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Sydänsairaudet lisääntyvät, sydäntutkimusmäärärahat hupenevat  

Sydäntutkimussäätiö vastaa haasteeseen perustamalla SydänAkatemian 

Vakavaa infarktia sairastavien potilaiden määrä lisääntyy HYKSissä 8 prosentin vuosivauhdilla, ja 

muita sydänsairauksia sairastavien määrä lähes samaan tahtiin. Sydänongelmien odotetaan 

edelleen lisääntyvän väestön ikääntyessä.  

Suomalaisten työikäisten sepelvaltimokuolleisuus on vähentynyt 40 vuodessa 50 % ja työikäisillä 

miehillä peräti 80 %. Tämä on saavutettu ennaltaehkäisyn ja hoitomenetelmien kehittymisen 

myötä.  

Huolestuttavaa on ollut, että suomalaisten korkean verenpaineen väheneminen on hidastunut ja 

veren kolesterolimäärä jopa kääntynyt nousuun (FINRISKI,2012). Niiden vakavat 

terveysvaikutukset eivät vielä näy kansallisissa tilastoissa, mutta HYKSin potilastilastoissa kehitys 

on jo selkeästi nähtävissä: vakavien sydäntapahtumien, kuten sydäninfarktien, sekä 

eteisvärinäpotilaiden ja sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden määrä kasvaa.  

 

HYKSissä hoidetut eri kardiologiset potilaat 2011-2014 (hoidon ensisijainen syy)  

- sydäninfarkti: vuodesta 2011 lisäystä +30,2 %, keskimäärin 8 % vuodessa 

- sydämen vajaatoiminta: vuodesta 2011 lisäystä +19.9 %, keskimäärin 5 % vuodessa 

- eteisvärinäpotilaat: vuodesta 2011 lisäystä + 14,6 %, keskimäärin 5 % vuodessa ja 

- ikääntymiseen liittyvät aorttaläppäahtaumapotilaat: vuodesta 2011 lisäystä +20,8 %, 

keskimäärin 7 % vuodessa. 

Potilasrekisteristä selviää myös, että 

- 5 %:lla ”paha” LDL- kolesteroli on yli viisi (suositus alle 3) 

- verenpainetauti on taustalla 62 %:lla potilaista 

- vaikka sepelvaltimotauti on 62 %:lla tiedossa, näistä potilaista 54 % tupakoi ja 

statiinilääkitystä käyttää vain 32 % ja  

- kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaa 6,8 %.  

 

 HYKSin potilastilasto osoittaa kiistatta, että hoito ja riskitekijät ovat huonosti hallinnassa, 

vaikka potilaalla on sepelvaltimotautidiagnoosi.  

Syynä puutteet ennaltaehkäisyssä ja väestön ikääntyminen  

Syitä sydäntautien lisääntymiseen ovat väestön vanheneminen ja riittämätön ennaltaehkäisy 

(elintavat ja perussairauksien lääkehoito).  

”Ennaltaehkäisy ei selvästikään toimi, eivätkä elintapamuutokset onnistu riittävästi. Todennäköistä 

on, että osa suomalaisista jää kokonaan ennaltaehkäisevän terveydenhoidon ulkopuolelle ja 
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hoitomyöntyvyys on huono”, Sydäntutkimussäätiön puheenjohtaja, professori Markku S. 

Nieminen sanoo. 

Kun väestö ikääntyy, sairastavuus siirtyy vanhempiin ikäluokkiin, 60  80 -vuotiaisiin. Tämä 

ikäluokka tulee lähivuosina kasvamaan. Korkean iän ja huonon ennaltaehkäisyn seurauksena 

sydänongelmat muuttuvat moninaisemmiksi, kun eteisvärinän, sydämen vajaatoiminnan ja jossain 

määrin myös aorttaläppäsairauksien taustalla on sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine ja 

perinnöllinen alttius.  

Tutkittavaa siis riittää niin sairauden syntymekanismien, syy-seuraussuhteiden kuin hoidonkin 

osalta. 

SydänAkatemia vastaa haasteisiin 

Sydäntutkimussäätiö on viime vuosina jakanut rahastojensa tuotosta vuosittain 1,7 miljoonaa 

euroa tutkimukseen, kun apurahoja haetaan 8 miljoonan euron edestä. Säätiön myöntämää 

tutkimusrahoituksen määrää ei ole voitu kasvattaa viime vuosina. Lisäksi valtion yliopistoille ja 

yliopistollisille sairaaloille myöntämä tutkimusrahoituksen määrä on supistunut huomattavasti. 

Esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa kussakin jaetaan 2  3 kertaa enemmän rahoitusta 

sydäntutkimukseen kuin Suomessa.  

Sydäntutkimussäätiö on asettanut tavoitteekseen kaksinkertaistaa vuosittain jakamansa 

tutkimusrahoituksen. Säätiön perustaman SydänAkatemian myötä sydäntutkimusta tuodaan 

lähemmäksi tutkimuksen tukijoita ja siitä hyötyviä potilaita. Saadut lahjoitukset ja testamentit 

kanavoidaan SydänAkatemian potilaslähtöisiin, kansallisiin monikeskustutkimuksiin, joissa 

arvioidaan hoitomenetelmiä ja tutkitaan hoidon vaikuttavuutta. Tavoitteena on saada lisää tietoa 

mm. rytmihäiriöistä, sepelvaltimotaudista ja sydämen vajaatoiminnasta sekä niiden 

tehokkaimmasta hoidosta.  

SydänAkatemian tarkoituksena on myös tiedottaa sydänongelmien hälyttävästä lisääntymisestä 

sekä kertoa tutkimushankkeiden etenemisestä. Tämä on säätiölle uusi tapa toimia Suomessa. 

SydänAkatemian ensimmäinen kärkihanke on ICEMAN-eteisvärinätutkimus  

Eteisvärinä on yleisin sydämen pitkäkestoinen rytmihäiriö ja sen odotetaan lisääntyvän 

100 000:sta peräti 150 000 potilaaseen vuoteen 2020 mennessä. Eteisvärinä heikentää 

toimintakykyä ja lisää monien sairauksien riskiä. SydänAkatemian ensimmäisen 3-vuotisen 

suurhankkeen, ICEMANin, tavoitteena on löytää kolmesta katetriablaatiomenetelmästä tehokkain 

ja turvallisin sekä saada lisätietoa kohtauksittaisen eteisvärinän uusiutuvuudesta. Tutkimus saa 

tukea Sydäntutkimussäätiön diplomi-insinööri Kalevi Erosen rahastosta. Tutkimusta johtavat 

professorit Heikki Huikuri ja Pekka Raatikainen. 

”Tulemme saamaan ICEMAN-tutkimuksesta kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää tietoa 

eteisvärinästä ja sen uusiutumisesta sekä suuntaa eteisvärinän toimenpidehoidolle. Laaja ICEMAN-

hanke tarvitsee kuitenkin vankan rahoituspohjan”, Markku S. Nieminen sanoo.  
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SydänAkatemia seuraa myös Sydäntutkimussäätiön tukemia merkittäviä 

perustutkimushankkeita 

Fixing the broken heart eli Älykäs pilleri-tutkimushankkeessa etsitään uusia ratkaisuja sydämen 

infarktin reuna-alueiden toiminnan parantamiseksi ja siten haitta-asteen pienentämiseksi. Kun 

sydänlihas vaurioituu esimerkiksi sydäninfarktin seurauksena, sydämen pumppausteho heikkenee. 

Sydämen vajaatoiminnan nykyhoidot eivät ole riittäviä, sillä noin puolet sairastuneista kuolee 

viiden vuoden kuluessa oireiden ilmaantumisesta. Tarvitaan uusia hoitomuotoja. Tämän 

perustutkimushankkeen tavoitteena on kehittää lääke, joka kasvattaa vaurioituneen sydänlihaksen 

tilalle uusia sydänsoluja. Lähestymistapa on täysin erilainen kuin tähän asti yritetyt hoitomuodot. 

Tutkimuksesta vastaa professori Heikki Ruskoaho.  

Hoitavat geenit -tutkimus luo uuden sukupolven geenihoitoa, epigeeniterapiaa. Muokkaamalla 

geenien toimintaa sääteleviä epigeneettisiä mekanismeja voidaan lisätä potilaan omien, hoidon 

kannalta hyödyllisten geenien ilmentymistä. Näin elimistöön ei tarvitse viedä kokonaisia uusia 

geenejä, vaan ainoastaan geenien ilmentymiseen vaikuttavia nukleiinihappoelementtejä. 

Epigeneettisten mekanismien passivoimat geenit voidaan aktivoida uudelleen epigeneettistä 

koodia muokkaamalla. Tutkimuksesta vastaa professori Seppo Ylä-Herttuala. 

Muistettakoon, että hyviäkin uutisia on, sillä 

- sydäninfarktipotilaiden ennuste on hyvä, hoidot auttavat 

- kaikissa ikäryhmissä lääkehoidon ja toimenpiteiden ennuste on parantunut 

- infarktit ovat nykyisin todennäköisesti aiempaa pienempiä ja seuraamukset (vajaatoiminta, 

rytmihäiriöt) hallinnassa lääkkein, joten potilaat yhä useammin palaavat työelämään ja 

heidän toimintakykynsä säilyy ja 

- sepelvaltimotauti pystytään rauhoittamaan statiineilla, verenpaine saadaan laajan 

lääkevalikoiman ansiosta hallitaan ja tupakointi on vähentynyt. 

Lisätietoa: www.sydanakatemia.fi ja Teija Riikola, teijariikola@hotmail.com, +358 50 351 7401 

Professori Markku S. Nieminen, markku.nieminen@hus.fi, +358 400 443 076 

Professori Heikki Huikuri, heikki.huikuri@oulu.fi, +358 400 892 330 

Professori Heikki Ruskoaho, heikki.ruskoaho@helsinki.fi, +358 40 5317 263 

Professori Seppo Ylä-Herttuala seppo.ylaherttuala@uef.fi, +358 40 3552 075 

 

 

 

 

Uudenlaista tutkimusta elämää varten.  Jokainen lahjoitus on arvokas. 

SydänAkatemia.fi 
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