
Sydänääni 2010 n 21:1A Teemanumero 1

Arvoisat lukijat
Tällä kertaa Sydänäänen teemanumeron aiheena on Läppäviat. 

Aiheesta on kaksi vuotta sitten julkaistu ESC:n suositukset ja myös tuo-
reessa suomenkielisessä kardiologian oppikirjassa on laajalti käsitelty läp-
pävikojen tutkimista ja hoitoa. Tämän teemanumeron tarkoituksena ei ole 
suinkaan toistaa jo yleisesti saatavilla olevaa tietoa, vaan pureutua syvem-
mälle sellaisiin asioihin, joihin eri guidelinet eivät useinkaan anna selviä 
vastauksia. Artikkeleissa olemme toivoneet esitettävän myös kirjoittajien 
omia perusteltuja näkökohtia, joita ei kenties (vielä) löydy alan oppikirjois-
ta. Kardiologikirjoittajien lisäksi sydänkirurgit ja sydänanestesiologit ovat 
antaneet arvokkaan panoksensa kirjoitustyöhön asiantuntemuksellaan, ja 
olemme kokeneet yhteistyön hyvin antoisana.

Markku Kupari päivittää aorttastenoosin kliinistä kuvaa sekä antaa uu-
sia käytännönläheisiä ohjeita stenoosin vaikeusasteen arviointiin. Maija 
Kaartinen ja Leo Ihlberg ovat kirjoittaneet aorttaläppävuodosta ja nimen-
omaan oman läpän säästävän kirurgian mahdollisuuksista. Markku Eskola, 
Mika Kohonen ja Heikki Miettinen ovat kirjoittaneet laajan katsauksen per-
kutaanisista läppätekniikoista; mm. transkatetrisen aortaläpän potilasvalin-
taa, esitutkimuksia ja toimenpiteen kulkua on käsitelty yksityiskohtaisesti. 
Petteri Kosonen ja Janne Rapola ovat paneutuneet mitraalivuotoon ja sen 
salakavaluuteen. Oululaiset kardiologit ja kirurgit ovat kirjoittaneet perus-
teelliset katsaukset iskeemisen mitraalivuodon patofysiologiasta ja hoidosta 
sekä mitraaliläpän korjausleikkausten tekniikoista. Mitraalistenoosi on yhä 
harvinaisemmaksi käyvä läppävika, jonka tunnistaminen ja hoitomuodon 
valitseminen on edelleen tärkeää. 

Myös usein vähäiselle huomiolle jääneen trikuspidaalivuodon arvioi-
mista ja leikkausindikaatioita on käsitelty kattavasti. Läppäleikkauksen jäl-
keiset ongelmat ovat valitettavan tavallisia: näitä ja leikkauksen jälkeistä 
seurantaa on käsitelty kliinikon näkökulmasta. Sokerina pohjalla on Rai-
mo Kettusen ja kumppaneiden artikkeli yhä yleisemmästä potilasryhmästä: 
iäkkään potilaan läppäleikkaus ja siihen liittyvät erityiskysymykset.

Seuran jäsenet voivat lukea teemanumeroa myös Seuran nettisivuilla 
(www.fincardio.fi). Nettiversiossa voi katsoa myös joihinkin artikkeleihin 
liitettyjä liikkuvia ultraääni- ja toimenpidekuvia, jotka on merkitty paperi-
versioon  ***-symbolilla. Toivottavasti tästä teemanumerosta on mahdol-
lisimman monelle apua käytännön työssä ja hoitoratkaisujen punnitsemi-
sessa. Antoisia lukuhetkiä!
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