
Abstrakti

 f TUTKIMUKSEN TARKOITUS. Opti-
maalista verenpainetasoa äkillisen 
sydänpysähdyksen saaneilla ja 
tuloksekkaasti elvytetyillä sydänin-
farktipotilailla ei tunneta. Havain-
noivissa tutkimuksissa sekä matala 
verenpaine että suuret vasopressori-
annokset ovat liittyneet huonoon 
ennusteeseen. Tämän tutkimuksen 
tarkoituksena oli selvittää, miten 
eri verenpainetasot vaikuttavat 
syntyvän sydäninfarktin laajuuteen 
ja potilaiden neurologiseen toipumi-
seen sydäninfarktin ja äkillisen sydän-
pysähdyksen jälkeen.

AINEISTO JA MENETELMÄT. Tutki-
mukseen otettiin mukaan kaikki 
 COMACARE- ja Neuroprotect-tutki-
muksiin1,2 satunnaistetut potilaat, joil-
la todettiin sydänpysähdyksen lisäksi 
akuutti sydäninfarkti. Molemmissa 
tutkimuksissa potilaat satunnais-
tettiin äkillisen sydänpysähdyksen 
ja tuloksekkaan elvytyksen jälkeen 
joko matalamman (> 65 mmHg) tai 
korkeamman (80/85–100 mmHg) 
keskiverenpainetavoitteen ryhmään 
36 tunnin ajaksi teho-osastoadmis-
siosta lukien. Akuutin sydäninfarktin 

kriteerinä oli joko EKG:n perusteella 
todettu ST-nousuinfarkti tai kahden 
tunnin sisällä sairaalaan tulosta 
tehdyssä koronaariangiografiassa 
todettu tuore sepelvaltimotukos. 
Potilailta määritettiin plasman sydän-
peräisen troponiinin (TnT) pitoisuu-
det sairaalaan tullessa sekä 24, 48 ja 
72 tuntia sydänpysähdyksen jälkeen. 
Sydänlihasvaurion kokoa arvioitiin 
72 tunnin TnT-käyrän alle jäävän 
pinta-alan perusteella. Neurologinen 
toipuminen määritettiin 6 kuukau-
den kohdalla Cerebral Performance 
 Category -asteikon avulla.

TULOKSET. COMACARE- ja Neuro-
protect-tutkimuksissa oli mukana yh-
teensä 235 potilasta, joista 120 täytti 
akuutin sydäninfarktin kriteerit. Näis-
tä 62 potilasta satunnaistettiin mata-
lamman ja 58 korkeamman verenpai-
netavoitteen ryhmään. Korkeamman 
verenpainetavoitteen ryhmässä 
potilaat saivat enemmän noradrena-
liinia verrattuna matalamman veren-
painetavoitteen ryhmään (mediaani 
0,17 [kvartiiliväli 0,08–0,30] µg/kg/
min vs. 0,08 [0,01–0,15] µg/kg/min, 
p = 0,004) ja heidän keskiverenpai-

neensa oli korkeampi (keskiarvo 
±SD 86±9 mmHg vs. 72±10 mmHg, 
p < 0,001). Sydänlihasvaurion koko 
oli 72 tunnin TnT-käyrän alle jäävän 
pinta-alan perusteella suurempi 
matalamman verenpainetavoitteen 
ryhmässä (109 [46–317] µg/72 h/l vs. 
73 [24–136] µg/72 h/l). Neurologisen 
toipumisen suhteen ryhmien välillä ei 
todettu eroa. Suurempi noradrena-
liiniannos ei lisännyt uuden sydän-
pysähdyksen tai eteisvärinän riskiä 
tutkimusintervention aikana.

JOHTOPÄÄTÖKSET. Äkillisestä sydän-
pysähdyksestä elvytetyillä sydänin-
farktipotilailla keskiverenpaineta-
voitteeseen 80/85–100 mmHg liittyi 
pienempi sydänlihasvaurio verrattu-
na tavoitteeseen > 65 mmHg. 
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