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PÄÄKIRJOITUS

Miten laskimoon annettu rauta voisi 
hyödyttää sydämen vajaatoiminta-
potilaita? Lähes vuosikymmen sitten 

julkaistun ensimmäisen laajan satunnaistetun 
tutkimuksen myönteiset tulokset olivat mo-
nelle yllätys. Lumeeseen verrattuna laskimoon 
annettu ferrikarboksimaltoosi paransi sydämen 
vajaatoimintapotilaiden subjektiivista vointia 
ja objektiivista suorituskykyä, ja tulos oli ane-
miasta riippumaton (1,2). Nimensä mukaisesti 
CONFIRM-HF-tutkimus vahvisti sittemmin 
laskimonsisäisen raudan myönteiset vaiku-
tukset NYHA II–III -oireisilla, systolista sydä-
men vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (3). 
Sekä elämänlaatumittarit että kuuden minuu-
tin kävelytestin tulokset olivat rautaa saaneilla 
paremmat kuin lumetta saaneilla, ja tulokset 
säilyivät ainakin vuoden ajan rautahoidon 
jälkeen. Tuorein tutkimus vankisti laskimon-
sisäisen rautahoidon konseptia osoittamalla, 
että elämänlaatua kuvaavien tekijöiden lisäksi 
spiroergometrialla mitattu maksimaalinen ha-
penottokyky oli merkitsevästi parempi rautaa 
saaneilla verrattuna verrokkeihin (4). Kuollei-
suuseroa ryhmien välillä ei tutkimuksissa ole 
voitu osoittaa, mutta sairaalahoitojen määrä 
näyttää vähenevän laskimonsisäistä rautaa saa-
neilla potilailla. 

Suun kautta annettu rautavalmiste ei vastaa-
van laisessa tutkimusasetelmassa tuonut  mitään 
eroa maksimaaliseen hapenottokykyyn tai elä-
mänlaatuparametreihin lumelääkkeeseen ver-
rattuna (5). Suun kautta otetun rautavalmisteen 
imeytyminen on hyvin heikkoa, ja sydämen 
vajaatoimintatutkimuksessa raudanpuutemit-

tareiden korjaantuminen peroraalisella raudalla 
oli hyvin vähäistä, kun taas laskimonsisäinen 
rauta täydentää rautavarastoja annosriippuvai-
sesti. 

Raudalla on keskeinen rooli elimistössä, ei 
pelkästään hemoglobiinin rakennusaineena 
vaan myös osana lihassolujen myo globiinia. Li-
säksi rauta osallistuu solunsisäiseen aineenvaih-
duntaan ja mitokondrioiden energiantuotan-
toon (6). Raudanpuute voi siis heikentää luu-
rankolihaksen ja sydänlihaksen toimintaa sekä 
pahentaa sydämen vajaatoimintaan liittyviä 
oireita kuten väsymystä, suorituskyvyn heik-
koutta ja hengenahdistusta (7). Raudanpuute 
voidaan luokitella absoluuttiseen raudanpuut-
teeseen (pienet tai tyhjät rautavarastot) ja toi-
minnalliseen raudanpuutteeseen (varastorautaa 
on, mutta elimistö ei pysty hyödyntämään sitä). 
Sydämen vajaatoiminnassa raudanpuutteen 
mekanismi voi olla absoluuttinen, toiminnal-
linen tai johtua niistä molemmista. Vähäinen 
raudan saanti huonon ravitsemuksen ja imey-
tymisen takia tai liiallinen raudan menetys 
esimerkiksi verenvuodon seurauksena altistaa 
absoluuttiselle, ja krooninen sairaus sekä vallit-
seva lievä tulehdus vastaavasti toiminnalliselle 
raudanpuutteelle. Eri aineistojen mukaan jopa 
puolet sydämen vajaatoimintapotilaista kärsii 
raudanpuutteesta, vaikka läheskään kaikilla ei 
ole anemiaa (8).

Sydämen vajaatoiminnan hoitotutkimuk-
sissa raudanpuute on määritelty seuraavasti: 
seerumin ferritiinipitoisuus alle 100 mg/l, tai 
100–300 mg/l, jos samalla transferriinin satu-
raatio on alle 20 % (9,10). Raudanpuutteen 
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diagnostiikassa on jo pitkään käytössä ollut liu-
koisen transferriinireseptorin (Tf R) pitoisuus. 
Tutkimusnäyttöä Tf R:n raja-arvoista, jolla voi-
taisiin ohjata sydämen vajaatoimintapotilaiden 
rautahoitoa, ei kuitenkaan toistaiseksi ole. Sen 
vuoksi tulisi pitäytyä tutkimuksissa käytet-
tyissä ferritiinin pitoisuuteen ja transferriini-
saturaatioon perustuvissa kriteereissä harkit-
taessa laskimonsisäistä rautahoitoa sydämen 
vajaatoimintapotilaille. 

Laskimonsisäisen rautahoidon toteuttami-
nen nykyisillä valmisteilla on helppoa ja hait-
tavaikutukset ovat harvinaisia. Aiemmin rauta-
valmisteille ominaisia allergisia reaktioita ei 
käytännössä esiinny ferrikarboksimaltoosilla 
(3). Kansainvälisten suositusten tapaan myös 
Käypä hoito -suosituksessa on otettu kantaa 
hoidon puolesta (11,12). Alueellisia seulon-
ta- ja hoito-ohjeita on paikoin jo laadittu, ja 
hoito soveltuu annettavaksi myös avohoidon 
yksikössä, kunhan hoidon aihe on asianmu-
kaisesti todettu. Potilasvalinnassa on syytä 
noudattaa tehtyjen tutkimusten kriteerejä. Oi-
reiset sydämen vajaatoimintapotilaat (NYHA 
II–IV), joilla on heikentynyt vasemman kam-
mion supistus vireys (ejektiofraktio alle 45 %) 

tulisi seuloa mittaamalla ferritiinipitoisuus ja 
tranferriini saturaatio, vaikka anemiaa ei olisi-
kaan. Aneemisilta sydämen vajaatoimintapoti-
lailta tulisi sulkea pois muut anemian syyt sekä 
tutkia maha-suolikanava vuotojen varalta. Rau-
tavarastojen täydentyminen ja raudanpuutteen 
korjaantuminen on suositeltavaa arvioida 6–12 
viikon kuluessa ja tarvittaessa toistaa hoito. 
Mikäli mahdollista, käytetään objektiivista elä-
mänlaadun tai suorituskyvyn arviointia ennen 
ja jälkeen hoidon. Kun raudanpuute on väisty-
nyt, seurataan rautaparametreja 6–12 kuukau-
den välein. 

Toistuvien annosten ja pitkäaikaisen rauta-
hoidon vaikutuksista tai turvallisuudesta ei tois-
taiseksi ole riittävästi tietoa. Oireisen sydämen 
systolisen vajaatoiminnan pitkäaikais ennuste 
on kuitenkin sellainen, että potilaita ei taval-
lisesti altisteta kovin suurelle rautakuormalle. 
Diastolisessa sydämen vajaatoiminnassa laski-
monsisäisen raudan hyödyistä ei toistaiseksi 
ole näyttöä, mutta tutkimukset ovat alkamassa. 
Jos mekanismi perustuu raudan vaikutuksiin 
perifeerisissä kudoksissa, voisi ennakoida, että 
hyötyä todetaan myös tässä potilasryhmässä. ■
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haittavaikutuksista Fimealle: www.fi mea.fi . Pakkaukset ja hinnat: 2,5 mg 20 tabl. 31,25 €, 60 tabl. 90,08 €, 5 mg 28 tabl. 43,34 €, 60 tabl. 90,08 €. Korvattavuus: • Peruskorvattava erillisselvityksen perusteella aikuispotilaille: • 
Korvausoikeus 351: Aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy potilaille, joilla on ei-läppäperäinen eteisvärinä. Kts. tarkemmat tiedot www.kela.fi  • Korvausoikeus 379: Syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian (SLT/KE) uusiutumisen 
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perustuu valmisteyhteenvetoon (helmikuussa 2017). Yhteystiedot: Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab, PL 59, 02131 Espoo. Puh. (09) 251 21 230. www.bmsfi nland.fi                                              12/2017 432FI17PR09362

ELIQUIS®-valmisteelle on myönnetty 1.3.2018 alkaen alempi erityiskorvattavuus (65 %) ei-läppäperäisessä eteisvärinässä, 
kun kysymyksessä on aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy ja kun potilaalla on vähintään keskisuuri tukosriski (CHA2DS2-VASc ≥1). 
Kansaneläkelaitos antaa tammi-helmikuun 2018 aikana tarkemmat ohjeet valmisteen korvaamisesta (www.kela.fi ).2,3

 Viitteet: 1. Hila-päätös 11.5.2017. 2. Hila-päätös 9.4.2017. 3. ELIQUIS®-valmisteyhteenveto. 4.  Granger CB et al. NEJM 2011;365:981-992.


