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Kaulavaltimoahtauma aivo- ja
sydäninfarktin riskin ennustajana
Kaulavaltimoiden ateroskleroottiset muutokset
ovat yleisiä. Kaulavaltimoahtaumat aiheutta
vatkin noin 15 % aivoinfarkteista. Ne ovat usein
vaikeita ja uusiutuvat herkästi. Aivoverenkierto
häiriöitä aiheuttaneen kaulavaltimoahtauman
endarterektomia on tehokas hoito: leikkaamalla
kuusi tiukkaa ahtaumaa saadaan estetyksi yksi
aivoinfarkti. Alan tutkimustyö etsii menetelmiä
suurimman aivoinfarktiriskin potilaiden tunnis
tamiseen. Kajoamattomalla kuvantamisella (mm.
MK, PET, kaikukuvaus) voidaan havaita merkke
jä ahtauman epävakaudesta kuten haavaumia
ja plakinsisäisiä verenvuotoja. Merkittävän kau
lavaltimoahtauman toteaminen ennustaa suu
rentunutta aivo- ja sydäninfarktin riskiä (yli 20 %
kymmenessä vuodessa), joten verisuoniriski
tekijät tulee selvittää yksilöllisesti ja hoitaa tehok
kaasti. Oireettomien kaulavaltimoahtaumien seu
lontaa ei kuitenkaan vielä suositella.
Yhteisen kaulavaltimon haarautumiskohta
ulommaksi ja sisemmäksi (ICA) kaulavaltimoksi eli kaulavaltimon bulbus on ateroskleroosin yleisimpiä esiintymispaikkoja (KUVA 1A).
Kaulavaltimoplakit ovatkin yleisiä: niitä on
keski-ikäisistä miehistä ainakin puolella ja naisistakin kolmanneksella (1, 2). Merkittävän
virtausesteen aiheuttavia plakkeja todetaan
noin 2 %:lla väestöstä (1, 3). Esiintyvyyttä lisäävät yleiset verisuoniriskitekijät: ikä, miessukupuoli, korkea verenpaine, suurentunut
kokonais- tai LDL-kolesterolipitoisuus, pieni
HDL-pitoisuus, tupakointi ja diabetes (1, 2, 4).
Toisaalta perinteiset ateroskleroosin riskitekijät
selittävät vain 20–50 % yksilöiden välisistä
eroista plakkien esiintyvyydessä, joten vielä
tunnistamattomat ympäristö- tai perintötekijät
ovat tärkeitä plakkien muodostumisessa (2).

Merkittävän virtausesteen aiheuttava kaula
valtimoplakki eli kaulavaltimoahtauma on tär
keä aivoinfarktin syy. Se aiheuttaa noin 15 %
aivoinfarkteista (5, 6). Oireilevan kaulavaltimoahtauman aiheuttamien aivoinfarktien
ehkäisy endarterektomialla (CEA) on yksi
vahvimpaan tutkimusnäyttöön perustuvista kirurgisista hoidoista. Sen sijaan vain osa oireettomista kaulavaltimoahtaumapotilaista hyötyy
leikkauksesta, ja uusia menetelmiä näiden potilaiden tarkempaan tunnistamiseen yritetään
löytää. Tutkimustieto kertyy myös kaulavaltimoplakkien merkityksestä muiden aterotromboottisten verisuonitapahtumien, erityisesti
sydäninfarktin, ennustavana tekijänä (4).

Kaulavaltimoiden
tutkiminen
Kaulavaltimoiden ateroskleroosia voidaan arvioida väridopplerkaikukuvauksella kajoamattomasti, turvallisesti ja melko edullisesti. Käytännössä etsitään merkittävää, virtausesteen
aiheuttavaa ahtaumaa. Tulos saadaan virtausnopeuksina, joista ahtauman astetta voidaan
arvioida (peak-systolic velocity eli PSV yli
125 cm/s). Samalla saadaan tietoa plakin laadusta (7). Leikkaushoitoa harkittaessa tarkempi ahtauma-aste ja suonen anatomia määritetään kaulavaltimon TT:llä tai magneettiku
vauksella tai nykypäivänä harvemmin digitaalisubtraktioangiografialla (DS) (7) (KUVA 1B).
Käytetyin ahtauman asteen laskentatapa on
niin sanottu NASCET-menetelmä (8). Tutkimuskäytössä mitataan lisäksi kaulavaltimon
seinämän paksuutta (intima–mediapaksuus,
IMT). Plakit edustavat ateroskleroosin eri asteita, kun taas IMT mittaa sekä varhaisia atero
skleroottisia muutoksia että iän ja korkean verenpaineen aiheuttamaa seinämän uudelleenmuotoutumista (1).
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KUVA 1. A) Aivojen ja verkkokalvon verisuonitus. B) TT-angiografiassa näkyvä merkittävä kaulavaltimoahtauma

(musta nuoli). Ahtaumassa on runsaasti kalkkia (näkyy valkoisena). C) Kaulavaltimoahtauman aiheuttamat emboliset aivoinfarktit (mustat nuolet) vasemman keskimmäisen aivovaltimon suonitusalueella. D) Endarterektomiassa poistettu kaulavaltimoplakki. Suoni on halkaistu ja avattu kuvausalustalle intima ylöspäin. Plakissa on
kuoppamainen haavauma (musta nuoli) sekä iso aterooma, jossa on vanhaa plakinsisäistä verenvuotoa. Radiologiset kuvat: Suvi Koskinen.

Kaulavaltimoahtauma
aivoinfarktin aiheuttajana
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Kaulavaltimoahtauman aiheuttama aivoinfark
ti syntyy yleensä epävakaan plakin haavautuessa ja aiheuttaessa tromboembolian etumaisen
tai keskimmäisen aivovaltimon suonitusalueel
le (5) (KUVAT 1A ja C). Hemodynaamisesti merkittävä ahtauma voi aiheuttaa herkille vedenjakaja-alueille infarktin verenkiertovajauksen
vuoksi. Vaikeimmat mutta onneksi harvinaiset
aivojen koko etukierron aivoinfarktit syntyvät
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kaulavaltimon tukkeutuessa äkillisesti kokonaan, yleensä paikallisen tromboosin vuoksi.
Kaulavaltimoahtaumien aiheuttamien aivoverenkiertohäiriöiden tyypillisiä oireita ovat
oikean- tai vasemmanpuoleinen sensomotorinen halvaus, johon voi liittyä dysfasiaa, katve
oire (neglect-oire) tai näkökenttäpuutoksia.
Verkkokalvon iskeemisenä oireena voi ilmetä
ohimenevä sokeus eli amaurosis fugax (AFX)
tai verkkokalvoinfarkti. Kaulavaltimoahtaumat
aiheuttavat usein vaikeita infarkteja (9).

Kerran aivojen tai verkkokalvon iskeemisiä
oireita aiheuttaneen kaulavaltimoahtauman
riski aiheuttaa aivoinfarkti on huomattavan
suuri; suurempi kuin muissa aivoinfarktin
syissä (6). Riski on suurimmillaan oireen jälkeen: noin 5–8 % ensimmäisen viikon aikana
ja 12–19 % ensimmäisen kuukauden aikana
(6, 10), jonka jälkeen se pienenee asteittain
2–3 vuoden aikana ja palaa samalle tasolle
kuin oireettomassa kaulavaltimoahtaumassa
(1–2 %/v). Puolella kaulavaltimoahtauman
pohjalta aivoinfarktin sairastaneista onkin
ollut TIA-kohtauksia edeltävästi, osalla kymmeniä tai satoja (5). Tämän vuoksi potilaalle,
jolla on ollut AFX, verkkokalvoinfarkti, kaulavaltimoalueen TIA tai lievä aivoinfarkti, tulisi
tehdä kaulasuonten kuvantaminen ja aloittaa
kiireellisesti taudin sekundaarinen ehkäisy.

TAULUKKO 1. Kaulavaltimoahtauman endarterektomian sekä
pallolaajennuksen ja stenttauksen aiheet.

Potilasryhmä
Kaulavaltimon endarterektomia1

1. 70–99 %:n oireinen1,2 ahtauma
Luokka I, taso A
Mahdollisimman pian, mielellään kah- Luokka II, taso B
den viikon sisällä oireesta
Keskuksen perioperatiivinen aivo
Luokka I, taso A
infarktin ja kuoleman riski alle 6 %
Eniten hyötyvät: yli 75-vuotiaat, oireena TIA tai aivoinfarkti, lisäksi aivoverisuonen ahtauma (tandemleesio)
Leikkausriski suurentunut: kontralate
raalisen ICA:n tukos, laaja leukoaraioosi
2. 50–69 %:n oireinen1,2 ahtauma
Hyödyllinen valikoiduille potilaille
Keskuksen perioperatiivinen aivo
infarktin ja kuoleman riski alle 3 %
Eniten hyötyvät miehet, joilla äskettäinen hemisfääritason oire

Luokka I, taso B
Luokka I, taso A
Luokka III, taso C

3. 60–99 %:n oireeton ahtauma
Luokka I, taso C
Yksilöllisen harkinnan mukaan: suuri
riski, miehet, tiukka ahtauma, yli viiden
vuoden elinajanennuste
Keskuksen perioperatiivinen aivoinfarktin ja kuoleman riski alle 3 %

Oireisen kaulavaltimoahtauman
endarterektomia on tutkitusti
tehokasta
Kaulavaltimoahtaumia alettiin jo 1950-luvulla
leikata aivoinfarktien estämiseksi, ja 1990-luvulla saatiin vahva näyttö endarterektomian
tehokkuudesta ja turvallisuudesta (8, 11). Kolmen suurimman tutkimuksen yhteisanalyysi
(NASCET, ECST, Veterans Affairs, n = 6 092,
35 000 potilasvuotta) osoitti endarterekto
mian olevan lääkehoitoa tehokkaampi aivoinfarktin ehkäisyssä, kun potilaalla on ollut
kuuden kuukauden sisällä oire, jonka on aiheuttanut yli 50 %:n kaulavaltimoahtauman
(AFX, verkkokalvoinfarkti, TIA tai lievä aivoinfarkti). Tiukassa stenoosissa (70–99 %:n)
viiden vuoden kumulatiivinen aivoinfarktin ja
kuoleman riski puolittui kirurgisessa ryhmässä lääkehoitoryhmään verrattuna. Vastaavasti
kohtalaisessa ahtaumassa (50–69 %:n) riski
laski kolmasosan. Sekä aivoinfarktin Käypä
hoito ‑työryhmä, Europan Stroke Organization (12) että American Stroke Association
(13) suosittelevat endarterektomiaa oireilevalle kaulavaltimoahtaumapotilaalle, jolla on kaulavaltimossa tiukka tai kohtalainen ahtauma
(TAULUKKO 1). Leikkaus tulisi tehdä kahden
viikon sisällä oireesta, koska tämän jälkeen
leikkauksesta saatava hyöty vähenee nopeas-

Näyttö3

Kaulavaltimon pallolaajennus ja stenttaus1
1. 70–99 %:n oireisessa ahtaumassa vain Luokka I, taso A
erityistapauksissa: CEA vasta-aiheinen,
ahtauma ei ole kirurgisesti saavutettavissa, ahtauma on uusiutunut aiemman CEA:n jälkeen, sädehoidon jälkeinen ahtauma
Ahtauman aste tulee määrittää NASCET-kriteerien mukaisesti (8)
Oire: Kuuden kuukauden sisällä ahtautuneen kaulavaltimon
suonitusalueen AFX, verkkokalvoinfarkti, TIA tai lievä tai kohtalainen aivoinfarkti, josta potilas on hyvin toipumassa
3
Näytönasteen luokittelu European Stroke Organization suosituksen mukaisesti (www.eso-stroke.org/eso-stroke/education/
education-guidelines.html) (12)
1
2

ti: kahden viikon sisällä tarvitsee leikata viisi
potilasta, jotta estetään yksi aivoinfarkti, mutta
kolmen kuukauden kohdalla täytyy leikata jo
125 potilasta (11). Useiden alaryhmäanalyy
sien mukaan erityisesti miehet ja yli 75-vuo
tiaat hyötyvät leikkauksesta (TAULUKKO 1) (11).
Nykyään kaulavaltimon endarterektomia tehdään usein paikallispuudutuksessa, jolloin on
mahdollista leikata aiempaa iäkkäämpiä ja
monisairaampia potilaita. Periaatteessa leikkaukselle ei ole yläikärajaa, joten jos potilaan
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elinaikaennuste on yli kaksi vuotta ja uusi
tromboembolinen tapahtuma selvästi huonontaisi potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua, iäkäskin potilas kannattaa leikata. Alle
50 %:n ahtaumassa leikkaus ei ole hyödyllinen
tai on haitallinen. Kaulavaltimoahtauman pallolaajennusta ja stentin asennusta on tutkittu
viime vuosina runsaasti, mutta siihen vaikuttaisi liittyvän lähes kaksinkertainen perioperatiivisen aivoinfarktin ja kuoleman riski. Siksi
toimenpide on nykytiedon perusteella aiheellinen vain erikoistilanteissa (TAULUKKO 1) (14).
Oireettomassa merkittävässä kaulavaltimo
ahtaumassa endarterektomian hyöty on vähäisempi ja kiistellympi. Kaksi suurinta asiasta
tehtyä tutkimusta (ACAS ja ACST-1) näyttivät endarterektomian pienentävän aivoinfarktin riskin pitkäaikaisseurannassa noin puoleen: Viiden vuoden seurannassa yhdistetty
perioperatiivisten komplikaatioiden ja aivo
infarktin riski oli noin 11 % välittömän kirurgian ryhmässä ja 5–6 % lääkehoitoryhmässä.
Hyöty säilyi seurannan pidentyessä kymmeneen vuoteen (15). Pääosin 1990-luvulla tehtyjen tutkimustulosten yleistettävyyttä nykypäivään on kuitenkin kyseenalaistettu. Siinä
missä oireettoman henkilön aivoinfarktiriski
oli aiemmin 2–3 %, nyt se on pienentynyt elämäntapamuutosten ja tehokkaamman lääkehoidon vuoksi jopa vain 0,34 %:iin vuodessa
(15). Todennäköisesti oireettoman potilaan
kaulavaltimoahtauman endarterektomia onkin nykypäivänä hyödyllinen rajatulle potilasryhmälle: erityisesti tiukassa ahtaumassa, alle
75-vuotiaille ja miehille keskuksissa, joissa
leikkausriski on alle 3 % (TAULUKKO 1).

Kaulavaltimoahtauman
aivoinfarktiriskin arviointi
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Vaikka oireisen kaulavaltimoahtauman endarterektomia on erittäin tehokasta hoitoa, keskimäärin vain 20 % konservatiivisesti hoidetuista potilaista saa aivoinfarktin kolmen vuoden
seurannassa. Siten jopa valtaosa voitaisiin jättää leikkaamatta, jos suuren aivoinfarktiriskin
potilaat tunnistettaisiin tarkemmin. Toisaalta
oireettomia kaulavaltimoahtaumia todetaan
sattumalöydöksenä yhä useammin ja osa po-
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tilaista saa aivoinfarktin optimaalisesta lääkehoidosta huolimatta. Tarvittaisiin selkeästi
uusia menetelmiä suuren aivoinfarktiriskin
potilaiden tunnistamiseen.
Keskeisten endarterektomiatutkimusten
pohjalta on luotu malli, jolla pyritään ennustamaan kaulavaltimoahtauman aivoinfarktiriskiä ja toisaalta leikkauskomplikaatioiden riskiä
(11). Malli huomioi potilaan kliiniset ominaisuudet, kuten iän, sukupuolen ja iskeemisen
oireen luonteen, sekä ahtauman ominaisuudet
kuten ahtauman asteen ja plakin pinnan epätasaisuuden (TAULUKKO 2) (16). Koska kaulavaltimoahtaumapotilaiden aivoinfarktiriski on
jatkuvasti pienentynyt tehokkaan lääkehoidon
vuoksi, malli todennäköisesti korostaa leik
kaushoidon hyötyä konservatiiviseen hoitoon
verrattuna. Se on kuitenkin kliinisesti paljon
käytetty ja saatavissa selainpohjaisena riskilaskurina sekä taulukkomuodossa (Carotid Stenosis Risk Prediction Tool, www.stroke.ox.ac.uk/).
Apukeinoja perinteisten kliinisten ominaisuuksien rinnalle aivoinfarktiriskiä tarkentamaan odotetaan muun muassa kaulavaltimo
plakin kuvantamisesta, biomarkkereista ja
geenitesteistä. Ahtaumia histologisesti tutkittaessa on osoitettu muun muassa haavaumien,
suuren rasvaytimen, tulehdussolukertymien,
ohuen sidekudoskaton ja verenvuotojen olevan
yleisempiä oireilevissa ahtaumissa (21) (esimerkki aivoinfarktin aiheuttaneesta plakista
KUVASSA 1D). Myös DS-angiografiassa todetun
plakin seinämän epätasaisuuden ja haavauman
on osoitettu suurentavan aivoinfarktin riskiä
(11). Viime vuosina näitä ahtauman epävakaita piirteitä on pyritty tunnistamaan kajoamattomalla kuvantamisella (7). Pisimpään käytössä on ollut kaikukuvaus, jossa vähäkaikuisuus
(17), heterogeenisuus, matala harmaaskaalan keskiluku (low grayscale median) (18) ja
mikroemboliat (19) on liitetty suurentuneeseen aivoverenkiertohäiriöiden riskiin (TAULUKKO 2). Tuoreessa etenevässä tutkimuksessa
ahtauman kaikuominaisuuksien yhdistäminen
kliinisiin tekijöihin ja ahtauman asteeseen
paransi selvästi kykyä ennustaa kaulavaltimoahtauman aiheuttamia aivoinfarkteja: AUCarvo (käyrän alle jäävä pinta-ala) 0,66 parani
arvoon 0,82 (18). Myös MK tunnistaa hyvin

epävakaan ahtauman piirteet. Meta-analyysissa, johon hyväksyttiin yhdeksän etenevää
tutkimusta (n = 779, seuranta vähintään kuukausi), ohut sidekudoskatto, plakinsisäinen
verenvuoto ja nekroottinen rasvaydin lisäsivät
TIA:n ja aivoinfarktin riskiä (20) (TAULUKKO 2). Muita menetelmiä plakin kuvantamiseen ovat TT-angiografia (KUVA 1B) ja PET (7).
Todennäköisesti kuvantamisen tarkkuus, saatavuus ja vakioitavuus tulevat ratkaisemaan,
mitkä menetelmistä päätyvät laajempaan kliiniseen käyttöön.
Oma ryhmämme on tutkinut yli kymmenen vuoden ajan kaulavaltimoahtaumapotilaita Helsinki Carotid Endarterectomy Study
‑tutkimuksessa (HeCES). Geenisiruanalyysissa tunnistimme 60 epävakaissa plakeissa
poikkeavasti ilmentyvää geeniä, joista kahdessa olemme tunnistaneet polymorfian, joka
muokkaa geenin ilmentymistä tai toimintaa ja
lisää verisuonitapahtumien riskiä myös väestö
tasolla (22, 23, 24). Mahdollisesti tulevaisuudessa genomiteknologian kehittyessä tällaisia
riskigeenejä voidaan käyttää biomarkkereina
kaulavaltimoahtaumapotilaan aivo- ja sydän
infarktiriskin ennustamisessa.

Kaulavaltimosuhahduksen merkitys
Kliinisen tutkimuksen yhteydessä 4–5 %:lla
oireettomista yli 40-vuotiaista kuullaan suhahdus kaulavaltimosta (3). Suhahduksen
positiivinen ennustearvo merkittävän kaulavaltimoahtauman suhteen on pieni: vain joka
neljännellä todetaan merkittävä ahtauma.
Auskultointi ei ole myöskään luotettava tapa
sulkea kaulavaltimoahtauma pois, sillä lähes puolella kaulavaltimoahtaumapotilaista
ei kuulu suhinaa. Oireiselle potilaalle tulee
siis tehdä väridopplerkaikukuvaus tai TT- tai
MK‑angio
grafia auskultaatiotuloksesta riippumatta. Sen sijaan positiivinen ennustearvo
kaulavaltimo
plakkien suhteen on parempi:
89 %:lla kaulavaltimosuhinapotilaista voidaan
kaikukuvauksella todeta kaulavaltimoplakkeja. Oireettoman potilaan suhahdus kertoo siis
melko hyvällä tarkkuudella ateroskleroottisista suonimuutoksista ja suurentuneesta kardiovaskulaaririskistä, jolloin verisuoniriskitekijöi-

TAULUKKO 2. Kaulavaltimoahtauman oireisuutta ennustavia

tekijöitä.

Kliiniset piirteet (16)
Iskeeminen oire kahden kuukauden
sisällä
Oireena TIA tai aivoinfarkti
(vs AFX tai verkkokalvoinfarkti)
TIA-kohtauksen kesto yli tunnin
Verisuoniriskitekijät:
naissukupuoli
diabetes
ikä 65–75 v
  ikä yli 75 v
  sairastettu sydäninfarkti

Hasardisuhde
(95 % CI)*
1·82 (1·02–3·18)
2·45 (1·09–3·71)
1·45 (1·03–2·04)
0·79 (0·64–0·97)
1·82 (1·18–2·80)
1·23 (1·00–1·51)
1·70 (1·28–2·56)
1·02 (1·01–1·03)

Radiologiset löydökset (16, 17, 18, 19, 20)
Kaulavaltimoahtauman aste
1·30 (1·10–1·40)
(per 10 %:n ahtauma-asteen lisäys)
Kaulavaltimoahtauman pinnan
2·45 (1·09–3·71)
epätasaisuus DS-angiografiassa
Kontralateraalinen kaulavaltimotukos
1·30 (0·90–1·88)
Kaikukuvaus
plakin vähäkaikuisuus
6·43 (1·36–30·44)
plakin alhainen harmaaskaalan keskiluku 18·28 (4·20–79·52)
mikroemboliset signaalit (MES)
5·57 (1·61–19·32)
Plakin magneettikuvaus
ohut sidekudoskatto
5·93 (2·65–13·20)
plakinsisäinen verenvuoto
4·59 (2·91–7·24)
  nekroottinen rasvaydin
3·00 (1·51–5·95)
*Hasardisuhteet on kerätty esimerkeiksi viitatuista julkaisuista,
eivät ole täysin vertailukelpoisia.

den hoitoon on syytä paneutua. Väridoppler
kaikukuvaus on siis aiheellinen vain silloin,
jos oireettoman potilaan arvioidaan hyötyvän
kaulavaltimon endarterektomiasta.

Kaulavaltimoahtauma ja
sydäninfarktiriski
Sekä sairastettu aivoinfarkti että kaulavaltimoiden ateroskleroosi lisäävät sydäninfarktin
riskiä. Laajassa meta-analyysissa TIA- ja aivoinfarktipotilaiden vuosittaisen sydäninfarkti
riskin todettiin olevan 2, 2 % (39 tutkimusta,
65 996 potilasta) (25). Ruotsalaisessa tutkimuksessa ensimmäisen aivoinfarktin sairastaneiden potilaiden vuosikymmenen kumulatiivinen sydäninfarktin esiintyvyys oli 25 %
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Y D I N A S I AT
88 Aivoverenkiertohäiriötä aiheuttaneen, yli 50 %:n

kaulavaltimoahtauman riski aiheuttaa aivoinfarkti
on suuri, ja siksi kaikille kaulavaltimoalueen TIAkohtauksen tai lievän aivoinfarktin sairastaneille tulee tehdä kaulasuonten kuvantamistutkimus.

88 Oireisen, yli 70 %:n kaulavaltimoahtauman tehok-

kainta hoitoa on puhdistusleikkaus, joka tulee tehdä
kahden viikon sisällä oireen alkamisesta.

88 Kaikilla kaulavaltimoahtaumapotilailla on suuri sy-

dän- ja aivoinfarktin riski (yli 20 % kymmenessä
vuodessa).

88 Tulevaisuudessa oireettomien kaulavaltimoahtau-

mapotilaiden aivoinfarktiriskiä voitaneen ennustaa
tarkemmin ahtauman kajoamattomalla kuvantamisella.
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(26). PRECORIS-tutkimuksessa viidenneksellä ei-kardioembolisen aivoinfarktin sairastaneista potilaista oli vähintään 50 %:n oireeton
sepelvaltimoahtauma (27). Suurissa kaulavaltimoahtauman endarterektomiatutkimuksissa
sydänkuoleman riski on vaihdellut kymmenen
vuoden seurannassa 19 %:sta jopa 51%:iin
(28). Oireettomia kaulavaltimoahtaumapotilaita seuranneessa tutkimuksessa merkittävien
koronaaritapahtumien riski suureni ahtauman
asteen myötä: vuosittainen riski oli 2,7 %, jos
aste oli alle 50 %, ja 8,3 %, kun se oli yli 75 %
(29).
Tiettyjen erityispiirteiden on havaittu edelleen lisäävän kaulavaltimoahtaumapotilaan
sydäntapahtumien riskiä. Molemminpuolista
kaulavaltimotautia sairastavien potilaiden riski
saada kuolemaan johtava sydäninfarkti viiden
vuoden seurannassa oli 3,1 %, kun toispuoleista ahtaumaa sairastavien riski oli 0,7 % (25).
SMART-tutkimuksessa diabeteetikoilla oireeton, vähintään 50 %:n kaulavaltimoahtauma
merkitsi suurentunutta verisuonikuoleman
riskiä verrattuna diabetesta sairastamattomiin
(30). Myös omassa seurantatutkimuksessam-
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me oli leikatuilla kaulavaltimopotilailla suurentunut riski saada sydäninfarkti. Erityisesti se oli
suurentunut niillä, joilla oli molemminpuolinen kaulavaltimotauti, diabetes tai molemmat
(Nuotio ym. julkaisematon havainto).
Pitäisikö sydämen suhteen oireettomia
kaulavaltimotautipotilaita tutkia mahdollisen
sepelvaltimotaudin toteamiseksi? Adams ym.
kävivät läpi useita aivoverenkiertohäiriöpotilaiden sydäntautiriskiä koskevia tutkimuksia,
ja jopa 25–60 %:lla iskeemisen aivoverenkiertohäiriön saaneista, ei-sydänoireisista potilaista voidaan kajoamattomissa tutkimuksissa todeta sydänlihaksen iskemia (31). Tällä
hetkellä ei ole varmuutta siitä, vähentäisikö
näiden potilaiden tutkiminen ja hoito sydäntapahtumia. Monen suonen tautia sairastavilla
ST-nousuinfarktipotilailla oireettomien ahtau
mien samanaikainen pallolaajennushoito vähentää merkittävästi kardiovaskulaaritapahtumien määrää verrattuna potilaisiin, joille tehdään pallolaajennus vain oireiseen ahtaumaan
(32). Kun huomioidaan, että karkeasti puolet
sydänkuolemista sattuu aiemmin oireettomille
(4), voisi perusteellisesta kardiologisesta ar
viosta ja mahdollisesti hoidosta hyötyä tarkoin
määritelty osa kaulavaltimoahtaumapotilaista,
esimerkiksi sepelvaltimo- ja ne ei-sydänoireiset, joilla todetaan molemminpuolinen kaulavaltimotauti tai diabetes.

Kaulavaltimoahtaumapotilaan
ei-kirurginen hoito ja ateroskleroosin
etenemiseen vaikuttaminen
Valtaosa kansainvälisistä hoitosuosituksista (mm. European Society of Cardiology/
European Atherosclerosis Society, National
Cholesterol Education Program Guidelines,
American Heart Association/American
Stroke Association) luokittelee kaikki kaulavaltimoahtaumapotilaat suuren kardiovaskulaaririskin potilaisiin (kymmenvuotinen riski
yli 20 %) ja suosittelee heille samoja hoitotavoitteita kuin sepelvaltimotautipotilaille (28).
Myös suomalainen dyslipidemioiden Käypä
hoito ‑suositus on ottanut saman kannan. Yhteenveto hoitosuosituksista on TAULUKOSSA 3.

TAULUKKO 3. Kaulavaltimoahtaumapotilaan ei-kirurgi-

nen hoito.

Pysyvä antitromboottinen lääkitys, vähintään ASA,
ennen ja jälkeen leikkauksen (12)
Kolesterolilääkitys, tavoite LDL < 1,8 mmol/l tai pitoisuuden pienenemä vähintään 50 % (13, 37)
Verenpaine < 130/80 mmHg, paitsi yli 80-vuotiailla
< 150/85 (12)
– kalsiuminsalpaajan, ACE-estäjän/AT-salpaajan ja/
tai diureetin yhdistelmä
– liiallista verenpaineen laskua varottava, kun hyvin
tiukka ahtauma, hemodynaaminen aivoinfarkti tai
molemminpuoliset ahtaumat
Elämäntapamuutokset: terveellinen ravinto, tupakoimattomuus, alkoholin kohtuukäyttö, säännöllinen liikunta, riittävä uni (12, 13, 37)

rikastettua Välimeren ruokavaliota, joka lisäsi
ruokavalion monityydyttymättömien rasvahappojen määrää tavalliseen dieettiin verrattuna, mutta ei kuitenkaan vaikuttanut seerumin
lipidiprofiiliin (36). Elämäntapamuutoksilla,
kuten ravitsemushoidolla, tupakoinnin ja alkoholin suurkulutuksen lopettamisella sekä liikunnan lisäämisellä, on tehokkaista lääkkeistä
huolimatta siten edelleen keskeinen merkitys
ateroskleroosin ja sen komplikaatioiden ehkäisemisessä, ja oireettomilla tämä merkitys
entisestään korostuu.

Lopuksi

Hoitosuosituksille on myös tutkimusnäyttöä. Verenpaineen ja diabeteksen hoito todennäköisesti hidastaa plakin kasvua (33).
Statiinien vaikutusta kaulavaltimoplakkien
kasvuun on tutkittu useissa pienehköissä tutkimuksissa, mutta tulokset kuitenkin johdonmukaisesti viittaavat siihen, että statiinilääkitys sekä hidastaa plakkien kasvua että muuttaa
plakin koostumusta pienentämällä rasvaydintä
(34). Tälle saatiin lisävahvistusta Tromsøtutkimuksesta, jossa pitkäkestoinen, yli viisi
vuotta jatkunut statiinilääkitys hidasti selvästi
plakin kasvua kymmenen vuoden seurannassa
(35). Mielenkiintoisessa tuoreessa tutkimuksessa havaittiin kaulavaltimoplakkien jopa pienenevän, kun tutkittavat käyttivät pähkinöillä

Kaulavaltimoiden ateroskleroosi korreloi hyvin yksilön ateroskleroottisten valtimomuutosten laajuuteen ja vaikeuden asteeseen. Siten
kaulavaltimoiden kaikukuvaus on turvallinen
ja varsin edullinen tapa saada käsitys taudin
vaikeusasteesta. Aivoinfarktin etiologisissa
selvittelyissä ja riskiarviossa kaulavaltimoiden
kuvantamisella on jo keskeinen asema. Merkittävän kaulavaltimoahtauman on myös osoitettu ennustavan vahvasti sydäninfarkteja, mutta
käsitys siitä, kuinka laajasti sydämen suhteen
oireetonta kaulavaltimoahtaumapotilasta tulisi
tutkia ja hoitaa, tulee todennäköisesti tarkentumaan lähivuosina. Plakin uudet kuvantamismenetelmät, kuten magneettikuvaus ja posi
troniemissiotomografia, voivat tulevaisuudessa
auttaa suuren riskin potilaiden löytämisessä.
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Summary
Carotid artery stenosis as predictor of the risk of cerebral and cardiac infarction
Carotid artery stenoses are the cause of approx. 15% of cerebral infarctions which are often difficult and
prone to recur. Endarterectomy of a carotid artery stenosis that has caused disturbances of the cerebral
circulation is an effective remedy: operating six tight stenoses will prevent one cerebral infarction. One of the
most promising methods to identify the patients having the highest risk of cerebral infarction is noninvasive
imaging of the stenosis. Since the detection of a significant carotid artery stenosis is predictive of an increased
risk of cerebral and cardiac infarction, the vascular risk factors should be identified on an individual basis and
treated effectively. Screening of asymptomatic carotid artery stenoses is, however, not yet recommended.
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