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Pystyasennon sieto 

Normaalissa	pystyasennon	siedossa	pystyasento	ei	johda	
taju3omuuteen	
 
Kallistuskokeella	voidaan	saada	esiin	poikkeava	
pystyasennon	sieto	
 
8	min	ortostaa8nen	koekin	voi	saada	esiin	poikkeavan	
pystyasennon	siedon 
 



Normaalifysiologia 

Pystyasennossa	suuri	osa	kehon	veri:lavuudesta	kerääntyy	
alaraajoihin,	laskimopaluu	vähenee	ja	sen	myötä	sydämen	
isku:lavuus	laskee 
 
Verenkierron	ylläpitämiseksi	keholla	on	useita	eri	
mekanismeja: 
	-BP	=	SV	x	HR	x	SVR 

	-Kun	isku:lavuus	(SV)	laskee	niin	syke	(HR)	ja	ääreisvastus	
(SVR)	nousee,	jonka	seurauksena	verenpaine	(BP)	pysyy	
vakiona. 



Normaalifysiologia (2) 

Nopea	isku:lavuuden	lasku	he:	asennon	vaihtuessa,	sen	
jälkeen	laskee	pikkuhiljaa	lisää.	
 

	-Nopean	vaiheen	kompensaa:o	ääreisvastuksen	nousun	
kau3a	
 

	-Hitaassa	vaiheessa	syke	nousee	pikkuhiljaa	



Normaalifysiologia

Esimerkkinä 22 v nainen, normaali pystyasennon sieto 



Poikkeava pystyasennon sieto
 

Synkopeen	määritelmä:	
tajunnanmenetys	
ohimenevän	koko	aivojen	
alentuneen	verenkierron	
takia	
 
Reflex	syncope	(reflektorinen	
synkopee	tai	
neurokardiogeeninen	
synkopee)	sekä	OH	
(ortostaa8nen	hypotensio)	
voidaan	saada	esiin	
kallistuskokeessa 

Synkopeen luokittelu 

Lainaus: Airaksinen ym 2016. Duodecim: Kardiologia. 
 



Poikkeava pystyasennon sieto
 

Reflektorinen	synkopee	–	
kaikenikäisten	tau:,	huippu	
nuorella	ja	vanhalla	iällä,	ei	liity	
ennusteeseen	
 
Ortostaa8nen	hypotensio	–	
vanhojen	ihmisten	tau:,	
autonomisen	hermoston	
sairaus,	laskimovajaatoiminta	
ja	diabetes	lisää	riskiä	
 
Kardiogeeninen	synkopee	–	
sydänsairauden	aiheu3ama,	
esim	rytmihäiriö	tai	
sinussolmukkeen	
toimintahäiriö,	huonon	
ennusteen	merkki 

Synkopeen luokittelu 

Lainaus: Airaksinen ym 2016. Duodecim: Kardiologia. 
 



Tajunnanmenetyksen selvittely 

λ  Vakavat sydänsairaudet syytä poissulkea 
(anamneesi, EKG, sydämen ultraääni) 

λ    

λ  Rytmihäiriöiden selvittely (Holter) 

λ    

λ  Tarvittaessa rasituskoe, invasiivinen 
elektrofysiologinen tutkimus jne. 

λ    



Tajunnanmenetyksen selvittely, 
kallistuskokeiden aiheet 

λ  Kun ei sydänselvittelyissä tule esiin merkittäviä 
löydöksiä → heijastemekanismin varmistaminen 

λ    

λ  Ei ensilinjan tutkimus, vaikka joskus olisi 
houkuttelevaa nuorella tiettävästi perusterveellä 
tehdä ensimmäisenä tutkimuksena ja saada 
selitys tajunnanmenetyksille 



Kallistuskoe ja lyhyt ortostaaInen koe
Lainaus: Moya y.m. Guidelines for the diagnosis and management of syncope (version 2009). European 
Heart Journal 2009 

Lyhyt	ortostaa8nen	koe	
sopii	lähinnä	ortostaa8sen	
hypotension	
diagnosoimiseen,	koska	se	
tulee	usein	varhaisessa	
vaiheessa.	
 
POTS=posturaalinen	
ortostaa8nen	
takykardiasyndrooma	
 
Kallistuskokeen	herkkyys	on	
luokkaa	61-69	%	ja	tarkkuus	
luokkaa	92-94	%,	
lisäprovokaa:ot	voivat	
lisätä	herkkyy3ä	ja	
vähentää	tarkkuu3a 



Kallistuskokeen verenkiertomonitoroinO 

Circmon-järjestelmä,	johon	kuuluu	sormiverenpainemi3ari	ja	
impedanssikardiografia	
	
 
Impedanssikardiografia	on	järjestelmä,	joka	johtaa	kehon	
läpi	heikkojänni3eistä	korkeataajuista	vaihtovirtaa	ja	arvioi	
veren	virtausta	perustuen	muutoksiin	impedanssissa	-	Antaa	
arvon	sydämen	isku:lavuudelle	
	
 
Kun	verenpaine,	syke	ja	isku:lavuus	ovat	:edossa,	
järjestelmä	laskee	minuu8:lavuuden	ja	perifeerisen	
vastuksen 
 



Verenkiertovaste ja oireet eri 
synkopeemuodoissa
Lainaus: Brignole y.m. New classificaOon of haemodynamics of vasovagal syncope: behind 
the VASIS-classificaOon (Europace 2000). 

Klassinen	kuvio:	ensin	normaalifysiologia,	kunnes	ilmaantuu	epätarkoituksenmukainen	heijaste	
ja	verenpaine	laskee 



Verenkiertovaste ja oireet eri 
synkopeemuodoissa
Lainaus: Brignole y.m. New classificaOon of haemodynamics of vasovagal syncope: behind 
the VASIS-classificaOon (Europace 2000). 

Dysautonominen	reak:o:	verenpaine	laskee	he:,	oireet	vasta	kun	on	laskenut	enemmän 



Verenkiertovaste ja oireet eri 
synkopeemuodoissa
Lainaus: Brignole y.m. New classificaOon of haemodynamics of vasovagal syncope: behind 
the VASIS-classificaOon (Europace 2000). 

Ortostaa8nen	intoleranssi:	verenpaineen	lasku	alkaa	he:,	samoin	oireet 



Klassinen reflektorinen synkopee: 
eri muodot
1. Sekamuotoinen. Välimuoto kardioinhibitorisesta ja vasodepressiivisestä. 

Sekä	
ääreisvastuksen	
lasku	e3ä	sydämen	
pumppaaman	
:lavuuden	lasku	
 
Syke	ei	laske	alle	
40/min	yli	10	s	
ajaksi 



PoOlasesimerkki
Sekamuotoinen reakOo, nainen 39 v 



Klassinen reflektorinen synkopee:
eri muodot
2A/2B. Kardioinhibitorinen. Merki[ävä löydös, koska voidaan hoitaa tahdisOmella 

Puhtaas:	sydämen	
pumppaaman	
:lavuuden	lasku	
(syke	laskee,	
isku:lavuus	ei	
niinkään)	
 
Syke	<40/min	>10	s	
ajan	tai	asystole	>3	s 



PoOlasesimerkki
Kardioinhibitorinen reakOo, mies 48 v 



Klassinen reflektorinen synkopee:
eri muodot
3. Vasodepressiivinen 

Puhtaas:	
ääreisvastuksen	
laskun	ongelma	
 
Syke	ei	laske	>10	%	
maksimiarvosta 



PoOlasesimerkki
Vasodepressiivinen reakOo, nainen 19 v 



Heijasteperäinen synkopee
-Miksi se tapahtuu? 

Heijaste	on	epätarkoituksenmukainen,	jotkut	ärsykkeet	
laukaisevat	sen.	Vastaus	perimmäiseen	filosofiseen	
kysymykseen	’miksi’	lienee	kuitenkin	epäselvä	
 
 
Reflektorisen	synkopeen	laukaiseva	tekijä	voi	olla	esimerkiksi	
tunnereak:o	tai	fyysisen	rasituksen	lope3aminen	tai	si3en	ei	
ole	tunne3ua	laukaisevaa	tekijää	ollenkaan	
	
Usein	kiihtynyt	syke	ennen	synkopeeta	->	aortan	
painesensorit	luulevat	verenpaineen	olevan	liian	korkea	->	
käsky	hermostolta	laskea	paine3a	(liikaa)	
 
 
Onko	si3en	pitki3ynyt	pystyasento	aina	järkevin	ärsyke	
provosoida	reflektorinen	synkopee? 



Heijasteperäinen synkopee
-Alatyypin merkitys? 

Jos	alatyyppi	on	kardioinhibitorinen,	niin	hoidoksi	
sydämentahdis:n	
	
Muuten	alatyypillä	ei	niinkään	merkitystä	hoidollises:	–	
vasodepressiivinen	ja	sekamuotoinen	hoidetaan	
ohjeistamalla	po:lasta	tai	(harvoin)	lääkkeillä	
	
Ohjeet:	
-tunnista	mahdolliset	esioireet,	hakeudu	turvalliseen	
paikkaan/asentoon.	
-Syö	ja	juo	rii3äväs: 



Tulevaisuus 

	
Rytmivalvuria	pidetään	maailmalla	jo	ensilinjan	
synkopeediagnos:ikkana	
	
Rytmivalvuri	on	antanut	uusia	näkökulmia	–	samalla	
po:laalla	voi	olla	useita	eri	synkopeemekanismeja	
 
 
Kallistuskoe	on	edelleen	ainoa	koe,	jossa	nähdään	sekä	
verenpaine	e3ä	rytmi	samaan	aikaan.	Mahdollises:	
pitkäaikainen	verenpainemi3arikin	implantoidaan	
jatkossa?	Verenpaine	ja	rytmi	periaa3eessa	rii3ää	
luoki3elemaan	heijasteperäisen	synkopeen	alatyyppi 



Kiitos! 


