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Hyvät kollegat

Kädessänne on nyt kaikkien aikojen ensimmäinen synnynnäisiä sydänsai-
rauksia käsittelevä Sydänäänen teemanumero. Vaikka kyseessä ei olekaan 
mikään kansantauti, yhä useampi teistä törmää tulevaisuudessa aikuisiän 
saavuttaneeseen yhden tai useamman leikkauksen lapsena läpikäyneeseen 
potilaaseen. Diagnoosi on tehty useimmiten jo sikiöaikana tai varhaislap-
suudessa, mutta seurantaa ja myöhäisongelmien tuntemusta tarvitaan läpi 
aikuisuuden. Sekä leikkaus- että perkutaanisen hoidon mahdollisuudet 
ovat parantuneet, hoidon ulkopuolelle jää aniharva monimutkainenkaan 
sydänvika. On myös poikkeuksia, joissa luonto on hoitanut esimerkiksi 
yksikammioisessa sydänviassa verenkierto-olosuhteet niin, että systeemi-
kierto on turvattu ja samalla keuhkokierto on riittävä muttei liiallinen, ja 
hoitoratkaisuna punnitaan joko suuren riskin leikkausta tai sydämensiir-
toa vasta aikuisiässä.

Erikoisosaamista ja koulutusta ja vaikeimpien ongelmien keskittämistä 
osaamiskeskuksiin  tarvitaan. Eurooppalaiset järjestöt, kuten AEPC ja ESC 
ovat tähän jo havahtuneet, ja oma lehtikin (Cardiology in the Young) on 
perustettu. Suomalainen uraauurtava työ oli Nuorisokardiologian kirjan 
julkaiseminen 10 vuotta sitten. Sen jälkeen on tullut uutta tutkimustietoa, 
mm. kattavan suomalaisen seuranta-aineiston myötä (Nieminen ym. täs-
sä numerossa). Myös geenitutkimusten mahdollisuudet ovat parantuneet, 
esimerkkinä teemanumerossa suvuittain ilmenevät sydänlihassairaudet. 
Pyrimme tässä lehdessä käymään läpi keskeisiä ongelmia sydänaikuisten 
seurannassa. Arvokkaan lisän lehteemme tuo Leena Tuuterin historiakat-
saus. Lämpimät kiitokset kaikille kirjoittajille, ei vähiten aikatauluun pi-
täytymisestä!
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