syke oli hyvin kiihkeä, 
mutta vointi säilyi hyvänä. Muuten hän 
oli terve eikä käyttänyt alkoholia. Hen-
kinen stressi altisti flimmerille, joiden 
väliaikoina kunto oli mainio. Liikunta-
harrastukset hölkkälenkkeineen sujui-

vat vaikeuksitta. 
Tutkimuksissa sydämessä ei todettu 

muuta elimellistä vikaa, kuten asianlaita 
monesti onkin. Oikeassa rytmissä sydän 
sykki ilman lääkityksiä 58 kertaa minuu-
tissa ja verenpaine oli 126/78 mmHg. 
Muutoinkaan kliinisessä tarkastukses-
sa, rasitustestissä, kaikututkimuksessa, 
kilpirauhasessa tai rutiiniverinäytteissä 
munuais- ja suola-arvoineen ei todettu 
erikoista. 

Sitten vuosia myöhemmin kohtauk-
set tihenivät ja pitkittyivät. Flimmeri 
alkoi ilmaantua jopa kuukausittain ja 
saattoi kestää puolikin vuorokautta. 

Potilas voi huonosti jatkuvan bee-
tasalpaajahoidon aikana, mutta päi-
vystyspoliklinikalla sydämen sähköistä 
toimintaa hillitsevä 300 mg:n flekaini-
diannos yhdistettynä 5 mg:n bisoprolo-
liin tehosi hyvin ja käänsi rytmin sinuk-
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seen ilman haittoja. Niinpä päädyttiin 
“pills-in-the-pocket”-ratkaisuun, jossa 
hän otti eteisvärinän ilmaantuessa sa-
mat 300 mg flekainidia ja 5 mg bisopro-
lolia.  Ne auttoivat parin vuoden ajan 
hyvin. Sitten hän pyörtyi kahdesti eteis-
värinään ottamansa lääkeyhdistelmän 
jälkeen, mutta tajunta palautui pian 
sydämen ollessa oikeassa rytmissä. 

Tajuttomuuskohtausten vuoksi teh-
dyssä EKG:n 24 tunnin nauhoituksessa 
ei edelleenkään todettu erikoista, vaan 
sydän sykki normaalissa sinusrytmissä, 
yöllä hitaimmillaan 41/min ja päiväl-
lä nopeimmillaan kävelylenkin aikana 
108/min vuorokauden keskisykkeen ol-
lessa 63/min. 

Hyvässä kunnossa otetut EKG ja tho-
raxkuva ovat ohessa. 

Mikä vei eteisvärinämieheltä toistu-
vasti tajun ja miten sitä yritettiin sel-
vittää?

VASTAUS 
Sovittiin, että seuraavan kerran eteis-
värinän ilmaantuessa potilas tulee 
päivystyspoliklinikalle,  jossa hän saa 
käyttämänsä  flekainidin ja bisoprolo-
lin, minkä jälkeen tilannetta seurataan 
sydänvalvomossa. 

Kuvassa 3 on telemetriamaisema.  
Siinä nähdään, että 110 kertaa minuu-
tissa sykkivä flimmeri kääntyy  50/min 
-vauhdilla ilmaantuvaan sinusrytmiin. 
Sinussolmuke toipuu eli alkaa säädellä 
sykettä noin kolmen sekunnin kuluttua 
eteisvärinän loppumisesta  eli puolisen-
toista sekuntia tavallista hitaammin. 
Muita rytmin poikkeamia ei havaittu. 

Löydös sopi flekainidin tehokkaa-
seen sydämen sähköistä toimintaa 
hillitsevään  vaikutukseen, johon sen 
arytmiaa estävä tehokin perustuu. Myös 
beetasalpaaja on voinut jarruttaa sinus-
solmukkeen toipumista, vaikka se ei 
yksinään käytettynä pyörryttänytkään. 
Sinuksen toipumisaika oli kotiolois-

sa ollut todennäköisesti pidempikin 
kuin sairaalassa nauhoituksessa kiinni 
saatu viipymä. Tilanne ei heijastunut 
EKG:hen eikä thorax-kuvaan, jotka oli-
vat normaalit. 

Yleensä flimmerikohtauspotilaan 
pyörtyilyn tavallisin syy on viivästy-
nyt oikean rytmin  palautuminen, oli 
sen taustalla lääkevaikutus tai muuten 
vain “laiska” sinussolmuke eli   “sick si-
nus syndrooman” tapainen tilanne, tai 
molemmat yhdessä. Myös kotioloissa 
tehdyn pitkäaikaisnauhoituksen mata-

lanpuoleiset sykkeet sopivat aika tar-
mottomaan sinussolmukkeeseen.  

Potilaan kanssa neuvoteltiin eri-
laisista jatkotoimenpiteistä. Yhteis-
ymmärryksessä hänen kanssaan ei 
ryhdytty ablaatiohoitoon eli katetrien 
avulla tehtävään sydämen sisäiseen 
rytmihäiriön lähtöalueen tuhoamiseen. 
Sen sijaan päädyttiin jatkamaan harvan 
sykkeen estävän tahdistimen turvaama-
na entisellä lääkeyhdistelmällä, jolla on 
pärjätty hyvin. 

Kuva 2. Tajuttomuuskohtausten selvittelyn yhteydessä otettu thoraxkuva.

Kuva 3. Telemetriamaisema rytmin kääntyessä flekainidin ja beetasalpaajan  
vaikutuksesta flimmeristä sinukseen. 
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