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1 Johdanto 

 

 

 

Äkillistä sepelvaltimoiden tukkeutumisesta tai ahtautumisesta johtuvia hapenpuutteen 

aiheuttamia oireistoja kutsutaan sepelvaltimotautikohtaukseksi eli akuutiksi 

koronaarisyndroomaksi (ACS). Sydänlihaskudoksen pysyessä kauttaaltaan elävänä, 

puhutaan epästabiilista angina pectoriksesta (UAP), kun taas hapenpuutteen johtaessa 

sydänlihasnekroosin tilaa kutsutaan sydäninfarktiksi. Infarkti jaotellaan vielä EKG-

löydösten perusteella joko ST-nousuinfarktiksi tai infarktiksi ilman ST-tason nousua. (1)  

 

Akuutti sydänlihasvaurio todetaan troponinimittauksen perusteella. Troponiini I:n tai 

troponiini T:n tulee ylittää viiterajan, jonka alapuolelle jää 99 % terveistä. Myös 

toistetussa mittauksessa on oltava joko merkittävä nousu tai lasku. Tämän lisäksi 

potilaalla on oltava joko tyypilliset iskemiset oireet, EKG-muutokset tai uusi 

sydänlihasvaurio kuvantamisessa, jotta sydäninfarktin diagnoosi voidaan astetta. (1,2)  

 

Sydäninfarktit luokitellaan viiteen eri luokkaan (taulukko 1), joista yleisin on tyypin 1 

sydäninfarkti (1). Tyypin 2 sydäninfarktissa sydänlihaksen iskemian ja nekroosin 

aiheuttaa hapen tarjonnan ja kulutuksen epäsuhta. Kun sepelvaltimoissa ei ole 

merkittävää ahtaumaa, mutta potilaalla todetaan sydäninfarkti, tilaa kutsutaan 

termillä ”Myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries” eli MINOCA. (2) 

 

TYYPPI 1 - Spontaani sydäninfarkti, joka liittyy primaariseen 

tapahtumaan sepelvaltimossa, kuten plakin eroosioon tai 

repeämiseen  

- Tn > 1 x viiteraja 

TYYPPI 2  - Sekundaarinen sydäninfarkti, joka liittyy sydänlihaksen 

lisääntyneeseen hapenkulutukseen ja/ tai 
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vähentyneeseen hapensaantiin esimerkiksi 

sepelvaltimospasmin, sepelvaltimoembolian, anemian, 

rytmihäiriöiden, hypertension tai hypotension yhteydessä 

- Tn > 1 x viiteraja 

TYYPPI 3  - Sydäninfarktista johtuva kuolema, jossa oireet tai EKG:n 

muutos viittaavat sydänlihasiskemiaan mutta kuolema 

tapahtuu ennen verinäytteiden ottamista tai 

sydänlihasmerkkiaineiden ilmaantumista verenkiertoon 

- Tn ei määritetty 

TYYPPI 4A - Pallolaajennukseen liittyvä sydäninfarkti 

- Tn > 5 x viiteraja, kun lähtöarvo on alle viiterajan (tai > 20 

%:n tn:n suureneminen lähtöarvoon nähden)  

- Iskemiaoire tai iskeemiset EKG-muutokset tai 

kuvantamisessa todettava uusi vaurio sydänlihaksessa tai 

merkittävä tapahtuma varjoainekuvauksessa (pää- tai 

sivuhaaran tukos, slow- tai no-flow, distaalinen 

embolisaatio) 

TYYPPI 4B - Varjoainekuvauksessa tai ruumiinavauksessa todettuun 

stenttitromboosiin liittyvä sydäninfarkti 

- Tn > 1 x viiteraja 

TYYPPI 5 Sepelvaltimoiden ohitusleikkaukseen liittyvä sydäninfarkti 

- Tn > 10 x viiteraja, kun lähtöarvo alle viiterajan  

- Uusi Q-aalto tai LBBB EKG:ssä, kuvantamisessa todettava 

uusi vaurio sydänlihaksessa tai sepelvaltimon 

tukkeutuminen varjoainekuvauksessa (siirrännäis- tai 

natiivisuoni) 

Taulukko 1 Sydäninfarktin diagnostiikka, Käypä hoito -suositus 2014 

  

 

MINOCA voi kliinisesti esiintyä sekä STEMI:nä että NSTEMI:nä. (3) Jotta MINOCA-

diagnoosi voidaan tehdä, on potilaalla oltava todettuna akuutti sydänlihasiskemia, 
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normaalit tai lievästi ahtautuneet sepelvaltimot, eikä kyseisellä hetkellä ole 

todettavissa muuta selittävää syytä oireiston taustalla. (4) 

 

MINOCA voi olla etiologialtaan joko sepelvaltimoperäinen, sydänlihasperäinen, tai 

muusta sydämen ulkopuolisesta syystä johtuva (taulukko 2). (4) MINOCA on ennen 

kaikkea työdiagnoosi, jota on syytä tarkentaa jatkotutkimuksilla ja etsiä taustalla oleva 

syy tai sairaus. (5) Huomattavaa taulukossa 2 on, että vaikka myokardiitti, takotsubo, 

kardiomyopatiat ja sydämen trauma eivät ole sydäninfarkteja, on ne kuitenkin 

MINOCA:n kohdalla otettava huomioon erotusdiagnostisina vaihtoehtona. 

 

SEPELVALTIMOPERÄINEN Plakkiruptuura tai eroosio 

Sepelvaltimospasmi 

Spontaani dissekaatio 

Sepelvaltimoembolia 

Sepelvaltimoiden mikrovaskulaariset 

häiriöt 

Sepelvaltimoihin ulottuva aortan 

dissekaatio 

Sympatomimeetit 

EI-SEPELVALTIMOPERÄINEN 

SYDÄNPERÄISEEN SYYHYN 

LIITTYVÄ 

 

 

 

 

 

 

MUU SYDÄMEN 

ULKOPUOLINEN SYY 

 

 

Myokardiitti 

Takotsubo 

Kardiomyopatiat 

Sydämen trauma 

Arytmiat 

Kardiotoksiinit 

Raskas liikunta  

 

Keuhkoembolia 

Sepsis 

Aivoinfarkti 
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ARDS 

Loppuvaiheen munuaisten 

vajaatoiminta 
Taulukko 2 MINOCA:n taustalla olevat syysairaudet (4) 

 

 

MINOCA:n osuudeksi kaikista sydäninfarkteista on arvioitu yhdysvaltalaisessa 

kohorttitutkimuksessa olevan 8.8 %. (6) Toisaalta sydäninfarkteista kootuista suurista 

aineistoista arvioituna esiintyvyydeksi on esitetty 5–25 % kaikista infarkteista. (7) 

Naisten osuus MINOCA:n sairastaneissa on kirjallisuudessa 40–50 % luokkaa, kun 

heidän osuutensa ahtauttavassa koronaaritaudissa (CAD) osuus on 25 %. (3,8) 

MINOCA-potilaat ovat keskimäärin muita sydäninfarktipotilaita nuorempia, 54–58 

vuotta, kun muilla infarkteilla keski-ikä on 61 vuotta. (3,8) 

 

Diagnostiikassa kliiniset esitiedot, EKG, sydämen ultraääni ja sydänlihasvauriosta 

kertovien biomarkkereiden määritys on muun diagnostiikan perusta. Näiden jälkeen 

edetään tyypillisesti sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen eli angiografiaan ja 

tarvittaessa myös vasemman kammion varjoainekuvaukseen eli ventrikulografiaan. 

Angiografiassa nähtävän mahdollisen seinämän liikehäiriön perusteella voidaan 

jatkotutkimuksia tarpeen mukaan tarkentaa. (7) 

 

Sydämen magneettikuvantamisen (cardiac magnetic resonance, CMR) avulla voidaan 

selvittää taudin etiologiaa tarkemmin, kun ensisijaisilla tutkimuksilla ei ole päästy 

diagnoosiin saakka. (2) CMR:n avulla saadaan troponiinin nousun syy selville 74 % 

tapauksista. (9) Intrakoronaarinen kuvantaminen OCT:lla (optical coherence 

tomography) pystytään osoittamaan MINOCA:n taustalla oleva plakkirepeämä, 

plakkieroosio, sepelvaltimon dissekoituminen tai tromboosi muita menetelmiä 

paremmin. 

 

Epäiltäessä vasospasmiperäistä syytä on mahdollista suorittaa spasmitestaus. 

Asetyylikoliinin antaminen suoraan sepelvaltimoon aiheuttaa potilaan kokemat oireet 

ja EKG-muutokset. Spasmitestauksessa positiivinen löydös on ennustetta heikentävä 
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tekijä. Kliinisen epäilyn perusteella voidaan kohdentaa myös muita tutkimuksia, kuten 

esimerkiksi keuhkoembolia- tai aortan tietokonetomografia. (10)  

 

MINOCA:n hoito riippuu pääosin sen aiheuttavasta syystä, joten yhteneväisiä 

hoitosuosituksia kaikille potilaille ei voida nykytiedon varassa antaa. Kaikilla akuutin 

sydäninfarktin sairastavilla on syytä aloittaa sekundääristen riskitekijöiden hoito, johon 

kuuluu sydäntä suojaava lääkitys, riskitekijöiden lääkkeetön hoito ja kuntoutus. (3)  

 

Pitkän aikavälin seurannassa reniini-angiotensiini-aldosteroni -järjestelmään 

vaikuttavilla lääkkeillä (ACE-estäjät ja ATR-salpaajat) ja statiineilla on osoitettu olevan 

hyötyä potilaan ennusteen kannalta. Samoin myös betasalpaajista on osoitettu olevan 

jonkin verran hyötyä hoidossa. Kaksoistrombosyyttestolääkityksesta (DAPT-hoito) ei 

ole osoitettu olevan potilaan kannalta hyötyä seurannassa. (11) Jos taustalla on 

todettu olevan vasospasminen syy, kalsiumkanavan salpaajista ja nitraatista on 

osoitettu olevan hyötyä. (12) 

 

MINOCA-potilaiden tausta on hyvin heterogeeninen, ja ennuste vaihtelee 

huomattavasti sen perusteella, mikä sen perimmäinen aiheuttava syy sairastavalla 

potilaalla on. (7,8) Keskimäärin kuitenkin MINOCA-potilaat pärjäävät seurannassa 

valtimotautia sairastaviin verraten paremmin, systemaattisen katsauksen mukaan 

heillä on 63 % matalampi sairaalakuolleisuus ja 41 % matalampi kuolleisuus yhden 

vuoden seurannassa. (3,8) Myös nuorten potilaiden kohdalta on saatu saman 

suuntaisia arvioita kahdentoista kuukauden kuolleisuudesta. (13) On kuitenkin 

huomattava, että MINOCA:sta kärsivät vertautuvat ennusteen osalta paremmin yhden 

ja kahden suonen tautia sairastaviin potilaisiin kuin potilaisiin, joilla on stabiili angina 

pectoris ja angiografiassa ei ole todettu olevan merkittävää ahtaumaa. (8) Elämänlaatu 

ja toimintakyky MINOCA-potilailla on todettu olevan samaa luokkaa sepelvaltimotautia 

sairastavien kanssa.(13) 
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2 Tutkimuksen tavoitteet 

 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sepelvaltimotautiahtaumaan liittymättömien 

sydäninfarktikohtausten yleisyyttä, etiologiaa ja ennustetta Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin sepelvaltimoiden varjoainekuvausaineistossa. Saatuja tuloksia 

verrataan aikaisemmin julkaistuun tutkimustietoon.  
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3 Menetelmät ja aineisto 

 

 

Tutkimuksessa käytettiin aineistona kansallisesta FinnHeart-laaturekisteristeristä 

löytyviä kardiologisia kortteja aikaväliltä 8/2012–9/2016 HUS-alueelta. Alkuperäisestä 

aineistosta otettiin tarkempaan tarkasteluun ne, joilla oli todettu markkeripäästö eli 

TnT > 50 ng/l, diagnoosiksi asetettu STEMI tai NSTEMI ja tehdyssä sepelvaltimoiden 

varjoainekuvauksessa todettiin normaalit suonet. On huomioitava, että aineiston 

keräämisen jälkeen HUS:ssa on siirrytty käyttämään TnT:n sijasta troponiini I:tä (TnI), 

joka on herkempi osoittamaan sydänvauriota. TnI:n herkkyysraja-arvo Suomessa on 10 

ng/l. (1). Tämän jälkeen vielä asiakirjoja tarkastaessa aineistosta karsittiin osa potilasta 

kardiologisten korttien ja potilastekstien ristiriitaisten tietojen vuoksi.    

 

FinnHeartin tiedot yhdistettiin Oberon-potilastietojärjestelmään tehdyn 

sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen päivämäärän ja potilaan syntymäajan mukaan. 

Kliinisiä tietoja kerättiin Oberon-potilastietojärjestelmästä ensihoidon raporteista, 

sairaskertomuksista ja toimenpidekertomuksista. Weblab-ohjelmasta haettiin tiedot 

tehdyistä laboratoriotutkimuksista ja hoitojakson aikana otetuista EKG:stä.  

 

Potilasasiakirjoista selvitetään potilaan perustiedot, sydän- ja verisuonitautien 

riskitekijät, mahdolliset verenkiertoelimistöön liittyvät sairaudet, aikaisemmat tehdyt 

toimenpiteet ja käytössä olevat lääkitykset. Lisäksi luokitellaan potilaan tulosyy, oireet 

(NYHA ja CCS) ja löydökset (Killip) kansainvälisten luokitusten mukaisesti, 

verenpainetaso, EKG-löydökset sekä tehdyssä tutkimuksissa esiin tulleet löydökset ja 

laboratoriotutkimusten tulokset. Troponiininousuun johtaneet syyt luokitellaan 

ESC:n “Fourth universal definition of myocardial infarction” (2) mukaisesti.  

 

Tutkimuksessa seurataan potilaiden tilannetta kahdentoista kuukauden ajalta uusien 

päätetapahtumien, erityisesti kuoleman tai MACE:n (major adverse cardiovascular 

event) varalta. MACE:ksi on laskettu sydän- ja verisuoniperäinen kuolema sekä sydän- 

ja aivoinfarktit, joihin potilas ei menehdy. (14) 
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Data analysoitiin IBM SPSS Statistics 24 ja 27-ohjelmistoilla. Kategorisille muuttujille 

tehtiin tilastollinen analyysi ja sen tulokset ilmaistaan absoluuttisina ja suhteellisina 

arvoina. Jatkuvien muuttujien kohdalla käytettiin ”one sample T-test”, joka avulla 

saatiin keskiarvo ja keskihajonta (st dev). Lisäksi jatkuvista muuttujista merkittiin 

minimi, maksimi ja mediaani. Tutkimuksessa ei käytetty vertailupopulaatiota.  
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4 Tulokset 

 

 

Alkuperäisessä aineistossa oli yhteensä 21 146 potilasta, joista tutkimuksen kriteerit 

täytti yhteensä 306 potilasta muodostaen lopullisen aineiston. (Kuva 1) Tutkimuksen 

tulokset analysoinnin jälkeen on koostettu seuraaviin taulukkoihin.  

 

Yhteensä aineistossa todettiin 5120 sydäninfarktia, joista MINOCA:ksi luokiteltiin 

lopuksi 306 ja sen esiintyvyydeksi aineistossa tulee 6,0 %. 

 

 
Kuva 1 Potilaiden valinta tutkimuksen lopulliseen aineistoon 
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4.1 Perustiedot 

 

Taulukoon 3 on kerätty potilaista keskeisimpiä perustietoja, joita ovat 

sepelvaltimotaudin riskitekijät, ennestään todettu valtimotauti, aikaisemmat 

toimenpiteet, käytössä olevat lääkkeet ja ikä. Lisäksi on tarkasteltu erityisen iäkkäiden 

eli yli 75-vuotiaiden osuutta aineistossa.  

 

Riskitekijät, aikaisemmin todetut sairaudet ja sairaalaan hakeutumista edeltävä 

lääkitys on aineistossa hyvin tiedossa. Suurimmat puutteet olivat potilaiden lääkitysten 

kohdalla, joista tieto edeltävästi käytössä olleista lääkkeistä puuttui 6,7 % tapauksista.  

 

Naiset ovat aineistossa selkeästi yliedustettuna miehiin verrattuna, 72,9 % kaikista 

potilaista. Riskitekijöistä yleisimmät olivat hypertensio ja dyslipidemia, joita molempia 

oli aineistossa 147 kappaletta, eli 49,3 %. Vähintään yksi riskitekijä oli 247 potilaalla, eli 

80,7 % aineistossa.  

 

98 % potilaista ei ollut taustalla etukäteen todettua valtimotautia, ja 40,8 % ei ollut 

mitään verenkiertoelimistöön vaikuttavaa lääkitystä käytössä.  

 

 N N% EI TIEDOSSA 

SUKUPUOLI, MIES 83 27,1 0 (0,0 %) 

SUKUPUOLI, NAINEN 223 72,9 0 (0,0 %) 

IKÄ Keskiarvo 

63,74 

Mediaani  

65 

St.dev 13,290 

IKÄ YLI 

75 

69 22,5 0 (0.0 %) 

TUPAKOINTI 51 17,1 7 (2,3 %) 

DYSLIPIDEMIA 147 49,3 4 (1,3 %) 

HYPERTENSIO 147 49,3 4 (1,3 %) 



 

 

11 

DIABETES 37 12,4 7 (2,3 %) 

SUKURASITE 78 26,4 10 (3,3 %) 

VÄH YKSI RISKITEKIJÄ 247 80,7 7 (2,3 %) 

ASO-TAUTI 4 1,3 6 (2,0 %) 

KORONAARITAUTI 11 3,7 6 (2,0 %) 

MUNUAISTEN 

VAJAATOIMINTA 

4 1,3 6 (2,0 %) 

AIVOINFARKTI 12 4,0 6 (2,0 %) 

PCI 3 1,0 6 (2,0 %) 

ASA 47 16,5 21 (6,7 %) 

ADP-ESTÄJÄ 19 6,7 21 (6,7 %) 

VARFARIINI 15 5,3 21 (6,7 %) 

NOAC 1 0,3 21 (6,7 %) 

EI LÄÄKITYSTÄ 116 40,8 21 (6,7 %) 
Taulukko 3 Perustiedot, n = 306 

 

4.2 Tulosyy 

 

Taulukossa 4 on esitettynä tulosyy, joka on saanut potilaan hakeutumaan hoitoon. 

Selvästi yleisin syy hakeutua hoitoon oli rintakipu, jota koki lähes kaksi kolmasosaa. 

Hengenahdistus ja muu syy olivat toiseksi yleisin syy hakeutua hoitoon.  

 

TULOSYY N N% 

RINTAKIPU 195 63,7 

HENGENAHDISTUS 50 16,3 

TYKYTYS 10 3,3 

MUU 49 16,0 

EI TIEDOSSA 2 0,7 

Taulukko 4 Tulosyy, n=306 
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4.3 NYHA-, CCS- ja Killip-luokat 

 

Taulukkoon 5 on kerätty tiedot potilaiden oireista ja niiden vakavuudesta 

kansainvälisten oireluokitusten mukaisesti. Oireita ei ollut luokiteltu johdonmukaisesti 

ja kansainvälisten standardien mukaisesti huomattavassa joukossa potilaita, ja NYHA- 

sekä Killip-luokitukset puuttuivat lähes kolmasosalta. CCS-luokitus oli annettu 87 % ja 

49,8 % raportoiduista tapauksista CCS-luokka oli 4 eli rintakipua esiintyi levossa. Lisäksi 

90,7 %:lla raportoiduista tapauksista oli jonkin asteista hengenahdistusta (NYHA 2-4). 

9,1 % oli raportoitu jonkinasteista sydämen vajaatoimintaa (Killip 2–4).  

 

LUOKKA 0 1 2 3 4 EI 

TIEDOSSA 

NYHA, 

N=215 

- 20 (9,3 %) 20 (9,3 

%) 

68 (31,6 

%) 

107 (49,8 

%) 

91  

CCS,  

N=266 

47 (17,7 

%) 

19 (7,1 %) 4 (1,5 %) 17 (6,4 %) 179 (67,3 

%) 

40  

KILLIP, 

N=198 

- 180 (90,9 

%) 

11 (5,6 

%) 

7 (3,5 %) 0 (0,0 %) 108  

Taulukko 5 NYHA-, CCS- ja Killip-luokitukset, n=306 (%) 

 

 

4.4 Tutkimuslöydösten ja -mittausten tulokset 

 

Taulukossa 6 on esitettynä potilaiden akuutin tilanteen vitaalimittaukset sairaalaan 

saavuttaessa. Verenpainetaso on luokiteltu vaikeaksi hypertensioksi, jos systolinen 

paine on ylittänyt 180 mmHg, ja hypotensioksi jos systolinen paine on alittanut 100 

mmHg. Normaaliksi tai kohonneeksi verenpaine on luokiteltu välillä 100–180 mmHg.  

 

12,5 % potilaista oli sairaalaan tullessa poikkeava verenpaine, mutta suurimmassa 

osassa tapauksista verenpaine oli normaalilla tasolla. Keskimäärin systolinen ja 
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diastolinen verenpaine olivat normaalilla tasolla, eikä sykkeessä, happisaturaatiossa tai 

kehon lämmössä ollut normaalia poikkeavaa.  

 

VITAALI N MIN MAX KESKIARVO ST. DEV. 

SYSTOLINEN VERENPAINE 242 (77,8 %) 63 222 145,5 28,80 

DIASTOLINEN VERENPAINE 238 (77,8 %) 11 133 84,32 18,53 

VERENPAINE 

VAIKEA 

HYPERTENSIO 

HYPOTENSIO 

NORMAALI 

TAI 

KOHONNUT 

 

32 (10,5 %) 

 

6 (2,0 %) 

204 (66,7 %) 

    

SYKE 

TAKYKARDIA 

(SYKE > 100) 

249 (81,4 %) 

51 (16,7 %) 

37 237 84,1 24,92 

HAPPISATURAATIO 215 (70,3 %) 40 100 95,4 6,33 

LÄMPÖ (C°) 171 (55,9 %) 34,4 40,1 36,9 0,75 
Taulukko 6 Peruselintoiminnot sairaalaan saavuttaessa 

 

Taulukkoon 7 on kerätty tiedot potilaiden EKG-löydöksistä. 84,6 % potilaista eli suurin 

osa oli sairauden aikana otetussa EKG:ssä sinusrytmissä ja 9,4 % oli joko eteisvärinä tai 

-lepatus. ST-tason nousua tai laskua oli 39,2 % potilaista. 

 

EKG N N% 

RYTMI   

SINUSRYTMI 259 84,6 

FLIMMERI/FLUTTERI 29 9,4 

SVT 6 2,0 

KAMMIOTAKYKARDIA 6 2,0 

MUU / TAHDISTINRYTMI 6 2,0 
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ST-T -TASON MUUTOS   

ST-NOUSU 74 24,2 

ST-LASKU 46 15,0 

T-INVERSIO ILMAN ST-

TASON MUUTOSTA 

115 37,6 

EI ST-T MUUTOSTA 71 23,2 

Taulukko 7 EKG-löydökset, n=306 

 

Taulukossa 8 on koostettu yhteenveto potilaalle tehtyjen tutkimusten löydöksistä. 

Kaikille potilaille tehtiin sepelvaltioiden varjoainekuvaus, ja 77,1 % eli 236 potilaalle 

tehtiin myös ventrikulografia. Näistä potilaista todettiin takotsubo 89 potilaalla, eli 

37,6 % tehdyissä ventrikulografioista ja 29,1 % kaikista potilaista. Lisäksi ECHO:ssa 

nähtiin jonkin asteen liikehäiriötä 41,5 %. Vasemman kammion ejektiofraktio oli 

normaali 38,6 % kaikista potilaista, lievää vajaatoimintaa 13,4 % ja vaikeaa 

vajaatoimintaa 9,2 %. 

 

TUTKIMUS / TOIMENPIDE N N% EI TIEDOSSA 

/ EI TEHTY 

SEPELVALTIMOIDEN 

VARJOAINEKUVAUS 

306 100,0 0 (0,0 %) 

NORMAALIT 

SEPELVALTIMOT 

306 100,0 0,0 (0,0 %) 

VENTRIKULOGRAFIA  236 77,1 9 (2,9 %) 

LIIKEHÄIRIÖT YHTEENSÄ 115 37,6 66 (10,8 %) 

TAKOTSUBO 89 29,1  

MUU LIIKEHÄIRIÖ 26 8,5  

TIETOKONETOMOGRAFIA    

KEUHKOEMBOLA 7 2,3 271 (88,6 %) 

AORTAN 

DISSEKOITUMA TAI 

REPEÄMÄ 

1 0,3 289 (94,4 %) 
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SYDÄMEN ULTRAÄÄNI (ECHO) 253 82,7 53 (17,3 %) 

LIIKEHÄIRIÖ 127 41,5 61 (19,9 %) 

PULMONAALIPAINE 

KOHOLLA 

38 12,4 (71 (23,2 %) 

SUURENTUNUT VASEN 

KAMMIO 

33 10,8 (71 (23,2 %) 

LÄPPÄVIKA 

(VÄHINTTÄÄN 

KESKIVAIKEA AHTAUMA 

TAI VUOTO 

14 5,7 60 (19,6 %) 

EJEKTIOFRAKTIO YLI 50 

% 

118 38,6 119 (38,9 %) 

EJEKTIOFRAKTIO 35-49 

% 

41 13,4 119 (38,9 %) 

EJEKTIOFRAKTIO ALLE 

35 % 

28 9,2 119 (38,9 %) 

VASEMMAN KAMMION 

EJEKTIOFRAKTIO (%) 

Min  

12  

Max 

86  

Keskiarvo 

50,79 

Mediaani 

52  

St dev 

14,57 

SYDÄMEN MAGNEETTITUTKIMUS 

(CMR) 

0 0,0 % 306 (100,0 %) 

Taulukko 8 Tehtyjen tutkimustulosten löydökset, n=306 

 

Taulukossa 9 on kerätty potilaiden laboratoriotutkimusten tulokset oleellisilta osin. 

 

LAB N N% MIN MAX KESKIARVO MEDIAANI STD. 

DEV 

TN-T 306 100,0 50 19 882 561,49 308 1 245,56 

CKMB-

MAX 

149 48,7 1 3 638 41,0 7 298,29 

PRO-

BNP 

90 29,4 0 70 000 4 053,1 1592 8 579,52 
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CRP 303  99,0 < 3 309 20,2 4 37,97 

HB 305 99,7 81 184 134,6 135 15,25 

  HB  

  < 100  

5 1,6      

KREA 306 100 5 1040 77,4 73 59,97 

Taulukko 9 Laboratoriotutkimusten tulokset 

 

4.5 Hoitojakson aikainen antitromboottinen lääkitys 
 

Taulukkoon 10 on kerätty hoitojakson aikana käytetty antitromboottinen lääkitys. 

Suurin osa potilaista sai sepelvaltimoiden varjoainekuvausta edeltävästi suositellun 

verenohennuslääkityksen, eli asetyylisalisyylihapon (ASA), ADP-reseptorin salpaajan ja 

pienimolekyylaarisen hepariinin (low-molecular weight heparin, LMWH).  

 

LÄÄKEAINE N N% EI TIEDOSSA 

ASA 264 86,3 19 (6,2 %) 

ADP-RESEPTORIN 

SALPAAJA 

219 71,6 22 (7,2 %) 

LMWH 268 87,6 17 (5,6 %) 

VARFARIINI 16 5,2 23 (7,5 %) 

NOAC 8 2,6 25 (8,2 %) 

Taulukko 10 Hoitojakson aikana käytetty antitromboottinen lääkitys, n=306 

 

4.6 Hoitojakson diagnoosi 

 

Taulukkoon 11 on luokiteltu syy, jonka on tulkittu aiheuttaneen troponiininousun, ja 

tarkempi potilaalle asetettu diagnoosi. Lopullinen diagnoosi jäi selviämättä 16,0 % 

tapauksista.  

 

Yleisin diagnoosi sairauden aiheuttajaksi on kootun aineiston mukaan takotsubo, joka 

oli 36,3 % potilaista. Toiseksi yleisin oli myokardiitti 13,7 %:lla ja kolmanneksi erilaiset 
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arytmiat 7,8 %. Loput diagnoosit olivat 0,3–3,9 % välillä. 16,0 % tapauksista lopullinen 

diagnoosi jäi määrittämättä. 

 

DIAGNOOSI N N% OSUUS 

TIEDETYISTÄ 

(%) 

TAKOTSUBO 111 36,3 43,2 

MYOKARDIITTI 42 13,7 16,3 

TAKY-/BRADY-/ARYTMIAT 24 7,8 9,3 

VAKAVA RESPIRATORINEN HÄIRIÖ 12 3,9 4,7 

MUU SYDÄNSAIRAUS 14 4,6 5,4 

SEPELVALTIMON EMBOLIA 10 3,3 3,9 

HYPERTENSIO ILMAN LVH: TA TAI SEN 

KANSSA 

9 2,9 3,5 

KORONAARISPASMI 8 2,6 3,1 

PULMONAARIEMBOLIA TAI -HYPERTENSIO 8 2,6 3,1 

SEPELVALTIMON PLAKKIRUPTUURA 4 1,3 1,6 

IATROGEENINEN / TRAUMA 4 1,3 1,6 

SEPSIS JA KRIITTISESTI SAIRAS POTILAS 4 1,3 1,6 

VAKAVA AORTTALÄPÄN TAUTI 2 0,7 0,8 

VAKAVA AKUUTTI NEUROLOGINEN TAUTI 2 0,7 0,8 

AORTAN DISSEKAATIO 1  0,3 0,4 

RABDOMYOLYYSI 1 0,3 0,4 

MUNUAISVIKA 1 0,3 0,4 

EI TIETOA 49 16,0  

YHTEENSÄ 306 100,0 100,0 

Taulukko 11 Diagnoosi 

 

 

4.7 Seuranta, kuolleisuus ja sydän- ja verisuonitapahtumat 
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Taulukossa 12 on tiedot potilaiden kuolleisuudesta 12 kuukauden ajalta tehdystä 

angiografiasta. Lisäksi samaan taulukkoon on kerätty tiedot potilaiden sydän- ja 

verisuonitapahtumista (MACE) samalta seuranta-ajalta.  

 

Potilaista 13 eli 4,2 % menehtyi seuranta-ajan sisällä. Näistä kuolemista vain kaksi eli 

15,4 % oli todettu sydän- ja verisuoniperäisiksi. Muista kuolemansyistä ei ole erikseen 

aineistossa eritelty. Yhteensä seuranta-ajalta MACE:n sai 8 potilasta eli 2,6 %, joista 

sydän- ja verisuoniperäisten kuolemien lisäksi kaksi oli sydäninfarkteja ja neljä 

aivoinfarktia.  

 

 N N% 

YHTEENSÄ 306 100,0 

KOKONAISKUOLLEISUUS 13 4,2 

MACE YHTEENSÄ 8 2,6 

SYDÄN- JA 

VERISUONIPERÄINEN 

KUOLEMA 

2 0,7 

SYDÄNINFARKTI 2 0,7 

AIVOINFARKTI 4 1,3 

Taulukko 12 Päätetapahtumat 
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5 Pohdinta  

 

  

Tässä tutkimuksessa selvitettiin HUS-alueella 8/2012–9/2016 välisenä ajanjaksona 

niiden potilaiden esitietoja ja tutkimuslöydöksiä, joilla todettiin sepelvaltimoiden 

varjoainekuvauksessa ahtautumattomat suonet ja troponiinipäästö.  

 

5.1 Esitiedot 
 

Naiset olivat kerätyssä aineistossa huomattavan yliedustettuina, 223 potilasta eli 72,9 

% koko aineistosta. Aikaisemmin julkaistussa systemaattisessa katsauksessa naisten 

osuus kaikista MINOCA-potilaista oli 40 %. (8) Ero on huomattava. Selityksenä voi olla, 

että kyseisestä systemaattisesta katsauksesta on jätetty pois takotsubot ja 

myokardiitit, jotka olivat tässä tutkimuksessa yleisimmät lopulliset diagnoosit. 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa tosin naisten osuus oli 61,0–62,0 %, joka on lähempänä 

tämän tutkimuksen tulosta. (11,15)  

 

Kuitenkin naisten osuus on kyseisen katsauksen mukaan suurempi MINOCA-potilaiden 

kuin sepelvaltimotautipotilaiden keskuudessa. Toisaalta erityisesti nuorten potilaiden 

kohdalla naisten osuus MINOCA-potilaista oli jopa 90 %.(13) Lisäksi on arvioitu, että 

naiset ovat MINOCA:n suhteen 4,8-kertaisessa riskissä miehiin suhteutettuna. (13) 

 

Potilaat olivat keski-iältään 63,74-vuotiaita (mediaani 65 vuotta), kun taas 

aikaisemman tutkimustiedon mukaan potilaat ovat olleet keskimäärin 55-vuotiaita. (8) 

Ero on huomattava, 8-9 vuotta. Lindahl et al tekemän SWEDEHEART-tutkimuksen 

mukaan Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa keski-ikä oli 65,3, joka on taas lähellä tässä 

tutkimuksessa laskettua keski-ikää. (11) Keräämämme aineiston potilaista 22,5 % oli yli 

75-vuotiaita, mutta iäkkäiden potilaiden osuudesta ei löytynyt aikaisempaa tietoa.  

 

Riskitekijöiden osalta tutkimuksen tulokset heijastelevat pääosin aikaisempaa 

julkaistua tietoa. Kerätyssä aineistossa 49,3 % oli hypertensio, kun systemaattisessa 

katsauksessa Pasupathy S et al. se oli todettu 44 % (CI 38–50 %), diabetesta oli 12,4 % 
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ja katsauksessa 13 % (CI 11 - 16 %), sukurasite 26,4 % ja katsauksessa 28 % (CI 17–39 

%). Sen sijaan dyslipidemia oli katsauksessa arvioitu huomattavasti harvinaisemmaksi. 

Kerätyssä aineistossa sen osuus oli 49,3 % kun taas katsauksessa se oli todettu vain 33 

% (CI 25 - 45 %). Tupakoitsijoita aineistossamme oli 17,1 %, mikä on huomattavasti 

vähemmän verrattuna katsaukseen, jossa vastaava luku oli 42 % (36–48 %). (8)  

Toisaalta ruotsalaisessa tutkimuksessa MINOCA-potilaista tupakoitsijoiden osuus oli 20 

%, joka on lähellä keräämämme aineiston osuutta. (11) Lisäksi erityisesti nuorilla 

MINOCA-potilailla on huomattavasti useammin riskitekijöitä. (13) 

 

Syyt eroihin voivat olla väestöpohjaan liittyviä tai geneettisiä, sillä ruotsalaisessa 

tutkimuksessa riskitekijöiden esiintyvyys oli samaa luokkaa tämän tutkimuksen kanssa 

(15), kun taas kiinalaistutkimuksen heijastelivat selvemmin systemaattisen katsauksen 

kanssa. (16) 

 

Tutkimuksen potilaista vähintään 80,7 % oli vähintään yksi sydän- ja verisuonitautien 

riskitekijä. Tämän perusteella MINOCA:a ei voi diagnostiikassa poissulkea, vaikka 

potilaalla olisikin jokin valtimotautiin viittaava riski. Riskitekijöiden kumuloitumisesta 

potilasta kohden ei aikaisemmasta julkaistusta kirjallisuudesta löytynyt tietoa 

MINOCA:n kohdalta löytynyt tietoa. 

 

5.2 Oireet   
 

Selvästi yleisin syy hakeutua sairaalaan kerätyssä aineistossa oli rintakipu (63,7 %). 

Tosin julkaistun tutkimuksen mukaan se voi olla jopa 86,3 %. (13) Toisaalta Lippi et al. 

(2016) tekemässä katsauksessa rintakivun takia hoitoon hakeutui 61 %, 

hengenahdistuksen takia 22 % ja muiden syiden takia 19 % potilaista. (17) Tässä 

tutkimuksessa hengenahdistuksen (16,3 %) ja muiden syiden tai tykytyksen (19,3 %) 

sairaalaan hakeutuvien määrät ovat kyseisen katsauksen kanssa samaa luokkaa. 

 

Suurimmalla osalla Killip-luokitelluista potilaista (90,9 %) ei todettu kliinisesti sydämen 

vajaatoimintaan viittaavaa, ja heidät oli näin luokiteltu Killip-luokka 1. Vain 9,1 % 

kuului Killip-luokkiin 2–4. 108 tapauksessa eli 35 %:ssa koko aineistosta luokka ei ollut 
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tiedossa. Aikaisemman julkaistun tutkimuksen perusteella myös suurin osa (51,4 %) 

potilaista luokkaan 1, mutta luokkiin 2–4 sen sijaan kuului peräti 39,1 %, kun ei 

tiedossa olevien osuus oli 28,9 %.(18)  Eroa muihin tutkimuksiin voi selittää se, että 

muualla akuuttia vajaatoimintaa voidaan pitää todennäköisemmin sydäninfarktina, 

kun taas HUS-alueella akuutista vajaatoiminnasta johtuva merkkiainepäästö johtaa 

sepelvaltimoiden kuvantamiseen vasta myöhemmässä vaiheessa.  

 

Sen sijaan NYHA- ja CCS-luokituksista ei löytynyt MINOCA-potilaiden kohdalta aiemmin 

julkaistua tietoa. Iso osa kerätyn aineiston potilaista kärsii levossa 

hengenahdistuksesta, NYHA 3-4, yhteensä 81,4 %. Rintakipua levossa (CCS 4) sen sijaan 

koki 67,3 % aineistosta ja jonkinlaista rintakipua (CCS 1-4) 82,3 %. Myöskään vastaavaa 

kartoitusta ei sepelvaltimotautipotilaiden kohdalta löytynyt. Tehdyn selvityksen 

perusteella voidaan MINOCA-potilaiden kokevan todennäköisesti hengenahdistuksen 

kovana ja rintakipuoiretta levossa.   

 

5.3 Tutkimukset 
 

EKG:ssä kerätyssä aineistossa todettiin ST-nousut 74 potilaalla eli 24,4 % ja ST-laskut 46 

potilaalla eli 15,0 %, T-inversioita ilman ST-tason muutoksia taas oli 115 potilaalla eli 

37,6 %. Systemaattisessa katsauksessa 33 %  (CI 22 %–44 %) tapauksista todettiin 

olevan STEMI, ja lopuilla NSTEMI. Muut tutkimukset viittaavat samansuuntaiseen 

jakaumaan. (8,13,16) Kerätty aineisto tukee aiemmin julkaistua tietoa. 

 

Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus tehtiin kaikille 306 potilaalle ja kaikilla todettiin 

sepelvaltimoissa normaalilöydös. Ventrikulografia tehtiin 236 potilaalle, joista 115 

todettiin löytyvän liikehäiriö, eli 48,7 % kuvauksista ja 37,6 % koko aineistosta.  

Liikehäiriöistä 89 eli 77,4 % ja koko aineistosta 29,1 % todettiin olevan takotsuboja, ja 

26 eli 22,6 % ja 8,5 % koko aineistosta todettiin olevan muu liikehäiriö. Tehdyissä 

sydämen ultraäänikuvauksissa todettujen liikehäiriöiden määrä oli hieman korkeampi, 

127 potilaalla eli 41,5 %.  
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Vasemman kammion ejektiofraktio sydämen ultraäänikuvauksessa oli tiedossa 187 

potilaalla, ja oli keskimäärin 50,79 % (mediaani 52 %). Näistä potilaista 69 eli 36,9 % 

todettiin ejektiofraktion olevan alle 50 %. Aiemmin on tutkittu, että MINOCA-potilailla 

vasemman kammion ejektiofraktio on keskimäärin 53,2 – 55 %.(16,19) MINOCA-

potilailla huomattavalla osalla on siis nähtävissä ultraäänellä vajaatoimintaa (Taulukko 

8).  

 

Troponiini T -päästö oli jokaisella potilaalla > 50ng/l, ja keskiarvoisesti 561,49bg/l 

(mediaani 308ng/l). Aikaisemman tutkimukseen verraten troponiini T on keskimäärin 

ollut MINOCA-potilailla keskimäärin 400ng/l (+/- 120ng/l), ja sepelvaltimotautipotilailla 

2480ng/l (+/- 360ng/l). Tämän perusteella voi ajatella TnT-pitoisuuden jäävän 

keskimäärin huomattavasti sepelvaltimotautikohtausta matalammaksi. (16)  

 

5.5 Diagnoosi 
 

Troponiinin nousun syynä ja lopullisena diagnoosina takotsubo ja myokardiitti olivat 

selvästi muita vaihtoehtoja yleisempiä (Taulukko 11). Monessa aikaisemmin tehdyssä 

tutkimuksessa nämä on kuitenkin eroteltu lopullisesta aineistosta. (3,15,18) Jos tätä 

erottelua ei kuitenkaan ole tehty, on takotsuboja ollut aineistoissa 5,5–10,9  

myokardiitteja 4,7–33 %. (16,18–20)  

 

Tehdyissä MINOCA-katsauksissa potilaille tehdyn CMR:n avulla todettiin 33 % kaikista 

potilaista myokardiiteiksi ja 12–18 % takotsuboiksi. Sydäninfarkteja oli 19-24 %, 

hypertrofisia kardiomyopatioita 2-3 %, dilatoivia kardiomyopatioita 2 %, muita syitä 3-

7 % ja lopullinen syy jäi tuntemattomaksi 26-29 %.(8,20) Kerätyn aineiston potilaille ei 

ole tehty CMR-tutkimusta, mutta klinikassamme on alettu aineiston keräämisen 

jälkeen näitä tekemään. 

 

Erot ovat tämän sekä muiden tutkimusten välillä huomattavia. Diagnostiikassa 

käytettyjen tutkimusten eroavaisuudet tuovat haasteita julkaistun tutkimuksen 

arviointiin ja sen soveltamiseen. On todennäköistä, että jos meidän potilaillemme olisi 

tehty CMR-tutkimus, infarktipotilaiden määrä olisi suurempi, koska CMR:n avulla 
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saadaan tarkempi kuva kudoksesta ja siinä tapahtuvista prosesseista kuin muilla 

menetelmillä. (21) 

  

Muita sekoittavia tekijöitä ovat muun muassa MINOCA:n tarkka määrittely ja mitkä 

osa-alueet siihen sisältyvät. Toisaalta on ehdotettu, että muut jatkoselvittelyiden 

kautta selviävät syyt, kuten myokardiitti ja takotsubo, jätettäisiin tulevaisuudessa 

MINOCA:a koskevan tutkimuksen ulkopuolelle. Tämä yhtenäistäisi tulevaa tutkimusta 

ja selventäisi tutkittavien potilaiden profiilia. (2) 

 

5.5 Päätetapahtumat 
 

Tutkimuksessa potilaita seurattiin 12 kuukauden ajan kuolleisuuden ja MACE-

tapahtumien osalta. Tutkimuksen kokonaiskuolleisuus oli 13 eli 4,2 % ja näistä 2 eli 0,7 

% koko aineistosta oli sydänperäisiä kuolemia. Aikaisemman tiedon mukaan 12 

kuukauden kuolleisuus MINOCA:n kohdalla on 4,7 % luokkaa. Sydänperäisten 

kuolemien osuus aiemmin julkaistussa kirjallisuudessa 1,7–3,7%. (6,8,13,16) 

MINOCA:an liittyy siis kohonnut mortaliteetti, joka on samaa luokkaa kuin tyypin 1 

sydäninfarktissa yhden ja kahden suonen taudin osalta. (22) Kuolemien syyt eivät 

kuitenkaan pääsääntöisesti näytä olevan sydänperäisiä vaan johtuvan muista syistä. On 

mahdollista, että nämä muut syyt voivat liittyä MINOCA:n kanssa samaan 

mahdolliseen ei-sydänperäiseen prosessiin. 

 

Aineistossa oli 8 MACE:a, eli 2,6 %, joista kaksi oli sydän- ja verisuoniperäisiä kuolemia, 

neljä aivohavereita ja kaksi sydäninfarkteja. Aikaisemman tutkimuksen mukaan 

MACE:jen osuuden on todettu olevan 0,0 – 3,7 % luokkaa (6,16,19) Tutkimustulokset 

tukevat aikaisemmin julkaistua tietoa. Abdu et al (2019) esittävät, että yli 60 vuoden 

ikä, naissukupuoli, eteisvärinä ja alentunut vasemman kammion ejektiofraktio 

altistavat MINOCA-potilaan MACE:lle. Tähän vertailua varten oman aineistomme 

päätetapahtumien määrä (MACE n=8) on niin pieni, ettei siitä ole mielekästä tehdä 

johtopäätöksiä.  
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5.6 Reliabiliteetti, validiteetti ja ongelmat 
 

 

Tulokset vastasivat pääosin aiempien tutkimuksen tuloksia, mutta suuria eroja myös 

löytyi. Mahdollisia selityksiä tälle voi olla suhteellisen pieni otoskoko ja eroavaisuudet 

tutkimuksissa käytetyissä kriteereissä ja tutkimuskäytännöissä.  

 

Tämän lisäksi tutkimusaineiston potilasasiakirjakirjaukset olivat usein puutteellisia, 

jonka vuoksi monen muuttujan täyttöasteessa oli huomattavia puutoksia. Tätä 

vaikeutti myös potilasasiatekstien tarkastelun rajoittuminen Uranus-

tietojärjestelmään, eikä siten kaikilta potilailta saatu täyttä selvyyttä koko 

sairaalahoitojakson tapahtumista. Esimerkiksi Helsingin kaupungin sairaalasta 

varjoainekuvaukseen tulevien tekstejä ei pystynyt tarkastelemaan, johtuen siellä 

käytössä olleessa Pegasos-tietojärjestelmästä. Navitas-ohjelmistoa, joka on suunniteltu 

potilastekstien lukemiseen, ei saatu tietojen keräämisen puitteissa toimimaan. 

 

Tässä tarkastelussa on keskitytty vain sydänperäisiin riskeihin ja sairauksiin. Potilaan 

terveyden kokonaisvaltaista tilannetta ei ole otettu laajassa mittakaavassa huomioon. 

Myös lääkityksen osalta huomio on kiinnitetty sydän- ja verenkiertoelimistöön 

vaikuttaviin lääkkeisiin, eikä muita lääkeaineita ole otettu huomioon.  

 

Jatkohoidon osalta kattavaa tarkastelua ei tämän tutkimuksen puitteissa ole tehty. 

Tarkempaa tietoa siitä, mitä lääkityksiä potilaalla on ollut käytössä sairaalasta 

lähdettyään ja mitä muutoksia siihen on tämän jälkeen tehty, ei ole. Ei ole myöskään 

tietoa mahdollisista elämäntapamuutoksista tai kuntoutuksesta.  

 

Kuolleisuuden ja MACE:n osalta seurantaväli on tässä tutkimuksessa varsin lyhyt, 

eivätkä näin anna kovin kattavaa kuvaa mahdollisista jälkiseurauksista.  
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6 Johtopäätökset 
 
 
 

 

Tämän tutkimuksen perusteella sepelvaltimotautiin liittymättömien sydäninfarktien 

taustalla voidaan todeta olevan joitakin yleisiä tekijöitä ja mekanismeja. MINOCA:a 

voidaan käyttää näiden tapausten kohdalla työdiagnoosina sepelvaltimoiden 

varjoainekuvauksen jälkeen ennen muita jatkotutkimuksia.  

 

Tässä tutkimuksessa MINOCA:n osuus oli kaikista sydäninfarkteista 6,0 %, jota voidaan 

pitää merkittävänä. Lopullisista diagnooseista takotsubo ja myokardiitti olivat 

yleisimpiä. MINOCA-potilaat olivat aineistossamme iäkkäämpiä ja huomattavan suuri 

osa oli naisia vertailtuna aikaisemmin julkaistuihin tutkimuksiin. Sen sijaan kuolleisuus 

ja haittatapahtumien ilmaantuminen vastasi vertailuaineistoja. 

 

Voidaankin sanoa, ettei MINOCA ole näiden perusteella harvinaisuus ja siihen liittyy 

merkittävä kuolleisuus. Taustalla oleva syy on kuitenkin hyvin selvitettävissä, jolloin 

tautia voidaan hoitaa tehokkaasti.  

 

Jatkossa troponiinipäästön kohdalla kannattaa edelleen suorittaa varjoainekuvaus 

ahtautuneiden sepelvaltimoiden varalta. Mikäli kuitenkin merkittävää ahtaumaa ei ole 

havaittavissa, kannattaa vallitsevan tutkimustiedon mukaan järjestää tulevaisuudessa 

CMR. (9) CMR:n diagnostista hyötyä olisi syytä selvittää jatkossa myös suomalaisessa 

väestössä, esimerkiksi HUS:n aineistossa. 

 

MINOCA:lle ei tällä hetkellä ole vakiintuneita hoitokäytäntöjä, johtuen sen 

monitekijäisestä taustasta. Hoidon tulisikin olla aina syyn mukaista. Kuitenkin jatkossa 

voisi olla järkevää tutkia niiden potilaiden hoitoa, joille ei tarkemmissa tutkimuksissa 

löytynyt selventävää patologiaa taustalta.  
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Tämän lisäksi jatkossa olisi kannattavaa tutkia MINOCA-potilaita pidemmältä 

seurantaväliltä kuolleisuuden ja MACE:jen varalta, esimerkiksi viiden tai kymmenen 

vuoden ajalta. Näin saataisiin tarkennettua pidemmän aikavälin ennustetta ja 

tarkennettua hoidon laatutekijöitä. Jatkossa tehtävässä tutkimuksessa olisi järkevää 

myös erottaa takotsubo- ja myokardiittipotilaat sekä muut ei-iskeemiset syyt MINOCA-

aineistosta. Johtuen myös yhtäläisyyksistä ruotsalaiseen MINOCA-aineistoon ja eroista 

muualla maailmassa tutkittuihin MINOCA-tutkimuksiin, jatkossa voitaisiin selvittää 

tarkemmin Pohjoismaisia tutkimuksia ja vertailla niitä muualla maailmassa tutkittuun 

tietoon. Onko esimerkiksi jotain geneettistä tai elintapohin liittyvää seikkaa 

huomattavissa, jotka selittäisivät tässä tutkimuksessa huomatut erot? Kaiken 

kaikkeaan lisätutkimusta aihealueen osalta tarvitaan 

 

Tutkimuksen ja hoidon laadun kannalta on järkevää siirtyä tulevaisuudessa käyttämään 

rakenteisia sairaskertomuksia, joiden avulla voidaan standardoidusti arvioida potilaan 

tilaa ja hoidon laatua. Lisäksi on tärkeää, että jatkossa kaikki potilaan 

sairaskertomukset näkyvät samassa ohjelmistossa, perusterveydenhuollosta aina 

erikoissairaanhoitoon saakka. Näin vältytään tietokatkoksilta ja vähennetään 

hoitovirheitä. Nämä ominaisuudet ovatkin tulossa koko ajan laajamittaisempaan 

käyttöön HUS-alueella Apotti-järjestelmän käyttöönoton etenemisen myötä koko 

sairaanhoitopiirissä.  
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