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uksissa menestyksekkäästi trombolyysillä, mutta suuren 
vuoto- ja embolisaatioriskin vuoksi sitä ei voi suositella ru-
tiinihoidoksi (32).

Harvinaisia vajaatoimintaan liittyviä protromboottisia 
tiloja

1. Takotsubomyopatia
Takotsubomyopatialle on ominaista äkillisesti, esim. järky-
tyksen laukaisemana alkanut rintakipu ja ahdistusoireilu, 
jonka aikana EKG:ssä todetaan koronaarianatomiasta poik-
keavia ST-nousuja. Sydänlihasvaurion merkkiaineet ovat 
myös positiivisia. Takotsubomyopatian tarkka patofysiolo-
gia on vielä puutteellisesti tunnettu. Supistushäiriön syyksi 
on esitetty mm. sympaattisen hermoston välittämää mik-
rosirkulaation häiriötä. 

Takotsubomyopatian yleisimmässä muodossa vasem-
man kammion apikaalinen osa on heikosti supistuva tai 
täysin supistumaton, kun taas keskikammio voi supistua 
hyperdynaamisesti. Harvinaisemmissa muodoissa hypoki-
nesia on keskikammiossa tai basaalisesti. Hypokinesiaan 
tai akinesiaan voi liittyä trombinmuodostusta taudin akuu-
tin vaiheen aikana. Trombimuodostus on todennäköisesti 
seuraus endomyokardiumin vaurioitumisesta sekä mekaa-
nisen supistustoiminnan poikkeavuudesta. Arviot trom-
bin yleisyydestä vaihtelevat 5–8 %:iin (33, 34). Trombi 
voi olla seinämän myötäinen ja laattamainen tai varrelli-
nen ja verivirrassa heiluva. Jälkimmäiseen arvellaan liitty-
vän suurempi emboliariski. Julkaistuissa raporteissa vaka-
vat tromboemboliset komplikaatiot ovat olleet kuitenkin 
suhteellisen harvinaisia 1–2 %:n luokkaa (34, 35). Poik-
keavasta systeemisestä hyytymisjärjestelmän aktivoitumi-
sesta takotsubokardiomyopatian yhteydessä ei ole saatu 
näyttöä (36). 

Tromboosiriskin takia takotsubomyopatiassa on suosi-
teltavaa aloittaa heti sairauden toteamisvaiheessa verenhyy-
tymistä estävä lääkehoito pienimolekylaarisella hepariinilla 
(tai fraktiomattomalla hepariinilla) ja myöhemmin jatkaa 
hoitoa varfariinilla kunnes kammion supistuminen on pa-
lautunut. Usein potilailla on samanaikaisesti myös sepel-
valtimotautiin viittaavia löydöksiä, jolloin potilas tarvitsee 
jatkohoidoksi pysyvän ASAn. 

 
2. Trabekuloiva kardiomyopatia
Trabekuloivassa kardiomyopatiassa löyhä endokardium ja 
sen kryptatamaiset muutokset ja uurteet sijoittuvat taval-
lisimmin vasemman kammion apikaaliselle alueelle. Vai-
keimmissa tautimuodoissa trabekulaatio voi ulottua apek-
sista kammion sivuseinää tai septumia pitkin ylemmäksi 
kohti hiippaläppätasoa ja vasemman kammion ulosvirtaus-
kanavaa. Ultraäänitutkimuksessa löyhän ja tiiviin kammi-
oseinämän paksuuksien suhde systolessa on > 2, trabek-
keleiden välissä todetaan verenvirtauista, kompaktoitunut 
osa on ohutseinäinen ja vasemman kammion ejektiofraktio 
on alle 40 % (kuva 1). Trombiriski lisääntyy mitä suurempi 

alue on trabekuloitunut ja mitä heikommin kammio supis-
tuu. Tromboosiriskin takia elinikäistä antikoagulaatiohoi-
toa tulee harkita (37).

3. Hypereosino�ilinen oireyhtymä
Hypereosino�ilisen oireyhtymän sydänmanifestaatioon 
kuuluvat sydänlihasvaurio, tromboosi ja myokardiumin 
�broosi. Trombiriski on suurimmillaan oireyhtymän nek-
roottisen vaiheen aikana, jolloin sydänlihaksen eosino�ili-
sistä graluloista vapautuvat toksiset kationisten proteiinit 
vaurioittavat endokardiumin sekä läppien pintaa. Kolla-
geenin paljastuminen, von Willebrandin tekijän ja kudos-
tekijän vapautuminen luovat hyytymän muodostukselle 
otolliset olosuhteet. Ilmeisesti myös eosino�ilien vapaut-
tamat proteiinit aktivoivat hyytymisjärjestelmää sekä veri-
hiutaleita. Alentunut supistusvireys lisää edelleen hyyty-
mämuodostuksen ja embolisten komplikaatioiden riskiä. 
Hyytymät ovat yleensä seinämänmyötäisiä ja ilmaantuvat 
alkuvaiheessa kammion kärjen alueelle. Myöhäisemmässä 
vaiheessa trombien organisoituminen ja �brotisoituminen 
johtaa kammioseinämän jäykistymiseen ja hemodynamiik-
ka muuttuu restriktiiviseksi. 

Oleellista on hematologisen perussairauden hyvä hoi-
to. Tromboosiprofylaksiasta ei ole tutkimusnäyttöä ja jos-
kus tromboembolisia tapahtumia ilmenee antikoagulaa-
tiohoidosta huolimatta. Vasemman kammion etenevä 

Kuva 1. Trabekuloiva kardiomyopatia nuorella potilaalla.








