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Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää sydänsarkoidoosin alueellista esiintymistä 

Suomessa. 

Sarkoidoosi on etiologialtaan tuntematon granulomatoottinen systeemisairaus. Taudin 

patofysiologiaa on immunologinen reaktio, jonka laukaisevaa tekijää ei tunneta, mutta 

todennäköisinä vaihtoehtoina pidetään infektiota tai muita ympäristötekijöitä. 

Sarkoidoosia esiintyy yleisimmin keuhkoissa, iholla ja silmissä. Sydänsarkoidoosi on 

sarkoidoosin vaikein muoto, koska sarkoidoosi voi aiheuttaa sydämen vaikean 

toiminnanhäiriön ja vaikeita kammioperäisiä rytmihäiriöitä lisäten siten kuolleisuutta. 

Sydänsarkoidoosissa tavallisimmat ensioireet ovat eteis-kammiokatkos, 

kammiotakykardia sekä sydämen vajaatoiminta.  

Sydänsarkoidoosin varmaan diagnoosiin vaaditaan histologinen näyttö osoittamalla 

granulomatoottinen tulehdus sydänlihaskudosnäytteellä. Sydänsarkoidoosi voidaan myös 

diagnosoida epäsuorasti siten, että kudosnäyte on muusta kudoksesta ja 

kuvantamistutkimuksilla näytetään sydämen rakenteiden vaurioituminen. 

Hoidon perustana on immunosuppressio toteutettuna pääasiallisesti 

kortikosteroidihoidolla ja hyödyntämällä kortikosteroidia säästäviä lääkkeitä 

kortikosteroidihoidon haittojen minimoimiseksi. Sydänsarkoidoosin manifestaatioita, eli 

rytmihäiriöitä ja sydämen vajaatoimintaa, hoidetaan hoitosuositusten mukaisesti 
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laitehoitoja ja lääkitystä yhdistellen. Sydänsarkoidoosin aiheuttama vaikea-asteinen 

sydämen vajaatoiminta on indikaatio sydämensiirtoharkintaan. 

Ennuste on vuosikymmenien aikana parantunut johtuen todennäköisesti varhentuneesta 

diagnostiikasta ja hoidon aloituksesta. Kehittyneet kuvantamismenetelmät ovat olleet 

olennainen osa parantunutta diagnostiikkaa. 

Suomessa on tulehduksellisten sydänsairauksien kansallinen rekisteri. Rekisterissä oli 

385 sydänsarkoidoosidiagnoosia vuosilta 1988-2015. Rekisterin tiedot yhdistettynä 

Väestörekisterikeskuksen synnyin- ja asuinpaikkakuntatietoihin tuottivat 

maakuntakohtaiset sydänsarkoidoosipotilaiden esiintymisluvut. Synnyinpaikkakuntien 

osalta sairauden esiintyvyys oli suurempaa Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tämä ilmiö oli 

asuinpaikkakuntien osalta lieventynyt: esiintyvyys oli tasoittunut koko Suomeen eikä 

esiintyvyys enää korostunut Itä- ja Pohjois-Suomessa.  

Sekä synnyin- että asuinpaikkakuntakohtaisissa esiintymisluvuissa esiin nousi 

sydänsarkoidoosin korkea esiintyvyys Etelä-Pohjanmaalla. Sydänsarkoidoosin 

harvinaisuuden vuoksi yksittäisten tautitapausten merkitys esiintyvyysluvuissa korostuu. 

Esiintyvyyslukujen taustalla voi täten olla myös alueellisesti aktiivinen kliinikko- ja 

diagnostiikkatyö. 
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1 Johdanto 
 

 

Tämä tutkielma esittelee lukijalle tulehduksellisiin sydänsairauksiin kuuluvan 

sydänsarkoidoosin pääpiirteittäin.  

Sarkoidoosi on tulehduksellinen systeemisairaus, joka aiheuttaa kudokseen 

tulehdussolugranuloomia. Sarkoidoosi voi olla missä tahansa kudoksessa, mutta 

tavallisimmin sitä on keuhkoissa, iholla ja silmissä (1). 

Sydänsarkoidoosissa granuloomat sijaitsevat sydämen vasemman kammion seinämässä 

tai sydämen kammioiden väliseinässä (2). Tyypillisiä taudin oirekuvia ovat sydämen 

rytmihäiriöt ja sydämen vajaatoiminta (3).  Sydänsarkoidoosin diagnostiikka perustuu 

histologiseen varmentamiseen joko suoraan sydänlihaksesta tai muusta kudoksesta, 

yhdistettynä muihin sydänperäisiin löydöksiin (3). Diagnostiikka on työlästä, koska 

sarkoidoosin oireet ovat usein monimuotoisia. Löydökset ovat vaihtelevia, mikään 

yksittäinen menetelmä ei pysty paljastamaan diagnoosia, mutta sydänkuvantamisen 

yleinen kehitys on parantanut sitä (4). Yhtenäistä linjaa hoitoon ei ole kansainvälisissä 

hoitosuosituksissa, mutta hoidon perustana on immunosuppressiohoito, kulmakivenään 

kortikosteroidi, tyypillisimmin prednisoloni (5). Muita immunosuppressiivisia lääkkeitä 

käytetään kortikosteroidihoidon rinnalla vähentämään pitkää kortikosteroidin tarvetta 

välttyen siten lääkehoidon suurimmilta haitoilta (5, 6). Sydänsarkoidoosin aiheuttamaa 

sydämen vajaatoimintaa hoidetaan lääkkein ja sydämensiirroin melko vastaavasti kuin 

muidenkin taustasyiden aiheuttamaa sydämen vajaatoimintaa (7). Rytmihäiriöiden hoito 

riippuu siitä, onko kyseessä eteis- vai kammioperäinen rytmihäiriö. Eteisperäisten 

rytmihäiriöiden hoidon perustana ovat lääkehoidot ja katetriablaatiot (8, 9), ja 

kammioperäisten rytmihäiriöiden hoidossa hyödynnetään lisäksi rytmihäiriötahdistimia 

(10). Hidaslyöntisyyden hoitona käytetään fysiologisia rytmihäiriötahdistimia (11). 

Sydänsarkoidoosin ennuste on muita sarkoidoosin elinmanifestaatioita heikompi sekä 

elämänlaadulla, elimen toimintahäiriöillä, että kuolleisuudella mitattuna. Aikaistunut 

diagnostiikka ja immunosuppressiivisen hoidon aloituksen varhaistuminen on kuitenkin 

parantanut ennustetta (12).   

 

Sydänsarkoidoosin etiologia on vielä tuntematon mutta pidetään todennäköisenä, että 

geneettinen alttius ja ulkoiset tekijät vaikuttavat granulomatoottisen tulehduksen 

käynnistymiseen (13, 14). Ulkoisia tekijöitä ei kuitenkaan ole toistaiseksi pystytty 
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varmentamaan. Lisäksi kliinikoiden näkemys on, että sydänsarkoidoosia esiintyisi 

keskittyminä, mistä ei kuitenkaan ole aiempaa tieteellistä näyttöä. Tämä näkemys oli 

lähtökohta tutkimukselle. Tutkimukseni selvittää sydänsarkoidoosin maantieteellistä 

jakautumista Suomessa. Suomessa kansallinen potilasrekisteri mahdollistaa 

tutkimustyön. Vastaavanlaista valtiotasoista tutkimusta sydänsarkoidoosin alueellisesta 

esiintymisestä ei ole vielä muualla maailmassa tehty. Potilasrekisteriin on kerätty tiedot 

kaikista tulehduksellisen sydänsairauden diagnoosin saaneista potilaista Suomessa. 

Rekisterissä oli 385 potilasta, jotka ovat saaneet sydänsarkoidoosidiagnoosin vuosina 

1988-2015. Tutkimuksen analyyseihin sisällytettiin 384 potilasta, koska yhden potilaan 

henkilötunnus ei Väestörekisterikeskuksen rekisterihaun mukaan ollut voimassa.   

 

 

 

2 Kirjallisuuskatsaus 
 

 

2.1 Histopatologinen tausta ja taudinkuva 
 

Sarkoidoosi on systeeminen granulomatoottinen tulehdustauti. Granuloomia voi 

muodostua melkein mihin tahansa elimeen, ja taudin kliininen kuva sekä oireet riippuvat 

taudin kohde-elimestä ja tulehdussolukertymien sijainnista siinä. Sarkoidoosi esiintyy 

tyypillisimmin keuhkoissa, iholla ja silmissä (1).  

Sarkoidoottiset granuloomat ovat non-nekrotisoivia epitelioidisolugranuloomia, joissa 

voi olla mukana yksittäisiä jättisoluja, mutta ei sydänlihaksen nekroosia tai enempää kuin 

yksittäisiä eosinofiilejä (12). Granuloomat kehittyvät hyalinisaation kautta fibroosiksi 

(15).  

 

Sydänsarkoidoosissa sydänlihaksessa nähdään interstitiaalista fibrotisoitumista (16), sekä 

kammioiden seinämien ohentumista ja aneurysmia (2). Ruumiinavauksissa pitkälle 

kehittynyt sydänsarkoidoosi muistuttaa dilatoivan kardiomyopatian kuvaa (2). Kliinisesti 

potilailla voi olla sekä restriktoivan, että dilatoivan kardiomyopatian kuvaa (17). 

Taudinkulku vaihtelee sen mukaan, miten varhaisessa vaiheessa diagnoosiin päästään, ja 

miten varhain hoidot päästään aloittamaan. Sydänsarkoidoosi on kuitenkin tyypillisesti 
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etenevä siten, että granuloomien määrä ja kudoksen arpeutuminen lisääntyvät. 

Sydänperäinen äkkikuolema ensioireena on melko tavallinen (18, 19). 

 

Potilailla, joilla on pitkälle kehittynyt fibroottinen keuhkosarkoidoosi, voi sekundaarinen 

keuhkoverenpainetauti johtaa oikean kammion hypertrofiaan ja lopulta oikean puolen 

vajaatoimintaan (17). Sairaus etenee vaikeaan sydämen vajaatoimintaan ja tällöin 

harkitaan sydämensiirtoa (7). Sydämensiirron ennuste on sama kuin muilla 

sydämensiirron saaneilla (20, 21).  

 

 

2.2 Etiologia 
 

Sarkoidoosin etiologia on laajamittaisesta tutkimuksesta huolimatta edelleen epäselvä 

(22). Sarkoidoosin patofysiologia on immunologinen reaktio, jonka laukaisevaa tekijää 

ei tunneta, mutta todennäköisenä vaihtoehtona pidetään jotakin ulkoista tekijää.  

 

Yhdysvaltalainen ACCESS-tutkimus pyrki selvittämään sarkoidoosin etiologisia 

tekijöitä ja havaitsi altistumisen hyönteismyrkyille, homeille sekä huonolle huoneilmalle 

olevan sarkoidoosiryhmässä yleisempää, kuin kontrolliryhmässä. ACCESS-tutkimus 

tutki myös sarkoidoosin esiintymistä eri ammattiryhmissä ja havaitsi assosiaation 

sarkoidoosin ja lääkärin ammatin välillä. Assosiaatiota sarkoidoosin kanssa ei kuitenkaan 

havaittu muissa terveydenhuollon ammattiryhmissä, kuten sairaanhoitajilla (23).  

 

Ulkoista tekijää on etsitty myös infektiotautien joukosta. Mycobacterium on ollut runsaan 

tutkimuksen kohteena, koska sillä on samankaltainen histologinen kuva kuin 

sarkoidoosilla (22). Tutkimuksissa on nähty viitteitä Mycobacteriumin ja eräiden 

herpesvirusvasta-aineiden ajoittaisesta esiintymisestä sarkoidoosigranuloomissa mutta 

kausaliteettia ei ole pystytty osoittamaan (22, 24, 25). 

 

Ulkoisen laukaisevan tekijän lisäksi pidetään todennäköisenä, että sarkoidoosin taustalla 

on geneettinen alttius. Tietoa tästä on saatu kaksostutkimuksista (26), sekä tutkimuksista, 

joissa on kartoitettu sarkoidoosipotilaiden ensimmäisen ja toisen asteen sukulaisten 
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relatiivista riskiä sairastua sarkoidoosiin (14). Lisäksi useissa tutkimuksissa on havaittu 

rodullisia ja alueellisia eroja taudin esiintymisessä (27). 

 

 

2.3 Diagnostiset kriteerit 
 

Sydänsarkoidoosin diagnoosin asettaminen on kliinikolle haaste. Pitkään tiedeyhteisöllä 

ei ollut konsensusta diagnostisista kriteereistä. Diagnoosin asettaminen edellyttää 

kattavia tutkimuksia sisältäen laboratoriokokeita, kuvantamista ja invasiivisena 

tutkimuksena biopsioita kudoksesta. Sydäntutkimuksiin kuuluvat kuvantamisen osalta 

elektrokardiografia (EKG), 18F-fluorodeoksiglukoosi-PET (18FDG-PET), sekä 

gadoliniumtehosteinen magneettikuvantaminen (Gd-MRI). Lisäksi tehdään sydämen 

kaikukuvaus. Sydänsarkoidoosidiagnoosien lukumäärä on kasvussa, mikä johtunee 

erityisesti parantuneesta sydänlihaksen kuvantamisesta 18FDG-PET:llä ja Gd-MRI:llä 

(28). Mediaaniaika ensimmäisistä sydänmanifestaatioista diagnoosin asettamiseen 

suomalaisessa potilasaineistossa, jossa diagnoosiin on päästy ennen transplantaatiota tai 

ruumiinavausta, oli 9 kuukautta (12). Sydänsarkoidoosi diagnosoidaan tavallisimmin 38-

53 vuoden iässä (6, 12, 29, 30).  

 

Sydänsarkoidoosin diagnoosiin vaaditaan histologinen näyttö osoittamalla 

granulomatoottinen tulehdus kudosbiopsialla. Suora sydänlihasbiopsia varmentaa 

diagnoosin. Koska sarkoidoosi on systeemisairaus, voidaan diagnoosiin päästä 

yhdistämällä muusta kudoksesta saatu biopsialöydös merkittäviin kliinisiin 

sydänoireisiin ja sydänsarkoidoosille tyypillisiin kuvantamislöydöksiin. Alla on esitetty 

Heart Rhythm Societyn (HRS) julkaisusta vuodelta 2014 modifioitu taulukko 

sydänsarkoidoosin diagnostisista kriteereistä (Taulukko 1). 
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Taulukko 1 

HRS:n asiantuntijaryhmän konsensus sydänsarkoidoosin diagnostisista kriteereistä. 

Muokattu lähteestä (3). 

1. Histologinen diagnoosi sydänlihaskudoksesta 

Sydänsarkoidoosi diagnosoidaan, kun sydänlihaskudoksen histologisessa näytteessä 

nähdään non-kaseoivaa granuloomaa, eikä vaihtoehtoista syytä ole tunnistettavissa 

(sisältäen negatiiviset värjäykset, mikäli käytettävissä)  

 

2. Kliininen diagnoosi yhdistäen kajoavia ja ei-kajoavia tutkimuksia 

Sydänsarkoidoosi on todennäköinen* mikäli, 

a) Sarkoidoosi on histologisesti varmennettu muusta kudoksesta, kuin sydämestä 

JA 

b) Yksi tai useampi seuraavista sydänmanifestaatioista 

• kortikosteroideille +/- immunosuppressanteille responsiivinen kardiomyopatia tai 

sydämen johtumishäiriö 

• selittämätön pienentynyt ejektiofraktio (<40%) 

• selittämätön pitkäkestoinen (spontaani tai indusoitavissa oleva) kammiotakykardia 

• Mobitz tyyppi II toisen tai kolmannen asteen johtumishäiriö 

• läikikäs kertyminen sydän PET:ssä (sydänsarkoidoosille tyypillisenä kuviona) 

• myöhäinen Gadolinium-tehostuminen sydämen MRI:ssä (sydänsarkoidoosille 

tyypillisenä kuviona) 

• positiivinen galliumin kertyminen (sydänsarkoidoosille tyypillisenä kuviona) 

JA 

c) Sydänmanifestaatioiden muut syyt on kohtuullisesti poissuljettu  

PET, positroniemissiontomografia; MRI, magneettikuvantaminen 

*yleisesti tässä yhteydessä termillä ”todennäköinen” tarkoitetaan riittävää varmuutta, jotta 

sydänsarkoidoosin kliininen diagnoosi voidaan asettaa 
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2.3.1 Biopsia diagnostiikassa 

 
Kaikkein varmin diagnoosi saadaan sydänlihaskudosnäytteestä. Sydänlihasbiopsian 

osuvuus vaihtelee riippuen sen toteutustavasta. Sydänlihasbiopsia kertaluonteisena, 

ilman biopsian ohjausta kuvantaen, on diagnostisena menetelmänä osuvuudeltaan 

epäherkkä, koska granuloomat ovat kooltaan pieniä ja sijaitsevat kudoksessa 

sattumanvaraisesti (31, 32). Biopsian osuvuutta parantaa biopsian ottaminen 

kuvantamista apuna käyttäen. Biopsioita on ohjattu mm. ultraäänellä ja läpivalaisulla 

(33). 

 

Biopsian osuvuutta tutkittiin retrospektiivisesti Kandolin et al:n tutkimuksessa vuodelta 

2011. Tutkimuksessa 52:lla potilaalla todettiin histologisesti varmennettu 

sydänsarkoidoosi vuosina 2000-2010. Näistä 33 potilaalla tauti oli kliinisesti isoloitu 

sydänkudokseen, eli sarkoidoosia ei esiintynyt muissa kudoksissa. Biopsia ensimmäisellä 

kerralla tuotti diagnoosin 34%:lla potilaista. Uusintabiopsia tavoitti 31% potilaista ja 

kolmas biopsia 22% potilaista. Biopsiat kohdistuivat sekä sydänlihakseen, että 

mediastinumin eli välikarsinan imusolmukkeisiin. Välikarsinan imusolmukenäytteet 

otettiin mediastinoskopialla. Apuna käytettiin kuvantamismenetelmiä, erityisesti 18FDG-

PET:iä, jonka ohjaamana saatiin biopsiat mediastinaalisista imusolmukkeista (4). 

 

 

2.3.2 Kuvantaminen diagnostiikassa 

 

MRI-kuvantamisessa ei ole säteilyrasitusta, ja se antaa tietoa sekä sydämen rakenteesta, 

että toiminnasta. Gadoliniumin toiminta tehosteaineena perustuu sen vapaaseen 

jakautumiseen solun ulkoisessa tilassa ja kykenemättömyyteen läpäistä terve solukalvo. 

Tulehtuneessa kudoksessa ödeema aiheuttaa solun ulkoisen nesteen määrän 

lisääntymisen, johtaen gadoliniumin kertymiseen ja alueen näkymiseen Gd-MRI:ssä 

tehostuneena. (34-36). 

 
18FDG-PET:n käyttö sydänsarkoidoosidiagnostiikassa puolestaan perustuu terveiden 

sydänlihassolujen ja tulehdussolujen metaboliaan. Terveet sydänlihassolut aerobisissa 

olosuhteissa hyödyntävät pääasiallisesti vapaita rasvahappoja energian tuotantoon (37), 
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kun taas tulehdussolut, erityisesti makrofagit, puolestaan hyödyntävät pääasiallisesti 

glukoosia. Koiwa et al. havaitsi tutkimuksessaan sydämestä ruumiinavauksessa 

löydettyjen sarkoidoosileesioiden vastaavan hyvin kuvantaen nähtyjä 18FDG-kertymiä 

(38). 

 

Aiemmin merkkiaineena on käytetty myös galliumia, jota on pidetty hyvänä aktiivisen 

tulehduksen osoittajana. Aktiivisen tulehduksen puuttuessa, jopa puolella 

sydänsarkoidoosipotilaista gallium-kuvantamislöydös voi jäädä negatiiviseksi (39). 

Samaan aikaan näyttö 18FDG-PET:n ja Gd-MRI:n eduista on lisääntynyt, mikä on 

johtanut gallium-kuvantamisen vähentyneeseen käyttöön (34). 

 

Suomessa kuvantamisstrategia sydänsarkoidoosin diagnostiikassa on muuttunut siten, 

että vuodesta 2006 alkaen on aktiivisesti hyödynnetty 18FDG-PET:iä ja Gd-MRI:tä 

kuvantamismenetelminä. 18FDG-PET:llä kuvannettiin alkuun ensisijaisesti sydäntä, 

kunnes vuoden 2008 lopulta alkaen on alettu rutiininomaisesti ottaa 18FDG-PET koko 

vartalosta (4). 

 

 

2.3.3 Muita diagnostisia menetelmiä 

 

Systeemistä sarkoidoosia sairastavien potilaiden EKG-tutkimusten on todettu olevan 

hyvin spesifisiä, mutta sensitiivisyydeltään heikkoja havaitsemaan sydänsarkoidoosia 

(40). Sydänsarkoidoosissa tyypillisiä EKG-löydöksiä ovat RBBB, LBBB, sekä eriasteiset 

eteis-kammiokatkokset (AV-katkokset). Lisäksi sydänsarkoidoosipotilailla esiintyy 

eteis- ja kammioperäisiä rytmihäiriöitä ja kammiolisälyöntejä. EKG-löydökset yksin 

eivät kuitenkaan ole sydänsarkoidoosille diagnostisia (2, 41). Sydämen kaikukuvaus on 

sydänsarkoidoosin diagnostiikassa sensitiivisyydeltään ja spesifisyydeltään heikko, 

mutta antaa ennusteen kannalta olennaista tietoa sydämen vasemman kammion 

toiminnasta ja rakenteesta (34, 42).  

 

Tyypillisiä laboratoriokokeita diagnoosivaiheessa ovat seerumin angiotensiini 

konvertaasi entsyymi (ACE), seerumin lysotsyymi, tyypin A ja B natriureettiset peptidit 

(ANP ja BNP) ja troponiinit (43-46). Lisäksi sydänsarkoidoosipotilailta voidaan tutkia 

lymfosyyttiaktivaatiota kuvastava interleukiini-2 reseptorin liukoinen muoto (43). Viime 
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vuosina, tavoitteena alati aikaistuva diagnostiikka sekä parempi ennusteen arviointi ja 

hoidon seuranta, kiinnostusta ovat herättäneet korkean sensitiivisyyden troponiinit (hs-

TnT/I) (44, 46). Minkään plasmasta mitattavien merkkiaineiden tulokset eivät kuitenkaan 

sisälly sydänsarkoidoosin diagnostisiin kriteereihin ja niiden rooli käytännön 

diagnostiikassa on toistaiseksi vähäinen (47). 

 

Suomessa hs-TnT ja -TnI ovat olleet osa sydänsarkoidoosin arviointia ja hoitoa 

joulukuusta 2010, ja niitä käytetään taudin seurantaan vaihtelevalla aikataululla. 

Kandolin et al. havaitsi hs-TnT:n ja -TnI:n olevan koholla noin puolella 

vastadiagnosoiduista sydänsarkoidoosipotilaista, ja arvojen laskevan nopeasti 

kortikosteroidihoidolla. Tutkimuksessa havaittiin myös viitteitä presentaatiohetkellä 

koholla olevien hs-TnT:n ja -TnI:n yhteydestä huonompaan ennusteeseen. Assosiaatio 

huonompaan sydämen vasemman kammion funktioon oli nähtävissä, ja tyypillistä oli 

taudin manifestoituminen sydämen vajaatoimintana näillä potilailla. (46) 

 

 

2.4 Manifestaatio 
 

Oireista sydänsarkoidoosia raportoidaan 2-5%:lla systeemistä sarkoidoosia sairastavista 

potilaista (48, 49), mutta ruumiinavauksissa ja sydämen kuvantamistutkimuksissa 

viitteitä sydänaffisioista todetaan huomattavasti useammin. Ruumiinavauksissa 

granuloomia on sydänlihaksessa havaittavissa jopa 27-69%:lla sarkoidoosipotilaista (16, 

49). Kuvantaen sydämen toiminnan häiriöitä todetaan 10-32%:lla potilaista (50-52). 

Sydänlihaskudoksessa granuloomat esiintyvät tyypillisimmin vasemman kammion 

vapaassa seinämässä (91%), kammioväliseinässä (75%), oikean kammion vapaassa 

seinämässä (36%), oikeassa eteisessä (18%) ja vasemmassa eteisessä (16%) (2).  

 

Sydänsarkoidoosi manifestoituu tyypillisimmin johtumishäiriöinä, kuten AV-katkoksina 

ja haarakatkoksina, kammioperäisinä rytmihäiriöinä, sekä sydämen vajaatoimintana (2, 

29, 52, 53). Suomalaisessa aineistossa sydänsarkoidoosi manifestoitui toisen tai 

kolmannen asteen AV-katkoksena vajaalla puolella kaikista sydänsarkoidoosipotilaista, 

kammioperäisinä rytmihäiriöinä kolmanneksella ja oireisena sydämen vajaatoimintana 

joka viidennellä potilaalla (12). 
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Tiedeyhteisössä keskustelu isoloidusta sydänsarkoidoosista jatkuu, sillä alun perin 

sarkoidoosia on pidetty ensisijaisesti systeemisairautena, ja diagnostiikan kulmakivenä 

on ollut taudin manifestoituminen useammassa kuin yhdessä elimessä (1). Mekanismeja 

selittämään kliinisesti isoloidun sydänsarkoidoosin olemassaoloa on useita. Leesiot 

voivat ilmaantua sydämessä ja levitä myöhemmin muihin elimiin. Toisaalta leesiot voivat 

esiintyä sydämen lisäksi todellisuudessa muissakin kudoksissa, mutta joko 

inflammaation matala-asteisuuden tai muiden syiden vuoksi diagnostiset menetelmämme 

eivät pysty niitä havaitsemaan. Viimeisenä on todellisen sydämeen rajoittuvan 

tautientiteetin mahdollisuus. (54) 

 

Kliinisesti isoloidulla sydänsarkoidoosilla tarkoitetaan sarkoidoosin esiintymistä 

sydämessä, mutta kliinisen oireilun ja löydösten puuttumista muissa kudoksissa (4). 

Isoloituja sydänsarkoidoositapauksia on raportoitu. Tällöin potilaalla on 

sydänlihasbiopsioin todennettu sarkoidoosi sydämessä, sydänperäistä oireilua, jonka 

muut syyt on poissuljettu, eikä toistaiseksi todennettua sarkoidoosia muualla elimistössä 

(55, 56). 

 

Kosuge et al. raportoi ainoastaan sydämessä manifestoituvasta sarkoidoosista 

potilastapausraporttina jo vuonna 2001 (56), ja saman tutkimusryhmän vuonna 2015 

julkaistussa artikkelissa todetaan, ettei kyseisen potilaan seurannassa ole edelleenkään 

löydetty viitteitä sydämen ulkopuolisesta sarkoidoosista (54). Kandolin et al. raportoi 

yhdeksästä isoloidusta sydänsarkoidoositapauksesta tutkiessaan potilaita, joilla oli alun 

perin selittämätön AV-katkos (33). Isoloidun sydänsarkoidoosin osuus 

sydänsarkoidoosipotilaista vaihtelee tutkimuksissa 3,2-67% välillä (33, 57-59). Tämä 

johtunee potilasvalinnasta ja isoloidun sydänsarkoidoosin vaihtelevista kriteereistä ja 

sydämen ulkopuolisen sarkoidoosin etsimiseen käytetyistä diagnostisista menetelmistä.  

 

Tiukimpia kriteerejä on käyttänyt Juneau et al. tutkimuksessaan, jossa he tutkivat 31 

sydänsarkoidoosipotilasta. Potilaista kahdellakymmenellä ei ollut lainkaan 

sarkoidoosihistoriaa, kun taas potilaista yhdellätoista oli aiempi sydämen ulkopuolisen 

sarkoidoosin historia. 18FDG-PET:ssä kaikista potilaista vain yksi (3,2%) oli vapaa muun 

elimistön muutoksista mukaan lukien torakaaliset imsuolmukkeet ja kliinisesti tutkien 

silmät ja iho. Mikäli sarkoidoosilöydökset torakaalisissa imusolmukkeissa sallittiin 
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isoloidun sydänsarkoidoosin diagnoosiin, oli isoloidun sydänsarkoidoosin osuus 19,4%. 

(57) 

 

 

 

2.5 Hoito 
 

Yhtään satunnaistettua hoitotutkimusta ei sydänsarkoidoosista ole tehty. Kortikosteroidit 

ovat tehokkaita granulomatoottisen tulehduksen hoidossa ja siksi niitä käytetään myös 

sydänsarkoidoosin hoidossa. Sydänsarkoidoosin hoito perustuu yleisiin sarkoidoosin 

hoitosuosituksiin ja käytännön kokemukseen, sekä asiantuntijasuosituksiin 

sydänsarkoidoosin hoidosta. Sarkoidooseissa yleensä, suurta osaa potilaista ei välttämättä 

hoideta kortikosteroideilla ollenkaan, kun taas oireisissa sydänsarkoidooseissa potilaita 

hoidetaan aina. Sydämen rakenteen pienikin vaurioituminen lisää kuolleisuutta 

pidemmällä tähtäimellä. (5, 47)  

Sydänsarkoidoosin taudinkulkuun ja ilmenemiseen olennaisesti liittyviä sydämen 

vajaatoimintaa ja rytmihäiriöitä hoidetaan pääasiallisesti kyseisten oirekuvien 

tavanomaisten hoitosuositusten mukaisesti oireenmukaisin lääkkein, laitehoidolla ja 

kajoavia hoitomuotoja, kuten katetriablaatioita ja elinsiirtoja hyödyntäen. 

 

 

2.5.1 Lääkehoito 

 

Sydänsarkoidoosin hoito perustuu immunosuppressiiviseen lääkitykseen, jonka 

perustana ovat ensisijaisesti kortikosteroidit ja näistä tavallisimmin prednisoloni (5). 

Valtaosa tutkimuksista on kohtalaisen pienillä potilasaineistoilla toteutettuja 

retrospektiivisiä tutkimuksia, jolloin kortikosteroidien itsenäistä vaikutusta 

taudinkulkuun on vaikea päätellä hoitoa saamattoman kontrolliryhmän puuttuessa. 

Pitkäaikaisen kortikosteroidihoidon hyödyistä vasemman kammion 

uudelleenmuokkautumisen estämisessä ja vasemman kammion funktion ylläpitämisessä 

on ristiriitaisia tuloksia.  
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Japanilaisissa aineistoissa nähdään pitkäaikaisen kortikosteroidihoidon hyötyjä 

vasemman kammion funktioon ja sen uudelleenmuokkautumisen estoon, mikäli 

vasemman kammion funktio lähtötilanteessa on hyvä tai kohtalainen. Hyödyt menetetään 

ryhmässä, jossa vasemman kammion ejektiofraktio lähtötilanteessa on heikko. (60) 

Suomalaisessa potilasaineistossa, vasemman kammion funktio saatiin pitkäaikaisella 

immunosuppressiolla paranemaan ryhmässä, jossa ejektiofraktio lähtötilanteessa on 

huomattavasti alentunut. Sen sijaan ryhmissä, joissa ejektiofraktio lähtötilanteessa on 

normaali tai korkeintaan kohtalaisesti alentunut, ei hyötyjä saatu esiin. (12) 

 

Yazakin tutkimuksessa vuodelta 2001 tutkittiin 95 japanilaista sydänsarkoidoosipotilasta. 

Näistä 20 oli diagnosoitu post-mortem, eikä heistä kukaan ollut saanut 

kortikosteroidihoitoa. Tutkimuksessa todettiin merkittävä ero ennusteessa 

kortikosteroideilla hoidetun potilasryhmän ja hoitoa saamattomien potilaiden välillä. (61) 

 

Pitkäaikaisella kortikosteroidien käytöllä on tunnettuja haittoja. Kortikosteroidit ovat 

diabetogeenisia, sekä altistavat osteoporoosille, painonnousulle ja infektioille. Näitä 

haittoja on todettu myös kortikosteroideilla hoidetuilla sydänsarkoidoosipotilailla (62). 

Tämän vuoksi usein pitkäaikaista kortikosteroidihoitoa vaativien sairauksien hoidossa 

pyritään hoitoon liittämään myös muita immunosuppressiivisia lääkityksiä, jotta 

kortikosteroidihoidon annosta tai kestoa päästäisiin pienentämään. Sydänsarkoidoosin 

hoidossa käytettyjä muita immunosuppressiivisia lääkkeitä ovat atsatiopriini, 

metotreksaatti, mykofenolaattimofetiili, syklosporiini, syklofosfamidi, 

hydroksiklorokiini ja TNF-alfa estäjä infliksimabi (6, 12, 29, 63).  

 

Ballul et al. julkaisi tutkimuksen, jossa vertailtiin sydänsarkoidoosin lääkehoitoa pelkällä 

kortikosteroidilla yhdistelmähoitoon, jossa kortikosteroidin rinnalle oli lisätty muu 

immunosuppressantti. Tutkimukseen oli hyväksytty 36 potilasta, joilla oli oireileva 

sydänsarkoidoosi. Diagnoosi oli asetettu potilaille HRS:n diagnoosikriteerien mukaisesti 

ja histologisesti sarkoidoosi oli todennettu muualta kuin sydänkudoksesta. 24 potilasta 

sai kortikosteroidia, kun taas 12 potilasta sai kortikosteroidia ja jotakin muuta 

immunosuppressanttia: 5 atsatiopriinia, 5 metotreksaattia ja 2 syklofosfamidia. 

Mediaaniseuranta-ajan kuluessa taudin relapsi oli kortikosteroidiryhmässä 45,8% ja 

yhdistelmähoitoryhmässä 16,7%, relapsin mediaaniaika ei ryhmien välillä eronnut. (6) 
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Infliksimabin hyödyistä sydänsarkoidoosin hoidossa on jonkin verran tutkimustietoa. 

Harper et al. tutki infliksimabin käyttöä sydänsarkoidoosipotilailla, joilla sydänoireilu 

progredioi kortikosteroidi- ja muusta immunosuppressiivisesta hoidosta huolimatta. 

Hoitoon vastaamiseksi katsottiin vähintään 10mg:n lasku päivittäisessä 

kortikosteroidiannoksessa, rytmihäiriökontrollin paraneminen ja ejektiofraktion 

paraneminen >5%, ilman tilanteen huonontumista millään näistä osa-alueista. Hoitoon 

vastasi 67% potilaista. Haittoja ilmeni 17%:lla potilaista. Haitoista tyypillisin oli infektio. 

(64) 

 

Sydänsarkoidoosipotilailla sydämen vajaatoiminnassa ja rytmihäiriöissä on käytetty 

beetasalpaajia, angiotensiinikonvertaasientsyymin estäjiä (ACE-estäjiä), 

angiotensiinireseptorin salpaajia (ATR-salpaajia), mineralokortikoidiestäjiä, diureetteja 

ja rytmihäiriölääkkeitä (12, 17). Sydänsarkoidoosin aiheuttaman sydämen 

vajaatoiminnan hoito ei pääpiirteiltään eroa muiden etiologioiden aiheuttaman sydämen 

vajaatoiminnan hoidosta (17, 65). Rytmihäiriölääkkeiden osalta asiantuntijaryhmä pitää 

antiarytmisten lääkkeiden käyttöä mahdollisesti hyödyllisenä sellaisten 

kammioarytmioiden hoidossa, jotka eivät ole vastanneet immunosuppressiohoitoon. 

Eteisarytmioiden hoidossa puolestaan ryhmän I rytmihäiriölääkkeitä ei suositella 

käyttämään. (3) 

 

 

2.5.2 Laitehoito 

 

Yksi sydänsarkoidoosin tyypillisimmistä manifestaatioista ovat kammioarytmiat ja 

jatkuva kammiotakykardia (34). Myös sydänperäinen äkkikuolema on mahdollinen (19). 

Jo pitkään on suositeltu rytmihäiriötahdistinhoitoa sydänsarkoidoosipotilaille, joilla on 

pitkäkestoinen kammiotakykardia tai kammiovärinä. Kyseisen potilasryhmän hoito 

ainoastaan antiarytmisten lääkkeiden avulla on yhteydessä toistuviin rytmihäiriöihin ja 

kohonneeseen äkkikuoleman riskiin. (66) 

 

Käytännössä yli 90% sydänsarkoidoosipotilaista saa jonkinlaisen tahdistimen. Jos potilas 

tarvitsee tahdistimen, asennetaan aina rytmihäiriötoiminnon sisältävä tahdistin, sillä 

totaaliblokilla manifestoituneiden sydänsarkoidoosipotilaiden riski saada kammiovärinä 

5 vuoden aikana on 10-15%. Henkeä uhkaavan rytmihäiriön 5-vuotisinsidenssi 
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sydänsarkoidoosipotilailla, joiden tauti on manifestoitunut korkean asteen AV-

katkoksena, on 17% riippumatta siitä, onko AV-katkoksen yhteydessä todettu 

kammiotakykardiaa tai alentunutta ejektiofraktiota. Ainoastaan AV-katkoksena 

manifestoituvan taudin 5-vuotisinsidenssi on 9%, katkos yhdistettynä kohtalaiseen 

ejektiofraktion alenemaan 14% ja katkos yhdessä kammiotakykardian tai 

ejektiofraktio<35% kanssa 34%. (63) Käytännössä tätä riskiä ei pysty varhaisvaiheen 

kliinisten tai kuvantamistietojen perusteella ennustamaan. Tulisiko rytmihäriötahdistin 

asentaa kaikille sydänsarkoidoosipotilaille, on vielä avoin kysymys. 

 

Sydänsarkoidoosi manifestoituu toisen tai kolmannen asteen AV-katkoksena 48%:lla 

potilaista (12). Toisen, Wenckebach tyyppi II, ja kolmannen asteen AV-katkosten 

laitehoito on pysyvä tahdistus (11, 67). Päätös toisen asteen, Wenckebach tyyppi I, AV-

katkoksen tahdistinhoidosta vaihtelee oireiden ja kokonaistilanteen mukaan (11). 

Tutkimuksissa on raportoitu AV-katkoksen palautumista kortikosteroidihoidon aikana 

16-57%:lla potilaista (30, 68, 69). 

 

 

2.5.3 Katetriablaatiot 

 

Katetriablaatio on yleisesti rytmihäiriöiden hoitoon käytetty menetelmä. Katetriablaatiota 

käytetään valikoiduilla potilailla, joilla on oireinen eteisvärinä ja sydämen vajaatoiminta 

(9), sekä potilailla, joilla on muita supraventrikulaarisia takykardioita (8). Myös 

kammiotakykardiapotilaat, joille antiarytmiset lääkkeet eivät sovi tai joilla antiarytmiset 

lääkkeet ovat osoittautuneet tehottomiksi, ovat katetriablaatioharkinnan piirissä (10).   

 

Sydänsarkoidoosipotilailla katetriablaatiota on käytetty niin eteis- kuin 

kammioarytmioidenkin hoitoon (70-73). Usein kammiotakykardiakohtausten 

väheneminen vaatii toistuvia ablaatiotoimenpiteitä (73, 74). Eteisarytmioiden hoitoa 

katetriablaatiolla on tutkittu vasta pienillä potilasaineistoilla ja kohtalaisen lyhyillä 

seuranta-ajoilla. Vaikka tulokset näissä tutkimuksissa ovatkin olleet lupaavia, ei pitkän 

seuranta-ajan tuloksista voida toistaiseksi tehdä johtopäätöksiä. (70, 72) 
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2.5.4 Transplantaatio 

 

Vaikean sydämen vajaatoiminnan yksi hoitovaihtoehto on sydämensiirto, mikäli 

kansainvälisten suositusten mukainen lääke-, laite- ja kirurginen hoito on käytössä, ja 

potilaalla on edelleen merkittäviä oireita levossa ja toistuvia sairaalahoitojaksoja 

sydämen vajaatoiminnan vuoksi (7, 75, 76). Vuosittain sydämensiirtoja tehdään 

maailmassa yli 5000, mutta elinsiirtojonossa olevien potilaiden määrä kasvaa (77). Alati 

kasvavan siirtoelinten pulan vuoksi potilasvalinnan tulee perustua suurimpaan tarpeeseen 

ja odotettavissa olevaan hyötyyn. Ihanteellista olisi, että elinsiirron saavan potilaan 

ennuste ja elämänlaatu paranisi.   

 

Sarkoidoosin systeemiluonteisuuden vuoksi on pohdittu taudin uusiutumisen riskiä 

siirretyssä elimessä. On myös pohdittu potilaiden pitkäaikaisennustetta verrattuna muihin 

sydämensiirron saaviin potilaisiin. Tutkimuksia, joissa sydänsarkoidoosin vuoksi 

sydämensiirron saaneita potilaita verrataan muiden syiden vuoksi sydämensiirron 

saaneisiin potilaisiin, on tehty (20, 21).  

 

Zaidi et al. raportoi 65 sydämensiirron saaneen sydänsarkoidoosipotilaan 1-

vuotisennusteeksi 88%, kun taas muista syistä siirron saaneiden 1-vuotisennuste oli 85%. 

Hyljintäreaktioita raportoitiin ensimmäisen vuoden aikana sydämensiirrosta 43%:lla 

sydänsarkoidoosi- ja 51%:lla muista potilaista. Seuranta-aika oli keskimäärin 40 

kuukautta. (20) 

 

Perkel et al. vertasi 19 sydänsarkoidoosipotilaan sydämensiirtotuloksia samaan aikaan 

muiden syiden vuoksi sydämensiirron saaneisiin potilaisiin. Seuranta-aika vaihteli 

vuodesta kahteenkymmeneen, ollen keskimäärin 68 kuukautta. 

Sydänsarkoidoosipotilaista 21%:lla raportoitiin hoitoa vaativa hyljintäreaktio 

ensimmäisen vuoden aikana sydämensiirron jälkeen, ja 5-vuotiselossaoloennuste oli 

sydänsarkoidoosipotilailla 79%. Tilastollisesti merkittäviä eroja 

sydänsarkoidoosipotilaiden ja muiden syiden vuoksi sydämensiirron saaneiden välillä ei 

havaittu missään tutkituista muuttujista: ensimmäisen vuoden aikaiset hoitoa vaatineet 

hyljintäreaktiot, 5-vuotiselossaoloennuste, 5-vuotisennuste sydänallograftivaskulopatian 

suhteen ja 5-vuotisennuste ei henkeä uhkaavien sydänperäisten haittojen suhteen. 

Yhdelläkään potilaalla sarkoidoosi ei uusinut allograftissa, eikä kolmeen sydämen 
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ulkopuolella uusineeseen sarkoidoosiin liittynyt kuolleisuutta. (21) On kuitenkin myös 

raportoitu tapauksia, joissa sydänsarkoidoosi on uusinut siirretyssä sydämessä (78-80).  

 

 

2.6 Ennuste 
 

Diagnoosihetkellä oireettomien sydänsarkoidoosipotilaiden ennuste on seurannassa 

parempi, kuin diagnoosihetkellä oireisten sydänsarkoidoosipotilaiden (52). Tämän 

vuoksi sydänsarkoidoosia tulisi aktiivisesti seuloa keuhkosarkoidoosia sairastavilta 

potilailta, vaikka heillä ei olisikaan sydänperäistä oireilua. 

 

Ennuste on tutkimuksissa suuresti vaihdellut. Matsui et al. sai 2-vuotisennusteeksi 26% 

(53). Roberts et al. raportoi tutkimuksessaan 1-vuotisennusteeksi 27% (2).  Näissä 

tutkimuksissa potilasaineistot olivat pieniä ja tutkimukset olivat 

ruumiinavaustutkimuksia, joten potilaat eivät saaneet sydänsarkoidoosin asianmukaista 

hoitoa elinaikanaan.  

 

Fleming et al. tutki Iso-Britanniassa 250 sydänsarkoidoosipotilasta ja totesi 5-

vuotisennusteeksi 40%, ja 10-vuotisennusteeksi 14%. Tutkimuksessa osa potilaista sai 

diagnoosin elinaikana, ja siten myös tautiinsa hoitoa. Tutkimusryhmä raportoi kuitenkin 

hoidon olleen vaihtelevaa, ja tiedot annetuista hoidoista analyysien tekoon riittämättömiä. 

Kortikosteroidihoito oli yleistä. (81) 

 

Yazaki et al. tutki 95 sydänsarkoidoosidiagnoosin saanutta potilasta, joista 20 oli 

kuolemanjälkeisiä ruumiinavausdiagnooseja ja 75 oli elinaikaisia diagnooseja. 

Elinaikanaan diagnoosin saaneet saivat kortikosteroidihoitoa. 5-vuotisennuste kaikille 

potilaille oli 60%. Kortikosteroidihoitoa saaneiden potilaiden 5-vuotisennuste oli 75%, 

kun taas vasta kuoleman jälkeen diagnoosin saaneiden oli 10%. (61) Retrospektiivinen 

kohortointi, jossa potilaat valikoituvat päätetapahtuman suhteen kahteen tai useampaan 

ryhmään aiheuttaa huomattavan valintaharhan.  

Lisäksi Yazaki et al. jakoi elinaikanaan diagnoosin saaneet potilaat kahteen ryhmään 

lähtötilanteen ejektiofraktion mukaan. Potilailla, joiden lähtötilanteen ejektiofraktio oli 

≥50% 5-vuotisennuste oli 89%, kun taas ryhmässä, jossa ejektiofraktio oli <50% 5-
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vuotisennuste oli 59%. Tutkimuksessa itsenäisinä ennusteeseen vaikuttavina tekijöinä 

pidettiin lähtötilanteen ejektiofraktiota, NYHA-luokitusta, vasemman kammion 

loppudiastolista läpimittaa ja jatkuvaa kammiotakykardiaa. (61) 

 

Okura et al. tutki sekä jättisolumyokardiitti-, että sydänsarkoidoosipotilaita. Näistä 42 oli 

sydänsarkoidoosipotilaita, joista 29 oli saanut diagnoosin sydänlihasbiopsiasta, 8 

sydämensiirron yhteydessä, 4 ruumiinavauksessa ja 1 muulla tavoin. 

Sydänlihasbiopsialla diagnosoitujen potilaiden elinsiirtovapaa 5-vuotisennuste oli 70%. 

(58) 

 

Chiu et al. sai 43 sydänsarkoidoosipotilaan 5-vuotisennusteeksi 90%. Tutkimuksessa 

saatiin samansuuntaisia tuloksia koskien lähtötilanteen ejektiofraktion merkitystä 

ennusteen kannalta kuin Yazaki et al. aiemmin (60). Kandolin et al. tutki kaikki Suomessa 

vuosina 1988-2012 löydetyt histologisesti varmennetut sydänsarkoidoositapaukset. 

Potilaita oli yhteensä 110, joista 102 potilasta diagnosoitiin ennen sydämensiirtoa tai 

ruumiinavausta, ja täten sai immunosuppressiivista hoitoa. 5-vuotisennuste oli 

immunosuppressiivista lääkehoitoa saaneilla 82%. Kun mukaan otettiin potilaat, jotka 

eivät olleet saaneet immunosuppressiivista lääkehoitoa, oli 5-vuotisennuste 78%. 

Elinsiirtovapaa 5-vuotisennuste oli immunosuppressioryhmässä 97% ja kaikilla potilailla 

yhteenlaskettuna 94%. (12) 

 

Ennusteluvut vaihtelevat suuresti. Osaltaan ilmiö johtuu varsin vaihtelevan kokoisista 

potilasaineistoista ja vuosikymmenien saatossa tarkentuneista sekä muuttuneista 

diagnoosikriteereistä. Suurena linjana nähdään kuitenkin, että sydänsarkoidoosin ennuste 

on parantunut, tai sitten diagnosoimme enemmän hyvän ennusteen potilaita. Merkitystä 

on ollut diagnoosiin pääsyn varhaistumisella: aiemmin potilaat diagnosoitiin vasta 

ruumiinavauksessa, mutta nykyään diagnoosiin päästään elinaikana, mikä mahdollistaa 

sairauden hoitamisen. Myös tietoisuus sydänsarkoidoosin yleisyydestä on parantunut, 

mikä johtaa tarkempaan työhön kliinikoiden osalta tautitapausten löytämiseksi. 

 

Nagai et al. tutki 83 potilasta, ja jakoi heidät kahteen ryhmään perustuen 

diagnoosivaiheen kortikosteroidihoitoon. Pitkäaikaisseurannan tapahtumiksi laskettiin 

sydänperäinen kuolema, oireiset arytmiat ja sairaalahoitoa vaativa sydämen 

vajaatoiminta. Merkittävät erot ryhmien välillä nähtiin erityisesti sairaalahoitoa vaativan 
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sydämen vajaatoiminnan osalta, jossa kortikosteroidilla hoidetussa ryhmässä 5-

vuotisennuste ilman sairaalahoitoa selviämiseen oli n. 80%, kun taas verrokkiryhmässä 

kyseinen luku oli alle 50%. Lisäksi ryhmä havaitsi merkittävän ejektiofraktion 

parantumisen kortikosteroidiryhmässä. Ejektiofraktion paranemisen erot olivat 

merkittäviä ryhmässä, jossa lähtötilanteen ejektiofraktio oli >35% mutta eivät ryhmässä, 

jossa lähtötilanteen ejektiofraktio oli <35%. (62) 

 

Ardehali et al. tutki potilaita, joilla oli selittämätön kardiomyopatia, ja joista oli otettu 

sydänlihasbiopsioita vuosina 1982-1997. Edeltävästi kliinisen sarkoidoosidiagnoosin 

saaneita potilaita oli 28. Sydänlihasbiopsioissa sarkoidoosi oli kymmenellä potilaalla, 

joista 7 oli edeltävästi kliinisen sarkoidoosidiagnoosin saaneita ja 3 muulla diagnoosilla 

tutkimukseen otettuja potilaita. Tutkimuksessa todettiin sydänsarkoidoosipotilaan 2-

vuotisennusteeksi 67%. Tutkimuksessa todettiin myös, että positiivinen 

sydänlihasbiopsia sarkoidoosipotilaalla on huonon ennusteen merkki, koska se 

todennäköisesti ennusti laajempaa sydänlihaksen tulehdusta. (82)  

 

Sydänsarkoidoosin ennuste on merkittävästi huonompi kuin muissa elimissä 

manifestoituvan sarkoidoosin. Tämä johtuu sydänsarkoidoosin oireilusta 

hengenvaarallisina rytmihäiriöinä jopa ensioireena. Kandolinin tutkimuksessa, jossa 

tarkasteltiin Suomessa välillä 1988-2012 histologisesti varmistettujen 

sydänsarkoidoosipotilaiden elinsiirtovapaata aikaa, todettiin ajan olevan riippumaton 

iästä, sukupuolesta ja sydänsarkoidoosin tyypistä mutta olevan sen sijaan vahvasti 

riippuvainen sydämen vajaatoiminnasta sydänsarkoidoosin ensimmäisenä kliinisenä 

manifestaationa (12).  

 

Aiemmin esitellyn isoloidun sydänsarkoidoosin ennusteeseen liittyen on julkaistu 

tutkimuksia, joiden mukaan se olisi huonompi kuin sydämen lisäksi myös muualla 

esiintyvän sarkoidoosin, kun vertaillaan sydäntapahtumista vapaata aikaa (12). Toisaalta 

on myös raportoitu tuloksia, joiden mukaan pitkäaikaisselviytymisessä ei nähdä ryhmien 

välistä eroa (59).  
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3 Aineisto ja menetelmät 
 

 

Potilasaineistona käytettiin suomen kansallista tulehduksellisten sydänsairauksien 

rekisteriä, johon on sisällytetty kaikki histologisesti varmistetun 

sydänsarkoidoosidiagnoosin vuosina 1988-2015 saaneet potilaat. Potilaita oli yhteensä 

385, joista yksi jätettiin tutkimuksesta pois, koska henkilötunnus ei 

Väestörekisterikeskuksen tiedonhaun mukaan ollut voimassa. Kuolleita oli yhteensä 36. 

Potilasrekisterin lisäksi tiedonlähteinä käytettiin Väestörekisterikeskuksen tietoja 

potilaiden synnyin- ja asuinpaikkakunnista. Tutkimuksen lähtökohtana oli tavoite 

selvittää sydänsarkoidoosin maantieteellistä jakautumista Suomessa. Synnyin- ja 

asuinpaikkakuntatilastoissa on huomiotta jätetty potilaita, jotka ovat joko syntyneet 

ulkomailla, 3 potilasta, tai joiden nykyinen asuinpaikka on ulkomailla, 1 potilas. 

Sairaanhoitopiiri- ja maakuntarajoina on pidetty Kuntaliiton julkaisemia vuoden 2018 

rajoja, ja sairaanhoitopiirien väkiluvut ovat vuoden 2016 loppuun mennessä voimassa 

olleet väkiluvut.  

 

Suurimmat ongelmat retrospektiivisessa työssä liittyvät diagnostisten keinojen 

muuttumiseen vuosikymmenten saatossa, ja erityisesti tulehduksellisten 

sydänsairauksien kuvantaminen on kehittynyt. Virheen mahdollisuus on myös tämän 

tutkimuksen tiedon keruussa ja tilastoinnissa. Tutkimusta koskevat lisäksi 

retrospektiivisen tutkimuksen yleiset rajoitteet. 

 

Tilastointi ja esiintyvyyslaskut on tehty manuaalisesti käyttäen Microsoft Excel versio 

16.44:ää. Karttojen piirtämiseen on käytetty Paint S versio 5.9.4:ää. Tulokset-osiossa 

esitetyt taulukot on tehty käyttäen Microsoft Word versio 16.44:ää. 

 

 

 

4 Tulokset 
 

 

Alla on esitetty suomalaisten sydänsarkoidoosipotilaiden maantieteellinen jakautuminen 

niin synnyin- (Kuva 1), kuin asuinpaikkakuntienkin (Kuva 2) suhteen. Kartat esittävät 
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sydänsarkoidoosin esiintyvyyden sairaanhoitopiireittäin, tarkat luvut on esitetty 

synnyinpaikkakuntien osalta Taulukossa 2 ja asuinpaikkakuntien osalta Taulukossa 3. 

Kartan suhdeluvut ovat yksikössä potilastapausta/100 000 asukasta, ja niissä on 

sisällytettyinä myös kuolleet henkilöt, joita oli 36.  

 
Taulukko 2 

Sairaanhoitopiiri potilasta/100 000 

Pohjois-Karjala 16,1 

Etelä-Pohjanmaa  15,8 

Itä-Savo 13,9 

Pohjois-Savo 12,9 

Lappi 12,7 

Etelä-Karjala 11,5 

Etelä-Savo 9,8 

Kainuu 9,4 

Pirkanmaa 7,7 

Kymenlaakso 7,6 

Pohjois-Pohjanmaa  6,9 

Kanta-Häme 6,3 

Keski-Suomi 5,9 

Varsinais-Suomi 5,9 

Päijät-Häme 5,6 

Vaasa 5,3 

HUS 4,1 

Keski-Pohjanmaa 3,8 

Satakunta 3,6 

Ahvenanmaa 3,4 

Länsi-Pohja 3,2 
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Taulukko 3 

Sairaanhoitopiiri potilasta/100 000 

Pohjois-Savo 12,9 

Etelä-Pohjanmaa 12,2 

Pohjois-Karjala 10,7 

Kymenlaakso 9,9 

Etelä-Savo 8,8 

Pirkanmaa 7,5 

Pohjois-Pohjanmaa 7,3 

HUS 7,2 

Kainuu 6,7 

Päijät-Häme 6,1 

Varsinais-Suomi 5,4 

Vaasa 5,3 

Länsi-Pohja 4,8 

Keski-Suomi 4,7 

Itä-Savo 4,7 

Etelä-Karjala 4,6 

Kanta-Häme 4,0 

Keski-Pohjanmaa 3,8 

Ahvenanmaa 3,4 

Lappi 3,4 

Satakunta 2,3 
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Kuva 1 
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Kuva 2 
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5 Pohdinta 
 

 

Kansallisen tason epidemiologisia tutkimuksia on tehty, mutta tämä tutkimus on 

ensimmäinen, joka selvittää alueellisia eroja taudin esiintyvyydessä Suomen alueiden 

välillä.  

 

Taudin esiintyvyys noudattelee erityisesti synnyinpaikkakuntakartan osalta kohtalaisen 

hyvin yleisiä maantieteellisiä terveyseroja Suomessa. Tarkoittaen, että sairastavuus on 

keskimäärin suurempaa Itä- ja Pohjois-Suomessa. Kuten monet muutkin kulttuuri- ja 

sairastavuuserot, Pähkinäsaaren rajan itäpuolella sairastetaan enemmän. Ainoan 

poikkeuksen muodostaa taudin korkea esiintyvyys Etelä-Pohjanmaan maakunnassa 

verrattuna ympäröiviin sairaanhoitopiireihin. Ilmiö on nähtävissä sekä synnyin- että 

asuinpaikkakartoissa. Mahdollisia syitä on monia liittyen taudin diagnostiikkaan ja 

todellisiin eroihin ilmaantuvuudessa. Esiintyvyys synnyinpaikkojen suhteen eroaa 

esiintyvyydestä kotipaikkakuntien suhteen siten, että synnyinpaikkakuntakartassa 

nähtävä esiintyvyyden painottuminen Itä- ja Pohjois-Suomeen hämärtyy, ja 

esiintyvyyden painopiste tasoittuu muualle suomeen, erityisesti eteläiseen Suomeen. 

Syitä ei tunneta mutta maakuntien välinen muuttoliike ja vuosikymmeniä jatkunut 

kaupungistuminen saattavat selittää ilmiötä.  

 

Lisätutkimusta sydänsarkoidoosin etiologiasta ja maantieteellisistä eroista taudin 

esiintyvyydessä tarvitaan. Tässä tutkimuksessa jää selvittämättä useita hypoteeseja 

liittyen sydänsarkoidoosin ulkoisiin laukaiseviin tekijöihin. Tiedetään, että 

sydänsarkoidoosi painottuu nuoriin ja keski-ikäisiin naisiin. Tutkimus, jossa 

selvitettäisiin maakuntakohtaisia sukupuoli- ja ikäjakaumia suhteessa sydänsarkoidoosin 

esiintyvyyteen, saattaisi selittää eroja. Hypoteesia sydänsarkoidoosin laukeamisesta 

ulkoisen tekijän vaikutuksesta voisi tutkia tarkastelemalla paikkakuntakohtaisia eroja 

sydänsarkoidoosin esiintyvyydessä suhteessa esimerkiksi paikkakuntakohtaiseen 

ilmanlaatuun. Onko suuren esiintyvyyden alueilla enemmän altistusta tehtaista tai 

tuotantolaitoksista? Tutkimus paikkakuntakohtaisista sairastettujen infektioiden määristä 

suhteessa sydänsarkoidoosin esiintyvyyteen voisi selvittää infektiotautien osuutta 

sydänsarkoidoosin laukaisevana tekijänä.  
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Kliinikoiden hypoteesina on myös pitkään ollut sydänsarkoidoositapausten esiintyminen 

keskittyminä, ja tiettyjen ammattiryhmien, kuten terveydenhuollon henkilöstön suurempi 

riski sairastua sydänsarkoidoosiin. Tämän selvittämiseksi tässä tutkimustyössä tehtiin 

aineistopyyntö Tilastokeskukselta koskien potilaiden elinaikaisia ammatti- ja 

koulutustietoja. Näihin analyyseihin ei tässä tutkimuksessa vielä päästy. Jatkossa 

tarkoituksena olisi kuitenkin analysoida aineisto ja tarkastella, onko jokin ammattiryhmä 

potilasaineistossa yliedustettuna. 

 

Suosittu hypoteesi sydänsarkoidoosin taustasta on geneettisen alttiuden ja infektiivisen 

laukaisijan yhdistelmä. Lisätutkimus sydänsarkoidoosipotilaiden HLA-B-geeneistä 

taudin geneettisen taustan valaisemiseksi on tarpeen.  
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