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Oireilevat kaulavaltimot heti hoitoon

Kiirettä karotiskirurgiaan
Yli 14 000 suomalaista sairastaa vuosittain
aivoinfarktin, joista vajaa viidennes johtuu
kaulavaltimon ateroskleroottisesta ahtaumasta (1, 2). Kolmanneksella laajan aivoinfarktin
sairastaneista on ollut TIA (transient ischemic
attack), ohimenevä näönmenetys (amaurosis
fugax, ocular TIA) tai lievä aivoinfarkti edeltävän viikon aikana (2). Noin joka kymmenes
TIAn tai pienen infarktin sairastaneista saa
uuden aivoinfarktin viikon kuluessa oireesta;
puolet heistä 48 tunnin sisällä (3). Osa näistä
infarkteista on mahdollista ehkäistä karotiskirurgian keinoin.
Tieto TIAn riskeistä on johtanut erityisten
TIA-klinikoiden perustamiseen, ja sairaudesta
onkin tullut päivystystutkimusten ja hoidon
indikaatio. Enää ei ole käypää hoitoa lähettää
TIA-potilasta kotiin odottamaan jatkotutkimuksia, vaan kohtauksen syy tulee selvittää
päivystyksellisesti, jotta tarvittavat hoidot voidaan ohjelmoida pikaisesti. Vaikka vain noin
5 % näihin klinikoihin ohjautuneista kattavasti
tutkituista potilaista päätyy verisuonikirurgin
leikkauspöydälle (4), on potilaat syytä tutkia
pikaisesti kaikkien hoidettavissa olevien syiden suhteen. Nopea tutkimus ja hoidonaloitus
pienentävät TIAn jälkeisen aivoinfarktin riskin jopa viidennekseen (4, 5).
Kaulavaltimon puhdistusleikkauksen teho
aivoinfarktin ehkäisyssä on kirurgian alalla
ainutlaatuisen hyvin tutkittu satunnaisissa tutkimusasetelmissa. Yli 20 000 potilasta on osallistunut laajoihin kansainvälisiin satunnaistettuihin töihin, joissa on selvitetty oireisen ja
oireettoman kaulavaltimoahtauman hoitoa.
Näiden A-asteen näytön muodostavien ja niitä
täydentävien tutkimusten valossa on osoitettu,
että leikkaus tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti indeksioireen jälkeen. Karotiskirurgian

tehossa on luonnollisesti oleellista, kuinka paljon kirurgia itsessään aiheuttaa komplikaatioita kuten aivoinfarkteja tai kuolemia (6).
Kansainväliset suositukset edellyttävät, että
oireisen kaulavaltimon leikkaamiseen ei saisi
liittyä yli 6 %:n komplikaatioriskiä ja oireettoman kaulavaltimoahtauman leikkausriskin
tulisi olla alle 3 % (6). Viive oireesta leikkaukseen vaikuttaa hyvin oleellisesti leikkauksen
teoreettiseen tehoon (KUVA ). Mikäli oireisella
naisella viive leikkaukseen venyy yli 12 viikkoon, muuttuu kirurgia potilaalle haitalliseksi,
koska ilmeisimmin suurin osa mahdollisista
infarkteista sairastetaan jo odotusaikana (7).
Toisaalta leikattaessa kahden TIAn sairastaneen naisen yli 70 % ahtauma-asteen kaulavaltimoplakki kahden viikon kuluessa voidaan
6 %:n riskillä ehkäistä yksi aivoinfarkti. Tällöin
NNT-luku (number needed to treat) on kaksi,
jonka vertaista saa hakea muiden sairauksien
nykyisistä hoitotuloksista (8).
Vuonna 2011 päivitetyn aivoinfarktin Käypä hoito ‑suosituksen mukaan leikkaus tulisi
tehdä kahden viikon sisällä oireesta (9), joskin esimerkiksi Britanniassa pyritään viikon
viiveeseen (10). Nopeasti suoritetun leik
kauksen tuloksia vertailtaessa on tullut ilmi,
että yli 48 tuntia oireen jälkeen tehty kirurgia
ei sisällä suurentunutta toimenpiteen aiheut
ta
maa riskiä mutta välittömästi tehty leik
kaus on yksittäiselle potilaalle riskialttiimpaa
– vaikkakin populaatiotasolla tehokkaampaa
– aivoinfarktien ehkäisyä (11). Italialaisen
äskettäisen raportin mukaan 48 tunnin sisällä
tehty oireisen potilaan kaulavaltimoahtaumaleikkaus aiheutti komplikaation vain 3,9 %:lle
eli oli laskennallisesti erittäin tehokasta (12).
HYKS:ssä on pyritty aktiivisesti lyhentämään
viivettä ja käytäntönä on ollut tehdä toimen-
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KUVA. Karotiskirurgian tehon ja turvallisuuden sa
tunnaistettuihin tutkimuksiin perustuva suhde. Pysty
akseli kuvaa estettyjen aivoinfarktien lukumäärää
1 000 leikkausta kohti viiden vuoden seurannassa,
vaaka-akseli kirurgian komplikaatio-osuutta 30 päi
vän aikana leikkauksesta. Vinoviivat kuvaavat viivet
tä indeksioireesta leikkaukseen. Jos leikkaus tehdään

kahden viikon kuluessa oireesta 10 %:n komplikaatio
riskillä, laskennallisesti ehkäistään 150 aivoinfarktia
(keltainen viiva) 1 000 leikkausta kohti ja yli 12 viikon
kuluttua enää 80 aivoinfarktia (teoreettisella) 0 %:n
riskillä (sininen viiva). Tämä verkkaisella sykkeellä toi
miva hoitolinja aiheuttaa 10 %:n riskillä enemmän in
farkteja kuin ehkäisee niitä (Luvalla 7, 18).

pide päivystysleikkauksena päiväsaikaan, ellei
potilaalle löydetä leikkausaikaa kahden viikon
sisällä (13, 14). Ruotsissa on käytössä esimerkillinen kansallinen verisuonikirurginen rekisteri, jonka tietojen perusteella sairaalakohtainen viive on julkista tietoa. Vuonna 2012
viiveen mediaani indeksioireesta leikkaukseen
oli valtakunnallisesti seitsemän vuorokautta
(www.swedvasc.se). Myös Suomessa verisuonikirurgian laatuvaatimuksiin kuuluu viiveen
seuraaminen, mutta kansallista systemaattista
seurantajärjestelmää saamme vielä odottaa.
Akuutin aivoinfarktin trombolyysihoidon
saatavuus ja nopeus ovat Suomessa maailman
huippuluokkaa, vaikka parantamisen varaa jää
varsinkin niillä potilailla, joilla veritulppa ei
avaudu trombolyysihoidolla (Lindsberg ym.
tässä numerossa, 15). Liuotushoidon rinnalle
on tullut nopeasti kehittyviä katetripohjaisia

tekniikoita, joilla poistetaan veritulppa aivoverisuonesta angiografian yh
tey
dessä (16).
Tämän tekniikan ohella yksittäisillä potilailla
alle kuuden tunnin sisällä massiivisen toispuolihalvauksen alusta tehdyllä tukkeutuneen
kaulavaltimon leikkauksella on onnistuttu ehkäisemään pysyvä vammautuminen tai kuolema (17).
Tuskin mikään hoito voi olla inhimillisesti
ja taloudellisesti yhtä tehokasta kuin uhkaavan laajan aivoinfarktin ehkäisy. Terveydenhuollon yksiköiden pitää osata ohjata nämä
potilaat erikoishoitoja tarjoaviin yksikköihin
välittömästi aivoverenkiertohäiriön oireiden
alettua. Etiologiset selvittelyt myös kaulavaltimoiden osalta on tehtävä viiveettä. Karotiskirurgiankaan viiveessä ei pitäisi siis puhua
viikoista tai kuukausista vaan tunneista ja vuorokausista. ■
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