
VÄITÖS

Eteisvärinä on sydämen tärkein 
rytmihäiriö ja siihen liittyy korostu-
nut aivoinfarktin ja ennenaikaisen 
kuoleman riski. Pelkästään Euroo-
passa arvellaan olevan kymmeni-
sen miljoonaa eteisvärinäpotilasta 
ja määrän on arvioitu tuplaantuvan 
2050-lukuun mennessä, mikä tulee 
rasittamaan jo valmiiksi kuormittu-
nutta terveydenhuoltojärjestelmää 
entisestään. Eteisvärinäpotilaiden 
hoidon eri osa-alueita tulee siis 
arvioida kriittisesti.

Sähköinen kardioversio eli Bernard 
Lownin länsimaihin lanseeraama 
synkronoitu rytminsiirto on 
ollut eteisvärinän rytminhallin-

tahoidon kulmakivi jo 50 vuoden ajan. 
Rytmin kääntäminen hoitaa tehokkaasti 
eteisvärinäkohtaukseen liittyvät oireet 
ja jo 1960-luvulla keskimäärin yhdeksän 
eteisvärinää kymmenestä saatiin palau-
tettua sinusrytmiin. Tehokkuudestaan 
huolimatta eteisvärinän kardioversioon 
liittyy ongelmia. Jo 60-luvulla eteisvä-
rinän huomattiin uusiutuvan joka toi-
sen onnistuneen rytminsiirron jälkeen 
vuoden kuluessa, eikä eteisvärinää estä-
villä rytmihäiriölääkkeillä ole saatu tätä 
riskiä merkittävästi vähennettyä. Vasta 
moderneilla ablaatiotekniikoilla eteis-
värinän uusiutumistodennäköisyyttä on 
saatu tehokkaasti pienennettyä. 

Lisäksi kardioversion jälkeen eteis-
värinän aivoinfarktiriski korostuu nk. 
stunning-ilmiön, ohittuvan sydämen 
eteisten lamaantumisen, seurauksena 
tehokkaasta verenohennuslääkityk-
sestä huolimatta. Pieni osa potilaista 
tarvitsee myös tahdistinhoitoa rytmin-
siirtoa seuraavan akuutin hidaslyönti-
syyskohtauksen takia. Kaiken kaikkiaan 
sinusrytmiä tavoittelevalla hoidolla ei 

ole saavutettu sykkeenhallintahoitoa 
parempia hoitotuloksia. Ainoastaan 
vaikeaa sydämen vajaatoimintaa sairas-
tavilla eteisvärinäpotilailla on rytmin-
hallintastrategialla saavutettu ennuste-
hyötyä. Toistaiseksi European Society 
of Cardiologyn (ESC) ohjeistuksen 
mukaan ainoastaan oireinen eteisvärinä 
onkin indikaatio rytminhallintahoidolle 
ja toistuville kardioversioille. 

FinCV-tutkimusohjelma 
selvittämään eteisvärinän 
kardioversion komplikaatioita ja 
tehoa
FinCV-tutkimusohjelma käynnistettiin 
TYKS:n sydänkeskuksessa selvittämään 
eteisvärinän kardioversion komplikaa-
tioita ja tehokkuutta. Retrospektiivinen 
�tosielämän� tutkimusaineisto kerät-
tiin vuosien 2003–2016 väliseltä ajalta 
yhdeksästä suomalaisesta sairaalasta. 
Tutkimusohjelma koostui kolmesta 
osatutkimuksesta, joissa eteisvärinä-
potilaiden rytminsiirtoa koskevat si-
säänottokriteerit erosivat toisistaan: 
< 48 tuntia kestäneen eteisvärinäkoh-
tauksen sähköinen tai lääkkeellinen 
kardioversio (FinCV), > 48 tuntia kes-
täneen eteisvärinäkohtauksen sähköi-
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nen kardioversio (FinCV2) ja minkä ta-
hansa eteisvärinäkohtauksen sähköinen 
tai lääkkeellinen kardioversio suoraa 
antikoagulanttia (NOAC) käyttävillä 
potilailla (FinCV3). Yhteensä FinCV-
tutkimukset käsittivät 5 441 potilasta ja 
10 852 kardioversiota. Näistä FinCV2-
tutkimukseen kuului 1 342 potilasta ja 
1 998 kardioversiota. Kaikkien tutki-
muksien seuranta-aika oli 30 päivää 
rytminsiirron jälkeen. Väitöstyö Safety 
and efficacy of elective cardioversion in at-
rial fibrillation—the FinCV studies� tar-
kastettiin julkisesti Turun Yliopistossa 
14.12.2019 ja pohjautui kahden ensim-
mäisen osajulkaisun osalta FinCV2 ai-
neistoon ja kolmas osajulkaisu hyödynsi 
kaikista FinCV-tutkimuksista koottua 
yhdistelmäkohorttia.

Ensimmäinen osajulkaisu tarkasteli 
> 48 tuntia kestäneen eteisvärinäkoh-
tauksen elektiivisen kardioversion te-
hokkuuspäätetapahtumia. Kliinisesti 
tärkeä yhdistelmäpäätemuuttuja käsit-
ti sekä kardioversion epäonnistumisen 
että eteisvärinän uusiutumisen onnis-
tuneen rytminsiirron jälkeen seuranta-
ajan kuluessa. Tutkimuksessa 15,.2 % 
elektiivisistä kardioversioista epäon-
nistui, eteisvärinä uusiutui 32,4 %:lla 
rytminsiirroista 30 päivän kuluessa ja 
kaiken kaikkiaan yhdistelmäpäätemuut-
tuja toteutui 42,6 %:lla toimenpiteen 
jälkeen. Monimuuttujamallissa yhdis-
telmäpäätetapahtumaa ennustivat nais-
sukupuoli, alle 65 vuoden ikä, yli 60/min 
kammiovaste ja rytmihäiriölääkityksen 
käyttö. Laskennallinen glomerulusten 
suodatusnopeus (eGFR) oli tiedossa 
noin puolessa rytminsiirroista ja eril-
lisessä analyysissa eGFR < 60ml/min 
myös itsenäisesti ennusti kardiover-
sion epäonnistumista tai eteisvärinän 
uusiutumista onnistuneen rytminsiir-
ron jälkeen.

Elektiivisen rytminsiirron 
turvallisuus ja verenohennus-
lääkityksen intensiteetti
Toinen osajulkaisu käsitteli > 48 tun-
tia kestäneen eteisvärinäkohtauksen 
elektiivisen rytminsiirron turvallisuus-
päätetapahtumia ja verenohennuslää-
kityksen intensiteettiä. Tutkimukseen 
sisällytettiin FinCV2 kohortista kaikki 
hoitolinjojen mukaisesti antikoagu-
loidut potilaat, joilla INR oli yhtäjaksoi-
sesti ≥ 2,0 kolmena viikkona peräkkäin 
ennen elektiivistä kardioversiota. Ko-
hortti jaettiin toimenpidepäivän INR-
arvon perusteella kahteen osaan: ma-
talan terapeuttisen (INR 2,0 – 2,4) ja 
korkean terapeuttisen (INR ≥ 2,5) INR-
arvon ryhmään. Lisäksi 733 potilaan ala-
kohortissa oli käytössä kattavasti INR-
arvoja myös 30 päivää ennen ja jälkeen 
rytminsiirron. Tutkimuksessa havaittiin 
seuranta-ajan kuluessa kuusi iskeemistä 
aivotapahtumaa – neljä aivoinfarktia ja 

kaksi TIA-kohtausta. Lisäksi kaksi po-
tilasta kuoli ja toisen välitön kuolinsyy 
oli aivoinfarkti. Yksi traumaattinen ko-
vakalvonalainen vuoto ja yksi hammas-
toimenpiteestä johtuva vuoto todettiin 
rytminsiirron jälkeen. 

Rytminsiirtopäivänä matalan tera-
peuttisen INR-arvon potilailla oli suu-
rempi iskeemisen aivotapahtuman riski 
kuin korkean terapeuttisen INR-arvon 
omaavilla potilailla (0,9 % vs. 0,1 %, p = 
0,03). Laajemmin INR-arvoja kattavas-
sa alakohortissa havaittiin lisäksi, että 
22,8 %:lla INR-arvo putosi alle hoitota-
son (< 2,0) kolmen viikon kuluessa elek-
tiivisen kardioversion jälkeen ja näillä 
potilailla iskeemisen aivotapahtuman 
riski oli vakaata antikoagulaatiohoitoa 
korkeampi (1,7 % vs. 0,3 %, p = 0,03) 
(Kuva 1). Lisäksi toimenpidepäivän ma-
talan terapeuttisen INR-tason havait-
tiin ennustavan rytminsiirron jälkeistä 
INR-arvon putoamista alle hoitotason.

Kuva 1.  Iskeemisten aivotapahtumien ilmaantuvuus potilailla, joilla 
kardioversiopäivän INR-arvo oli korkea terapeuttinen (≥ 2.5) vs matala terapeuttinen 
(2.0 – 2.4) (paneeli A) ja INR-arvo säilyi terapeuttisena (≥ 2.0) vs putosi alle 
terapeuttisen tason (< 2.0) kolmen viikon kuluessa rytminsiirron jälkeen (paneeli B).
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Onko kardioversion ajoituksella 
merkitystä?
Kolmannessa osajulkaisussa tutkit-
tiin tehokkuus- ja turvallisuuspääte-
tapahtumien suhteen optimaalisinta 
eteisvärinän kardioversion ajoitusta 
FinCV1-3 yhdistelmäkohortissa. Tutki-
musryhmän kaikkien potilaiden eteis-
värinäkohtauksen kesto oli tiedossa ja 
sen perusteella rytminsiirrot jaoteltiin 
neljään ryhmään: < 24 tuntia, 24 – 48 
tuntia, 48 tuntia – 30 vuorokautta ja > 
30 vuorokautta. Päämuuttujaksi valit-
tiin yhdistelmäpäätemuuttuja, joka si-
sälsi kardioversion epäonnistumisen, 
eteisvärinän uusiutumisen onnistu-
neen rytminsiirron jälkeen, kuoleman, 
iskeemisen aivoinfarktin ja akuutin hi-
daslyöntisyysrytmihäiriön. 

Tutkimuksessa kardioversioista epä-
onnistui 10,3 % ja eteisvärinä uusiutui 
30,6 %:lla onnistuneen rytminsiirron 
jälkeen. Molempien tehokkuuspääteta-
pahtumien riski oli pienin 24–48 tun-
tia kestäneen eteisvärinäkohtauksen 
rytminsiirrossa. Yli kaksi vuorokautta 
kestänyt eteisvärinäkohtaus ennusti 
itsenäisesti sekä rytmin siirron epäon-
nistumista että eteisvä-
rinän uusiutumista (p < 
0,01 molemmissa moni-
muuttujamalleissa). Tur-
vallisuuspäätetapahtumia 
(kuolema, aivoinfarkti tai 
akuutti hidaslyöntisyys-
rytmihäiriö) havaittiin 
vähän eivätkä ne olleet 
yhteydessä eteisvärinän 
kardioversion ajoituksen kanssa. Yh-
distelmäpäätemuuttuja toteutui kaik-
kiaan 38,4 %:lla rytminsiirron jälkeen 
ja monimuuttujamallissa yli 48 tunnin 
viive eteisvärinän havaitsemisen ja 
kardioversion välillä ennusti itsenäi-
sesti yhdistelmäpäätetapahtumaa (p 
< 0,01). Tämän lisäksi sydämen vajaa-

toiminta, perifeerinen valtimotauti, 
krooninen munuaisten vajaatoiminta, 
beetasalpaajalääkitys ja antiarytminen 
lääkitys ennustivat yhdistelmäpääteta-
pahtumaa.

Väitöstutkimus toi uutta tietoa 
antikoagulaatiohoidon laadusta ja 
rytminsiirron ajoituksesta
Väitöstyössä havaittiin, että eteisväri-
nän rytminhallintahoito on edelleen 
varsin tehotonta. Peräti puolet poti-
laista oli eteisvärinässä kuukauden ku-
luessa kardioversion jälkeen ja tulokset 
olivat linjassa aiempien tutkimuksien 
kanssa. Rytminsiirrosta hyötyvien po-
tilaiden tunnistaminen on vaikeaa, sil-
lä kardioversiohoidon epäonnistumista 
ennakoivia ennustetekijöitä löytyi huo-
nosti. Myös eteisvärinän rytminsiirron 
jälkeisen aivoinfarktin estossa havait-
tiin ongelmia. 

Väitöstyön tärkeimpiä havaintoja oli 
antikoagulaatiohoidon heikkeneminen 
alle terapeuttisen tason lähes joka nel-
jännen rytminsiirron jälkeen (Kuva 1). 
Löydös havainnollistaa varfariinihoi-
don tyypillisimmän ongelman, INR-

arvojen epävakauden, ja 
siihen liittyvät vakavat 
seuraukset – aivoinfarktin 
riski oli korostunut poti-
lailla, joilla INR putosi alle 
hoitotason kardioversion 
jälkeen. Havainto muis-
tuttaa varfariiniantiko-
agulaation INR-seurannan 
tärkeydestä juuri rytmin-

siirron jälkeen, jolloin aivoinfarkti riski 
on suurimmillaan ja toisaalta korostaa 
suorien antikoagulanttien suotuisia 
ominaisuuksia varfariiniin verrattuna 
rytminsiirtohoidossa. 

Väitöstutkimus tarjosi myös uutta 
tietoa kardioversion ajoituksen suhteen 
vertailemalla eri kestoisten eteisvärinä-

kohtauksien rytminsiirtojen tuloksia. 
Vaikuttaa siltä, että rytminhallintaa 
tavoiteltaessa eteisvärinäkohtauksen 
toteamisen ja rytminsiirron välisen vii-
veen minimoiminen parantaa rytmin-
siirron onnistumisen todennäköisyyttä 
ja ehkäisee eteisvärinän uusiutumista. 
Käytännössä nuorten ja oireisten eteis-
värinäpotilaiden kohdalla kannattanee 
pyrkiä pikaiseen rytminsiirtoon hoi-
don tehon maksimoimiseksi, kun taas 
vanhempien monisairaiden potilaiden 
kohdalla saattaa olla järkevämpää har-
kita sykkeenhallintahoitoa. Suotuisan 
ennustenäytön puuttuessa eteisväri-
näpotilaan rytminhallintahoitoa tulee 
aina pohtia tarkkaan, sillä jokainen 
rytminsiirto nostaa väliaikaisesti aivo-
infarktiriskiä.
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