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Systolinen vajaatoiminta: 
 
- Sydäninfarktin jälkitila 
- Dilatoiva 

kardiomyopatia 
- Läppäviat 
- Hypertensio 
- Alkoholi 
- Myokardiitti 
 
 

 

Diastolisen vajaatoiminta: 
 
- Hypertensio ± LVH 
- Eteisvärinä 
- Ikääntyminen 
- Sepelvaltimotauti, 

iskemia  
- Diabetes 
- Hypertrofinen 

kardiomyopatia 
- Restriktiivinen 

kardiomyopatia 
(kertymäsairaudet) 

- Perikardiumin sairaudet 
 
 
 

 



 Joka toisella Iäkkäällä vajaatoiminta on diastolinen 

Modified from: Hogg et al. J Am Coll Cardiol. 2004;43:317-327. 

Diastolic 

Systolic 



Kaikukuvaus on 
keskeisin tutkimus 
vajaatoiminnan 
diagnostiikassa ja 
etiologian 
selvittämisessä 

ESC Chronic Heart Failure guidelines 2012 



Sydämen systolisen vajaatoiminnan keskeisimmät  
näyttöön perustuvat lääkehoidot 

Mortaliteettia vähentävät: 
• ACE:n estäjät tai AT-salpaajat 
• Beetasalpaajat 
• Aldosteroniantagonistit 
Oireenmukainen lääkitys: 
• Loop-diureetit 
• Digoksiini 
• Ivabradiini 



Näyttö systolisen vajaatoiminnan lääkehoidosta  
on puutteellista iäkkäillä   

• Systolisen vajaatoiminnan isojen satunnaistettujen lääketutkimusten 
potilaat km. 60-vuotiaita ja vain <30% yli 70-vuotiaita 
 

• Näyttö iäkkäillä:  
• Ekstrapoloitu nuoremmilla tehdyistä satunnaistetuista  tutkimuksista  
• Tutkimusten alaryhmäanalyysit (lähinnä ikä-interaktion puuttuminen)  
• Rekisteritutkimukset 

 



•N = 2128 yli 70 v potilasta  
•Keski-ikä 76 v. 
•NYHA 2-3 
•EF<35% kahdella 
kolmesta, mutta mukana 
myös diastolista 
vajaatoimintaa sairastavia 
 

•Kuolleisuuteen yksin ei 
tilastollisesti merkitsevää 
vaikutusta 

 
 

SENIORS-tutkimus 

Flather et al Eur Heart J 2005;26:215- 



Yli 80-vuotiaat vajaatoimintapotilaat  
verrattuna nuorempiin 

• Useammin naisia 
• Useammin taustalla hypertensio ja eteisvärinä, harvemmin dilatoiva 

kardiomyopatia 
• Liitännäissairauksina  useammin   

• aiempi aivoverenkiertohäiriö 
• COPD 
• Anemia 
• Munuaisten vajaatoiminta 

Euro Heart Failure Survey II 2009  



Mortaliteetti ja sen ennustekijät  yli 80-vuotiailla 
sairaalahoidon jälkeen 

 
Matalampaa kuolleisuutta ennustavat 
tekijät > 80 v. potilailla 
 
• ACE:n estäjien käyttö 
• Beetasalpaajien käyttö jos EF <45% 
  
 
 

Euro Heart Failure Survey II 2009  



Lääkityksen toteutuminen systolisessa 
vajaatoiminnassa (EF < 45%) iän mukaan 

>80 v (%) < 80 v (%) 

Beetasalpaaja 60 69 P <0.01 

ACE:n estäjä tai AT-salpaaja 80 85 P <0.05 

Sekä BB että ACEi tai ATR 51 62.5 P <0.001 

Aldosteroniantagonisti 48 58 P < 0.01 

Euro Heart Failure Survey II 2009  



Suuriannoksinen systolisen vajaatoiminnan 
lääkehoito on harvinaisempaa iäkkäillä 

 
>80 v (%) < 80 v (%) 

Suuri  annos 
beetasalpaajaa 

12 18 P <0.001 

Suuri annos ACE:n estäjää 
tai AT-salpaajaa 

30 34.5 P <0.05 

Euro Heart Failure Survey II 2009  



Iäkkään lääkehoidon ongelmia 
• Munuaisten ja maksan toiminta heikkenee 
• Lääkkeiden jakautumistilavuus muuttuu 
• Barorefleksi heikkenee 
• Muut sairaudet 
• Hauraus-raihnaisuus 
• Kognition ja hoitomyöntyvyyden ongelmat 
• Polyfarmasia ja interaktiot 

 
 Aloita matalalla lääkeannoksella 
Kontrolloi siedettävyys ja titraa hitaasti (annosmuutokset 2-4 vk välein) 
Älä kuitenkaan tyydy automaattisesti matalaan annokseen 



Hypotensio 

• Ortostaattinen hypotensio yleistä 
• Autonominen neuropatia, hypovolemia ja vasodilatoivat lääkkeet altistavat 

•  Oireeton matala verenpaine SBP > 95 mmHg ei sinänsä ole este 
systolisen vajaatoiminnan ennustetta parantavan lääkityksen 
jatkamiselle 
 
 

  
 Mittaa verenpaine aina istuen ja seisten 
 Tarpeettomien lääkitysten purku 
 Tukisukat, hitaat liikkeelle lähdöt, nesteen riittävä nauttiminen 

(janon tunne voi puuttua) 



ACE:n estäjien ongelmat  

• Yskä 5-10% 
• Angioneuroottinen ödeema 
• Hypotensio 
• Munuaisten vajaatoiminnan paheneminen kuivumassa tai akuutissa sairaudessa 
• Hyperkalemia 

 
 

ACE:n estäjä Aloitusannos Maksimiannos 

Enalapriili 5 mg ½ x 1 20 mg x1 

Kaptopriili 12.5 mg ½ x 2-3 50 mg x 3 

Lisinopriili 5 mg ½ x 1 20  mg x 1 

Perindopriili 4 mg  ½ x 1 8 mg x 1 

Ramipriili 1.25 mg x 1 10 mg x 1 

 Älä lopeta oireettoman matalan verenpaineen takia tai lievään hyperkalemiaan 
K<5.5 mmol/l 

 Älä lopeta lievään krean nousuun 
• Aloituksen jälkeen tapahtuva eGFR:n nousu n. 30% tai krean nousu n. 50 µmol/l ei vielä 

huononna ennustetta (Testani et al. Circ Heart Fail 2011;4:685-) 

 Pyri titraamaan annos uudelleen takaisin hoitotasolle jos annosta vähennetty tai 
hoito keskeytetty korjautuvasta syystä  



AT-salpaajien ongelmat  

• Oireinen hypotensio 
• Munuaisten vajaatoiminnan paheneminen kuivumassa tai akuutissa 

sairaudessa 
• Hyperkalemia 
 

AT-salpaaja Aloitusannos Maksimiannos 

Kandesartaani 4 mg x 1 32 mg x 1 

Valsartaani 80 mg ½ x 1 160 mg x 2 

Losartaani 12.5 mg x 1 50 mg x 1 

 Käytä jos ACE:n estäjä ei sovi 
 Yhteiskäyttö ACE:n estäjien kanssa ei ole perusteltua vanhuksilla 

(huomattava haittavaikutusten lisääntyminen, vähän näyttöä 
lisähyödystä) 



Beetasalpaajien ongelmat 
• Sinussolmukkeen toimintahäiriö 
• II-III asteen AV-katkos 
• Hypotensio 
• Uupumus 
 

Beetasalpaaja Aloitusannos Maksimiannos 

Bisoprololi 2,5 mg ½ x 1 10 mg x1 

Metoprololi 47.5 mg ½ x 1 200 mg x 1 

Karvediloli 6.25 mg ½ x 2 25 mg x 2 

Nebivololi 5mg  ¼ x 1 10 mg x 1 

Ei ole este käytölle: 
• Oireeton bradykardia >45/min 
• Astma tai COPD (superselektiiviset beetasalpaajat, kuten bisoprololi 

tai nebivololi) 
• Perifeerinen valtimotauti 

 Seuraa Lepo-EKG:tä, tarvittaessa Holter-EKG tai rasituskoe  



Aldosteroniantagonistit 
 
• Käyttöaihe EF <35% NYHA 2-4 
• Hyperkalemia 
• Spironolaktonilla gynekomastia -> vaihda eplerenoniin 
 

 

Aldosteroni-
antagonisti 

Aloitusannos Maksimiannos 

Spironolaktoni 25 mg ½ x 1 25 - 50 mg x 1 

Eplerenoni 25 mg  1 x1 j.t.p 25 - 50 mg x 1 

Älä aloita jos eGFR <30 ml/min tai K > 5.0 mmol/l 
Älä lopeta oireettoman hypotonian tai krean kohtalaiseen nousun takia 

tai lievään hyperkalemiaan <5.5 mmol/l 
Jos K 5.5 -6 mmol/l puolita annos, jos K > 6 mmol/l tai EKG-muutoksia, 

tauota lääke ja pyri aloittamaan uudelleen pienemmällä annoksella 



Loop- ja tiatsididiureettien ongelmat 

• Loop-diureetit ensisijaisia. Synergia, mutta tiatsidit menettävät 
tehonsa jos eGFR <30 ml/min 

• Vaikeassa inkompensaatiossa i.v. annostelu tehokkaampi 
• Hyponatremia, hypokalemia, hypotensio, kihdin paheneminen, 

virtsankarkailu 
• Yliannostelun vaarana hypovolemia  
 



… diureettien käyttö 

Ei automaattisesti jatkuvana, ainoastaan inkompensaatiota tai 
turvotuksia purkamaan tai ylläpitämään normovolemiaa 
Pienin mahdollinen jatkuva annos tai intermittoiva ”tarvittaessa” 

käyttö 
Painon ja turvotusten seuranta 
Opeta potilas itse säätämään annosta jos mahdollista 
Lievä hyponatremia >130 mmol/l ei ole este käytölle jos muutoin 

välttämätön 
 



Digoksiini 
• Kapea terapeuttinen alue 
• Toksisuusriskiä lisäävät mm. munuaisten vajaatoiminta, hypokalemia, 

verapamiili, amiodaroni, spironolaktoni,  erytromysiini, tetrasykliini,  
itrakonatsoli, omepratsoli 

• Hoidollinen merkitys vähäinen jos muu nykyaikainen lääkehoito 
toteutuu 

• Hidastaa eteisvärinän kammiovastetta ainoastaan levossa, ei 
rasituksessa 
 
Käytä  pieniä annoksia (0.0625 -0.125 mg/vrk) 
Ei ole syytä pyrkiä edes vanhalle ”terapeuttiselle plasmapitoisuudelle”. 

Pitoisuusmittaus vain epäiltäessä yliannosta. 



Borlaug BA, Redfield MM: Circulation 2011;123:2006- 

Systolisen vajaatoiminnan lääkkeet eivät paranna ennustetta diastolisessa vajaatoiminnassa 

AT-salpaaja Irbesartaani 

ACE:n estäjä perindopriili 

Digoksiini 

Beetasalpaajat -rekisteri 

=Systolic HF = Diastolic HF 

AT-salpaaja kandesartaani* 

ACE:n estäjät  -rekisteri 

*kandesartaanilla vähemmän HF hospitalisaatioita: ARR 3.3% , p =0.02, NNT = 30/3 v 6 kk. Vain 26% > 75 vuotiaita 



• ALDO-CHF-tutkimus: spironolaktoni ei paranna diastolisen 
vajaatoimintapotilaan (EF >50%) suorituskykyä, oireisuutta tai 
elämänlaatua lumeeseen verrattuna, vaikka kaikukuvauksen diastolisen 
funktion mittarit paranivat (Edelman et al. JAMA 2013) 

 
• TOPCAT-tutkimus (Pferrer et al. AHA Congress 2013, abstract):  

• N= 3445, ikä 69 ± 10 v,  
• EF > 45% spironolaktoni 30-45 mg/vrk vs. lume, seuranta 3.3 v  
• Ensisijainen päätetapahtuma kuolemat, elvytykset tai HF hospitalisaatiot 

negatiivinen 9.3 vs. 10.2%, OR 0.89 (0.77-1.04) p = 0.138 
• HF Hospitalisaatiot (toissijainen päätetapahtuma) vähenivät 12.0 vs. 14.2% OR 0.83 

(0.69-0.99) p =0.04. NNT/3.8 v = 45 
• Hyperkalemiaa > 5.5 mmol/l  useammin 18.7 vs . 9.1% p < 0.01. NNT/3.3 v = 10 

 

Spironolaktoni diastolisessa vajaatoiminnassa 



Diastolisen vajaatoiminnan hoito  

• Perussairauksien hoitoa 
• Verenpaineen hoito  (tavoite >80 v:lla < 150/85 mmHg, vrt. HYVET-

tutkimus) 
• Eteisvärinän kammiovasteen hallinta 
• Spironolaktoni ja kandesartaani saattavat hieman vähentää 

hospitalisaatioita, mutta tästä ei erikseen näyttöä iäkkäimmillä 
• Verapamiilia tai diltiatseemia voidaan tarvittaessa käyttää esim. 

verenpaineen hoitona tai eteisvärinää hidastamaan (vrt. systolisessa 
vajaatoiminnassa vasta-aihe) 

• Varo kuivattamasta potilasta diureeteilla liikaa  



Eteisvärinä iäkkäällä vajaatoimintapotilaalla 

1)  Antikoagulaatiohoito  
•Aiheellinen kaikille vajaatoimintapotilaille joilla esiintyy eteisvärinää, jos ei vasta-aiheita 

•Varfariini 
•NOAC (apiksabaani, dabigatraani, rivaroksabaani) jos eGFR > 30 ml/min 

 
2) Sykkeen hallinta (eteisvärinän kammiovasteen kontrollointi) 
•Kontrolloimattoman nopean kammiovasteen vaarana takykardiamyopatia 
•Kammiovasteen minimitavoite < 110/min levossa, osa subjektiivisesti hyötyy tätäkin 
hitaammasta kammiovasteesta 
•Tarvittaessa kontrolloi myös Holter- tai rasitus-EKG:llä 
• Beetasalpaajat, digoksiini, amiodaroni, Hisin-kimpun ablaatio 
• Verapamiili ja diltiatseemi vasta-aiheiset systolisessa vajaatoiminnassa 
 

3) Rytminhallinta (sinusrytmin ylläpito) 
•Tarpeen vain oireisille, ei paranna ennustetta krooniseen eteisvärinään verrattuna 
 



Eteisvärinän estolääkityksen valinta 



NSAIDt ja sydämen vajaatoiminta 

• Tulehduskipulääkkeet aiheuttavat ödeemaa 
• 10%:lle ibuprofeenin käyttäjistä 
• 5-8%:lle koksibeja käyttävistä hypertensiopotilailla 

 

• Tulehduskipulääkkeet nostavat verenpainetta ja vähentävät ACE:n estäjien, 
AT-salpaajien ja beetasalpaajien tehoa 

 

• Haitat johtuvat munuaishaittavaikutuksista, mitkä ovat samanlaisia 
perinteisillä NSAID-lääkkeillä ja koksibeilla 

 

• Sekä epäselektiiviset NSAID-lääkkeet että koksibit lisäävät riskiä joutua 
sairaalahoitoon sydämen vajaatoiminnan pahenemisen vuoksi 
 

 

 

Rodriques et al. Epidemiology 2003 
Whelton et al. Am J Cardiol 2003 & 2006 
Mamdani et al. Lancet 2004 
 
 
 

risto.vesalainen@pulssi.fi 



Gislason, G. H. et al. Arch Intern Med 2009;169:141-149. 

NSAID-lääkitykseen assosioituu annosriippuvainen  
kuoleman riski sydämen vajaatoimintapotilailla 

Cohort: 
1st hospitalization for 
CHF 
 
N= 107 092 
 
 



Vajaatoimintatahdistinhoito (CRT) vähentää 
mortaliteettia systolisessa vajaatoiminnassa 

meta-analyysi 2013 

 

Cleland et al. Eur Heart J 2013 online 
 



Ikä ei määritä vajaatoimintatahdistinhoidon tehoa 

Cleland et al. Eur Heart J 2013 online 
 

Meta-analyysi 2013 
 
Päätemuuttuja: 
kuolemat + 
hospitalisaatiot 



Vajaatoimintatahdistinhoito 

 
Iäkkäimmillä järkevää tyytyä selkeimpiin käyttöaiheisiin: 
 
1) EF < 35% 
2) Vasen haarakatkos ja QRS > 150 ms 
3) Optimaalinen systolisen vajaatoiminnan lääkehoito 

käytössä 
 

ja: 
 
A) Odotettavissa oleva elinikä > 1 v (vrt. muut sairaudet) 
B) Hyvä toimintakyky 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



Aorttaläpän ahtauma on yleinen, hoidettavissa 
oleva vajaatoiminnan syy vanhuksilla 

Partner Cohort B: Perkutaaninen aorttaläpän asennus (TAVI) potilailla, joilla 
avosydänleikkauksen riski oli arvioitu liian suureksi. 

Leon et al. N Engl J Med 2010; 363:1597-1607 

Mean age 83 ± 8 years  NNT = 5 



Yhteenveto 

• Joka toisella iäkkäällä sydämen vajaatoiminta on diastolista 
• Kaikukuvaus on keskeinen –muuten et tiedä mitä hoidat ja miten 
• Vanhukset todennäköisesti hyötyvät systolisen vajaatoiminnan 

lääkehoidoista kuten nuoremmatkin, mutta ovat todellisuudessa 
alihoidettuja 

• Systolisen vajaatoiminnan lääkeannokset tulee nostaa suurimpaan 
siedettyyn annokseen asteittain ja potilasta tarkasti seuraten, älä tyydy 
automaattisesti mataliin annoksiin 

• Tarkkaile seuraavia: oireinen hypotonia tai bradykardia, merkittävä 
hyperkalemia >5.5 mmol/l, merkittävä hyponatremia <130 mmol/l, 
merkittävä munuaisfunktion progressiivinen heikkeneminen, hypovolemia 
 
 



Yhteenveto II 

• Diastolisen vajaatoiminnan hoito on perussairauksien hoitoa, 
kuolleisuuteen ei toistaiseksi ole voitu vaikuttaa. Varo turhaa 
ylihoitoa, kuten ylikuivaamista loop-diureeteilla. 

• Tulehduskipulääkkeet huonontavat ennustetta 
• Muista kajoavat hoidot vanhuksen kokonaistilanne ja -ennuste 

huomioiden: vajaatoimintatahdistin, revaskularisaatio, perkutaaniset 
läppätoimenpiteet 
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