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V 
uosi�ain Suomessa syntyy noin 450 las-
ta (noin 0,7 % vastasyntyneistä), joilla 
on synnynnäinen sydänvika. Sydänvi-

kaisten potilaiden pitkäaikaisennuste on pa-
rantunut huoma�avasti, ja suurin osa selviytyy 
aikuisikään (1,2). Lähes kaikkia synnynnäi-
siä sydänvikoja voidaan nykyisin korjata joko 
leikkauksilla tai katetritoimenpiteillä. Hoidon 
tavoi�eena on rakenteiden korjaaminen nor-
maalia anatomiaa vastaaviksi, mu�a monimut-
kaisten sydänvikojen yhteydessä joudutaan 
tyytymään palliatiiviseen kirurgiaan.

Synnynnäisten sydänvikojen 
luokittelu ja esiintyvyys

Sydänviat voidaan luokitella hemodynaamisen 
poikkeavuuden perusteella kolmeen ryhmään. 
Noin 60 % vioista on sun�ivikoja, joissa on 
oikovirtaus vasemmalta oikealle. Noin neljän-
nes on virtausesteitä, joko aortassa, keuhko-
valtimossa tai läpissä, ja loput ovat vaikeita 
syanoo�isia vikoja, joissa iso verenkierto ja 
keuhkoverenkierto sekoi�uvat osi�ain toisiin-
sa. Tavallisimmat synnynnäiset sydänviat lue-

tellaan tämän teemanumeron pääkirjoituksen 
( Jokinen ja Ma�ila) TAULUKOSSA sivulla 675.

Synnynnäisten sydänvikojen 
seuranta aikuisiällä

Vuosi�ain syntyvien keskimäärin 450:n syn-
nynnäistä sydänvikaa sairastavan potilaan 
vaiheet sydänleikkauksen tai katetritoimen-
piteen ja seurannan tarpeen osalta esitetään 
KUVASSA 1. Noin kolme lasta kuolee vuosi�ain 
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Aikuiseksi varttuneen sydänlapsen pulmien 
seuranta ja hoito

Suomessa syntyy vuosittain noin 450 lasta, joilla on synnynnäinen sydänvika. Diagnostiikan ja hoito-
mahdollisuuksien kehittymisen vuoksi näiden potilaiden pitkäaikaisennuste on parantunut ja suurin 
osa heistä selviytyy aikuisikään. Noin puolet lapsista, joilla on synnynnäinen sydänvika, ei tarvitse myö-
häisseurantaa, ja he voivat harrastaa liikuntaa normaalisti. Kuitenkin arviolta 9 000 potilasta Suomessa 
 tarvitsee nykyään aikuisseurantaa, ja näiden potilaiden määrä lisääntyy noin 200:lla vuosittain.  Seuranta 
on vaativaa ja edellyttää moniammatillista erityisosaamista. Siksi esitämme, että yleislääkäritason seu-
ranta tulisi siirtää yleiskardiologiseen yksikköön. Sydämen kaikukuvaus kuuluu edelleen kardiologin 
perustutkimuksiin. Synnynnäisten sydänvikojen seurannassa magneettikuvauksella saadaan kuitenkin 
lisätietoa, joka on tarkempaa ja toistettavampaa kuin kaikukuvauksella saatavat tulokset. Kansallisen 
 rekisterin perustaminen on jatkossa keskeinen tavoite synnynnäistä sydänvikaa sairastavien potilaiden 
hoidon ja seurannan tehostamiseksi.
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KUVA 1. Vuosittain Suomessa syntyvien synnynnäistä 
sydänvikaa sairastavien lasten vaiheet.
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varhain, sillä heidän sydänvikojaan ei voida 
leikkauksella korjata, mu�a suurin osa lapsista 
selviytyy aikuisikään (1,2). Ilman leikkausta tai 
katetritoimenpide�ä selviää noin sata potilasta, 
jotka ovat yleensä sun�ipotilaita. Noin puolet 
tästä potilasryhmästä tarvitsee myöhäisseuran-
taa. Valtaosalle (75 %) tehdään yksi tai useam-
pia toimenpiteitä. Huoma�ava osa leikatuista 
(50 %), yleensä sun�ipotilaista, ei kuitenkaan 
tarvitse myöhäisseurantaa.

Noin puolet niistä lapsista, joilla on syn-
nynnäinen sydänvika, ei tarvitse aikuisiässä 
myöhäisseurantaa. He voivat harrastaa liikun-
taa normaalisti ja suori�aa tietyin edellytyk-
sin varusmiespalveluksen palveluskelpoisuus-
luokassa A. Vastaavasti noin puolet tarvitsee 
myöhäisseurantaa. Tunnusomaista aikuisiän 
seurannalle on, e�ä potilaiden määrä lisään-
tyy kumulatiivisesti. Seura�avista potilaista 
90�95 % elää aikuisikään, joten myöhäisseurat-
tavien määrä suurenee noin 200:lla vuosi�ain. 
Suomessa enemmistö synnynnäisen sydänvian 
vuoksi seura�avista potilaista on jo nykyisin yli 
18-vuotiaita eli aikuispotilaita. Arviolta 9 000 
potilasta Suomessa tarvitsee aikuisseurantaa, 
heistä noin 4 000 osaamiskeskuksessa (ks. si-
vulta 714).

Tyypillisiä synnynnäisten sydänvikojen 
myöhäisongelmia ovat esimerkiksi aneurys-
mat, arpikudoksen aiheu�amat kuroumat ja ar-
pien aikaan saamat rytmihäiriöt. Vierassiirteet 
(homotransplant) voivat seurannassa ahtautua 
tai alkaa vuotaa, ja lapsuudessa asennetut teko-
läpät jäävät usein kasvun myötä pieniksi. Myös 
natiiviläppien vioilla on taipumus vaikeutua 
ajan myötä. 

Epätäydelliseksi jäänyt leikkaustulos voi ai-
heu�aa monenlaisia ongelmia, muun  muassa 
kammioiden toiminta saa�aa heikentyä. Esi-
merkkejä ovat kirurgisesti korjatun aortan 
koark taation jälkeinen uuden toimenpiteen 
vaativa rekoarktaatio ja seurannassa ilmaantu-
va eteislepatus, kun potilaan valtasuonet ovat 
vaihtuneet (KUVAT 2 ja 3). 

Suomalaistutkimus on osoi�anut, e�ä elin-
ajan odote on vaikeiden sydänvikojen yhtey-
dessä lyhentynyt. Näitä ovat Fallot�n tetra-
logia, valtasuonten vaihtuminen, vasemman 
sydänpuoliskon kehi�ymä�ömyys (HLHS), 

yksikammioinen sydän ja Eisenmengerin oire-
yhtymä. Tärkein kuolinsyy on sydämen vajaa-
toiminta, erityisesti kun potilaalla on keuhko-
verenpainetauti (2).

Kahden viime vuosikymmenen aikainen 
hoitomuotojen kehitys on kuitenkin paranta-
nut näiden potilaiden elinajan odote�a. Esi-
merkiksi 20 viime vuoden aikana leika�ujen 
Fallot�n tetralogia -potilaiden elinajan odote ei 
poikkea terveistä (3). Sydänleika�ujen potilai-
den elämänlaatu, koulutusaste ja parisuhteiden 
määräkään ei oleellisesti poikkea terveistä (4).

Myöhäisongelmien määrä lisääntyy vää-
jäämä�ä, koska aikuistuvilla potilailla on 
ny kyisin aiempaa enemmän monimutkaisia 
rakennevikoja. Vaikeita, syanoo�isia vikoja, 
kuten Fallot�n tetralogiaa, valtasuonten vaih-
tumista ja yksikammioisia sydämiä, on seurat-
tavista aikuispotilaista noin 10 %:lla. Seuran-
nassa näiden aikuispotilaiden osuus kuitenkin 
voimakkaasti korostuu odote�avissa olevien 
myöhäisongelmien vuoksi. Näitä ongelmia ovat 
sydämen vajaatoiminta, erilaiset rytmihäiriöt 

KUVA 2. Kolmekymmentäkuusivuotiaan aortan ko-
ark taatiopotilaan seurannassa ilmaantunut rekoarkaa-
tio, joka vaati katetritoimenpiteenä ahtauman laajen-
nuksen ja stentin asennuksen.
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sekä toistuvien korjausleikkauksien ja sydä-
mensiirron tarve. 

Synnynnäistä sydänvikaa sairastavien ai-
kuisten sydänleikkaukset on harvinaisuutensa 
vuoksi keskite�y HYKS:aan. Syanoo�isten sy-
dänvikojen uusintaleikkauksia tehdään vuosit-
tain noin 20, ja sydämensiirto on tehty yhteen-
sä 20:lle synnynnäistä sydänvikaa sairastavalle 
aikuiselle.

Hoitovastuu. Suomessa vastuu hoidosta 
siirtyy aikuisia sydänpotilaita hoitaville lääkä-
reille, kun synnynnäistä sydänvikaa sairastava 

lapsi on noin 18 vuoden ikäinen. Tätä vaihet-
ta kutsutaan transitiovaiheeksi. Lastenkardio-
logian seuranta on usein intensiivistä ja o�aa 
huomioon lapsen sekä hänen vanhempansa. 
Aikuiskardiologian puolelle siirtymisen jälkeen 
seurantaväli usein harvenee ja kommunikaatio 
sairaudesta käydään potilaan kanssa, joka usein 
vasta ope�elee o�amaan vastuuta itsestään. 
Nämä asiat ovat haasteita seurannan onnistu-
miselle. Lähe�ävän lastenkardiologisen ja vas-
taano�avan aikuiskardiologisen yksikön hyvä 
kommunikaatio on tällöin keskeistä.

KUVA 3. Viisikymmentävuotiaan potilaan, jonka valtasuonten vaihtuminen oli korjattu eteistasolla Mustardin 
leikkauksella, seurannassa ilmaantunut eteislepatus.
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