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Subclavian steal -oireyhtymä
Subclavian steal ‑oireyhtymä on harvinainen,
yleensä ateroskleroosin aiheuttama verenkier‑
tohäiriö, johon liittyy vertebrobasilaarialueen ja

verenkierrossa ja käden verenkierrossa. Jopa
sydämen iskemiaoireita voi esiintyä, jos po
tilaalle on tehty sepelvaltimoiden ohitusleik
kaus käyttäen a. thoracica ‑ohitetta.

mahdollisesti käden iskemiaoire raajaa rasitetta‑
essa. Löydös on merkki yleisestä valtimotaudin
riskistä, ja suurella osalla potilaista on merkit‑
täviä muutoksia myös muissa valtimoissa. Yli
80 %:ssa tapauksista suonimuutos on vasemmal‑
la. Merkittävä ahtauma tai tukkeuma aiheuttaa
olkavarsien välille yli 20 mmHg:n paine-eron,
jonka seurauksena saman puolen nikamavalti‑
mon virtaus kääntyy osittain tai täysin. Löydös
voidaan

varmistaa

kaksoiskaikukuvauksella.

Sen jälkeen vaikeaoireiset potilaat ohjataan ka‑
tetriangiografiaan, jonka tulosten perusteella
ratkaistaan hoitotoimenpide. Valtimonkovettu‑
mistaudin asianmukainen lääkehoito riittää oi‑
reettomille ja lieväoireisille potilaille. Konserva‑
tiivinen hoito on yhdistettävä potilasta haittaa‑
vassa paikallisessa ahtaumassa suonensisäiseen
toimenpiteeseen ja tukoksissa tai muissa leikka‑
uksellista hoitoa vaativissa valtimomuutoksissa
karotikosubklavikulaariseen ohitusleikkaukseen.

(a. vertebralis)
virtauksen kuvasi angiografialla ensi kertaa
Contorni vuonna 1960. Seuraavana vuonna
Reivich kuvasi ilmiöön liittyvät neurologi
set oireet ja Fisher käytti siitä saman lehden
pääkirjoituksessa nimitystä ”subclavian steal”
(Fisher 1961, Reivich ym. 1961). Potilaat,
joilla on käänteinen nikamavaltimon virtaus,
ovat usein oireettomia pään, niskan ja hartian
runsaan kollateraaliverenkierron takia, ja sub
clavian steal ‑oireyhtymästä (SSO) puhutaan
kin vain, jos potilaat ovat kliinisesti oireisia.
Oireet voivat ilmetä aivojen posteriorisessa

Käänteisen nikamavaltimon
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Anatomia ja patofysiologia
Oireyhtymään liittyvä poikkeava hemodynaa
minen tilanne johtuu ennen saman puolen
nikamavaltimon (a. vertebralis) lähtökohtaa
sijaitsevasta solisvaltimon ahtaumasta tai tuk
keumasta, harvemmin truncus brachiocepha
licuksen vastaavasta muutoksesta. Vasemman
solisvaltimon jyrkempi lähtökulma aiheuttaa
enemmän virtauksen pyörteisyyttä, ja siksi
valtimonkovettumistauti kehittyy todennäköi
semmin tälle puolelle (Nicholls ym. 1991).
Ahtauman distaalipuolen alhainen paine
johtaa verenkierron kulkusuunnan käänty
miseen saman puolen nikamavaltimossa, ja
tämän seurauksena aivoihin saattaa syntyä
hapenpuute erityisesti yläraajan lihaskuormi
tuksen aikana. Vähän kajoavien diagnostisten
menetelmien yleistynyt käyttö on kuitenkin
paljastanut, että pääosalla näistä potilaista on
aivojen muissa verisuonissa merkittävämpiä
muutoksia, jotka aiheuttavat potilaan varsi
naiset neurologiset oireet (Walker ym. 1985).
SSO onkin nykykäsityksen mukaan useim
miten yleistyneen valtimonkovettumistaudin
merkki ja harvoin aivojen iskemian aiheuttaja
(Taylor ym. 2002).
Subclavian steal ‑oireyhtymä voidaan luo
kitella nikamavaltimon doppler- eli kaksois
kaikukuvauksessa näkyvän hemodynaamisen
muutoksen mukaan kolmeen asteeseen. En
simmäiseen asteeseen liittyy hidastunut ante
gradinen virtaus systolessa ja toiseen asteeseen
retrogradinen virtaus systolessa ja antegradi
nen virtaus diastolessa. Kolmannelle asteelle
on ominaista pysyvästi retrogradinen virtaus.

Olkavarsien systolisen verenpaine-eron ja
kaksoiskaikukuvauksella todetun steal-ilmiön
vastaavuus paranee paine-eron kasvaessa. Kun
verenpaine-ero on 20–30 mmHg, vastaavuus
on 77 %. Kun paine-ero on 31–40 mmHg,
vastaavuus on 90 %. Tätä korkeammissa erois
sa se on 100 % (Tan ym. 2002, Labropoulos
ym. 2010). Steal-ilmiön vaikeusasteella ei
kuitenkaan ole selvää lineaarista yhteyttä klii
nisiin oireisiin, vaan on havaittu, että toisen as
teen hemodynaamiset muutokset aiheuttavat
jopa useammin posteriorisen kierron oireita
kuin pysyvästi retrogradinen vertebralisvirtaus
(Thomassen ym. 1994).

Etiologia ja esiintyvyys
Länsimaissa valtimonkovettumistauti on tär
kein SSO:n syy. Muita harvinaisempia syitä
ovat Takayasun tauti, fibromuskulaarinen
dysplasia ja jättisoluarteriitti, kirurgian tai
sädehoidon aiheuttama suonivaurio, media
stinaalinen tuumori, valtimodissektoituma ja
synnynnäinen anomalia. Valtimonkovettumis
taudin tunnetut riskitekijät (verenpainetauti,
hyperkolesterolemia, diabetes ja tupakointi)
ovat tyypillisiä tässä potilasryhmässä.
SSO:n esiintyvyys vaihtelee potilasmate
riaalin ja tutkimusten mukaan 0,6 % ja 6,4 %:n
välillä. Oireyhtymä on yleisin yli 50-vuotiail
la, eikä sukupuolten välisessä esiintymisessä
ole havaittu selvää eroa (Hennerici ym. 1988,
Labropoulos ym. 2010). Väestötasolla esiin
tyvyys on kuitenkin huomattavasti pienempi,
koska kirjallisuudessa esitetyt esiintyvyysluvut
perustuvat kaksoiskaikukuvauksiin tai muihin
verisuoniston kuvantamistutkimuksiin lähe
tettyihin potilasjoukkoihin eikä seulontatut
kimuksia ole. Solisvaltimoahtauman esiinty
vyys on väestötasolla 1,9 % ja yli 70-vuotiailla
2,7 %, ja myös tämä tukee SSO:n harvinai
suutta (Shadman ym. 2004).
Vanhemmassa, yli 25 000 eurooppalaisen ai
voverenkierron häiriöstä kärsivän potilaan sel
vityksessä SSO:n esiintyvyys oli 1,3 % (Hen
nerici ym. 1988). Pääosa potilaista (64 %) oli
oireettomia, hemisfäärioireita oli 31 %:lla, ja
vain 5 %:lla oli vertebrobasilaarialueen oireita.
Suurimmalla osalla potilaista, joilla oli hemi

sfäärioireita, oli myös yli 80-prosenttinen kau
lavaltimoahtauma. Tuoreessa tutkimuksessa,
jonka aineistoon kuului lähes 8 000 aivoveren
kierron häiriön (oireeton kaulavaltimosuhina,
anteriorisen tai posteriorisen verenkierron
oire) vuoksi kaksoiskaikukuvauksella tutkittua
potilasta, kävi ilmi, että steal-ilmiön esiinty
vyys tässä joukossa oli 5,4 % (Labropoulos ym.
2010). Useimmiten (82,3 %) ilmiö paikantui
vasemmalle puolelle. Kliinisiä oireita oli kui
tenkin vain 0,5 %:lla potilaista. Valtaosa oireis
ta (84 %) liittyi posterioriseen kiertoon. Myös
käden iskemiaoireita oli jonkin verran (11 %).
Vasemman solisvaltimoahtauman esiinty
vyys sepelvaltimoleikkauspotilaiden joukossa
on tutkimusten mukaan 0,2–6,8 %, ja tällai
sen ahtauman vaikutusta ohitusleikkauksen
tulokseen on selvitetty. Hemodynaamisesti
merkittävä ja yli 50-prosenttinen ahtauma,
joka aiheutti vähintään 20 mmHg:n olkavar
sipaineiden eron, löytyi 1 498 potilaan aineis
tossa 2,5 %:lta potilaista. Sen hoitaminen tai
hoitamatta jättäminen ennen ohitusleikkausta
ei kuitenkaan vaikuttanut a. thoracica ‑ohittei
den pitkäaikaiseen auki pysymiseen (Hwang
ym. 2010).

Kliiniset löydökset
Vaikka SSO on useimmiten oireeton, voi vä
hentynyt verenkierto joskus aiheuttaa aivo
rungon, pikkuaivojen, aivojen näköalueen tai
saman puolen yläraajan monimuotoisia oirei
ta. Vertebrobasilaarialueen oireina voi esiintyä
molemminpuolisia näköhäiriöitä, huimausta,
ataksiaa, tajuttomuuskohtauksia, nielemis- ja
puhehäiriöitä, kasvojen tuntohäiriöitä ja raajo
jen motorisia tai tuntohäiriöitä.
Edellä mainittuja harvinaisempia heikenty
neestä verenkierrosta johtuvia yläraajan oirei
ta voivat olla rasitusväsymys, lihasheikkous,
käden iskeeminen rasituskipu, iskeeminen
lepokipu tai sormien haavaumat ja nekroosit.
Solisvaltimon ahtauma voi joskus harvoin ai
heuttaa myös perifeerisiä embolioita. Harvi
nainen coronary subclavian steal ‑oireyhtymä
on kuvattu potilailla, joille on tehty sepelval
timon ohitusleikkaus käyttäen a. thoracica
internaa ohitteena. Ilmiössä kääntynyt virtaus
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sepelvaltimosta solisvaltimoon aiheuttaa angi
na pectoris ‑oireen erityisesti yläraajaa rasitet
taessa (Kroll ym. 2002).

Diagnostiikka
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Solisvaltimoahtauman kohdalla solisluun ylä
puolella kuuluu usein suhahdus, ja saman puo
len rannesykkeet voivat olla heikentyneet tai
ne puuttuvat kokonaan. Olkavarsipaineen mit
taus on usein ensimmäinen ja yksinkertaisin
tapa vahvistaa SSO:n olemassaolo. Olkavar
sista mitattua yli 20 mmHg:n systolista veren
paine-eroa pidetään diagnostisena useimmissa
tapauksissa. Jos eroa ei kuitenkaan havaita ja
oireisto sekä anamneesi viittaavat kuitenkin
SSO:hon, on epäiltävä molemminpuolista oi
reyhtymää (Isokangas ym. 1999). Tällöin on
tärkeää mitata verenpaine molemmista olka
varsista ja alaraajoista. Molemminpuolisessa
oireyhtymässä yläraajojen välistä paine-eroa ei
todeta, mutta alaraajoista mitattu verenpaine
on olkavarsipainetta selvästi korkeampi.
Kaksoiskaikukuvauksen etuna on se, että
sillä voidaan tutkia kaulan alueen kaikki val
timot. Supraklavikulaarisella kaksoiskaiku
kuvauksella on usein mahdollista varmistaa
solisvaltimon ahtauma tai tukkeuma. Virtaus
nopeus ja virtauskäyrä muuttuvat ahtauman
vaikeusasteen mukaan. Keskivaikeassa ja vai
keassa ahtaumassa virtausnopeus kiihtyy ja
varhaisdiastolinen takaisinvirtaus häviää. Tuk
keuma taas aiheuttaa hidastuneen virtauksen
ja varhaisdiastolisen takaisinvirtauksen häviä
misen. Myös kaulavaltimoiden merkittävät ah
taumat voidaan tunnistaa samalla kertaa.
Vasta nikamavaltimon tutkiminen kaksois
kaikukuvauksella vahvistaa varsinaisen subc
lavian steal ‑oireyhtymän. Nikamavaltimon
hidastunut antegradinen virtaus keskisystoles
sa antaa ensimmäiset viitteet solisvaltimoah
tauman hemodynaamisesta merkittävyydestä.
Ahtauman tiukentuessa niin, että se tukkii
yli puolet suonen poikkipinta-alasta, virtaus
muuttuu systolessa retrogradiseksi. Diastoles
sa se säilyy kuitenkin antegradisena. Pysyväs
ti retrogradinen vertebralisvirtaus havaitaan
yli 70-prosenttisten solisvaltimoahtautumien
tai ‑tukoksien yhteydessä. Kun yläraajaan ai
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heutetaan ensin 2–3 minuutiksi iskemia ve
renpainemansetilla, jonka paine on vähintään
20 mmHg korkeampi kuin systolinen veren
paine, seuraa mansetin vapauttamisesta raajan
reaktiivinen hyperemia. Tällä testillä voidaan
kin lievien virtausmuutosten tulkinta varmis
taa, koska se korostaa patologisia virtausmuu
toksia (Kliewer ym. 2000).
Muut vähän kajoavat kuvantamismenetel
mät kuten TT- ja magneettiangiografia antavat
myös hyvän morfologisen kuvauksen kaikis
ta kaulan alueen suonista sekä niiden mah
dollisista ahtaumista tai tukkeumista. Näitä
menetelmiä voidaan käyttää myös hankalasti
kaksoiskaikukuvauksella tutkittavan truncus
brachiocephalicus ‑alueen kuvantamiseen tai
muun epävarman löydöksen varmistamiseen.
Katetriangiografian etuihin kuuluu se, että
sillä voidaan kuvantaa aortan kaari ja lisäksi
kaikki aortan yläpuoliset suonet selektiivises
ti sekä saada selkeä kuva kallon ulkopuolisen
että kallonsisäisen verenkierron hemodynaa
misesta tilanteesta. Tämän lisäksi voidaan sa
malla kertaa tehdä solisvaltimon endovasku
laarinen toimenpide.

Hoito ja sen aiheet
Subclavian steal ‑oireyhtymän hoito on moni
ammatillista, ja siihen osallistuvat usein neu
rologi, verisuonikirurgi ja toimenpideradiolo
gi. Oireettoman ja hyvin lieväoireisen potilaan
hoito on konservatiivista huolimatta siitä,
onko nikamavaltimossa todettavissa hemo
dynaaminen steal-ilmiö. Riskitekijöiden hoito
perustuu verenpaineen, diabeteksen ja hyper
lipidemian lääkehoitoon. Myös tupakointi on
syytä lopettaa. Antitromboottinen hoito on
useimmiten aiheellinen. Nämä yleiset valti
monkovettumistaudin hoitoperiaatteet ovat
tärkeitä myös toimenpidehoitoon päätyvien
potilaiden kohdalla, koska sekä kardiovasku
laarinen että yleinen kuolleisuus on selvästi
suurentunut tässä potilasryhmässä (Aboyans
ym. 2007). Potilaiden tilaa voidaan seurata
kliinisesti ja oireiston lisääntyessä harkitaan
uudelleen toimenpidehoitoa.
Operatiiviset hoitomenetelmät. Leikkaus
tehdään nykyisin rintakehää avaamatta karoti

kosubklavikulaarisen ohitusleikkauksen ja
subklavian transposition avulla. Valinta niiden
välillä määräytyy suoniston muiden atero
skleroottisten muutosten, potilaan rakenteen
ja paikallisen käytännön mukaan. Molem
mat leikkaukset tehdään tavallisesti yleis
anestesiassa.
Kaulavaltimon merkittävä ahtauma on pa
rasta hoitaa samanaikaisella kaulavaltimon
endarterektomialla, jolloin ohitus tehdään
tämän alueen ja solisvaltimon välille nikama
valtimon distaalipuolelle. Jos solisvaltimossa
on ahtauma, jonka epäillään olevan embolia
lähde, on myös se ligeerattava nikamavaltimon
lähtökohdan proksimaalipuolelta. Ohitemate
riaali on lähes poikkeuksetta polytetrafluoro
etyleeniä (PTFE) (Kuva 1 ).
Jos potilaan kaulavaltimossa ei ole ahtaumia
ja soliskuopan ja valtimon rakenne ovat sopi
via, voidaan solisvaltimo katkaista heti ahtau
man distaalipuolelta ennen nikamavaltimon
lähtökohtaa ja tehdä rekonstruktio Kuvan 2
mukaisesti.
Aiemmin käytetty intratorakaalinen lähes
tymistapa tulee nykyisin kysymykseen vain
harvinaisessa oikean puolen proksimaalisessa
truncus brachiocephalicus ‑alueen ahtaumas
sa tai tukkeumassa. Sitä voidaan käyttää myös
niissä tapauksissa, joissa tarvitaan muita aor
tan yläpuolisen alueen suonten korjauksia tai
sydäntoimenpiteitä. Leikkauksessa saatetaan
joutua rekonstruoimaan sekä kaula- että so
lisvaltimo erikseen esimerkiksi Y-proteesilla.
Tähän ja vasemman puolen torakotomiateitse
tehtävään solisvaltimon tyven endarterekto
miaan liittyy sairastuvuutta ja kuolleisuutta, ja
siksi nämä toimenpiteet on korvattu lähes ko
konaan uusilla tekniikoilla.
Endovaskulaariset hoitomenetelmät. Suo
nensisäisten hoitojen etuna on niiden vähem
män kajoava luonne. Toimenpide on mahdol
lista tehdä samalla kertaa kuin diagnostinen
kuvaus, ja potilaat myös toipuvat nopeasti.
Lisäksi vakavien komplikaatioiden riski on
vähäisempi kuin leikkaushoidossa. Kun ni
kamavaltimon virtaus on toimenpidehetkellä
käänteinen ja kääntyminen normaaliksi kestää
yleensä vähintään 20 sekuntia laajennuksen
jälkeen, on toimenpiteen aiheuttaman aivojen

YDINASIAT
88 Subclavian steal ‑oireyhtymä voi olla aivoveren‑
kierron häiriön tai käden iskemian taustalla.
88 Subclavian steal ‑oireyhtymän epäily ja todenta‑
minen perustuvat kliiniseen tutkimukseen, olka
varsien systolisen verenpaineen painegradienttiin,
kaksoiskaikukuvaukseen ja tarvittaessa TT-  tai
magneettiangiografiaan.
88 Suonensisäinen toimenpide on ensisijainen solis‑
valtimon ahtaumissa, mutta leikkauksellinen kor‑
jaus on monesti tarpeellinen tukkeumissa ja sel‑
laisissa tilanteissa, joissa on muita toimenpiteitä
vaativia aortan yläpuolisten suonten muutoksia.
88 Koska subclavian steal ‑oireyhtymän aiheuttaja on
useimmiten valtimonkovettumistauti, on suurentu‑
neen yleisen valtimotautiriskin takia myös toimen‑
pitein hoidettujen potilaiden asianmukainen atero
skleroosin lääkehoito aina tarpeen.

embolisaation vaara myös pieni (Ringelstein
ja Zeumer 1984). Läpivalaisutekniikan sekä
katetrien ja muiden välineiden nopea kehit
tyminen on myös lisännyt hoitomenetelmien
käyttöä ja teknistä osaamista. Suonensisäisten
hoitojen hyvät tulokset myös solisvaltimo
ahtauman hoidossa ovat tehneet niistä nykyi
sin ensisijaisen vaihtoehdon sellaisissa tapauk
sissa, joissa aortan yläpuolisessa suonistossa
ei ole muita hoitoa vaativia muutoksia. Solis
valtimon tukkeuman hoidossa leikkaukselliset
menetelmät ovat edelleen suositumpia.
Ahtauma-alueen lähestymisreitti voi kulkea
joko transfemoraalisen tai saman puolen yläraa
jan valtimopunktion kautta. Ahtauma- tai tuk
keuma-alueen läpi menevän ohjainvaijerin pääl
lä viety PTA-pallo laajentaa aluetta yleensä riit
tävästi, mutta pitempiaikaista aukipysyvyyttä
parantavat merkittävästi pallolaajennuksen yh
teydessä asennettavat metalliverkkoistutteet eli
stentit. Ahtauman sijainnin ja luonteen mukaan
käytetään usein ensisijaisesti pallolaajennukses
sa asennettavia terässtenttejä.
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Kuva 1. Karotikosubklavikulaarinen ohitusleikkaus.

Potilastapaukset
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Kuva 2.Subklavian transpositio.

Potilas 1. Kyseessä 42-vuotias tupakoiva kirves‑
mies, jolla on lääkityksellä hoidettu hyperlipidemia.
Potilaalle on aiemmin tehty oikean lonkkavaltimon
PTA katkokävelyn vuoksi. Nyt esiintyy vasemman kä‑
den puutumista ja kipeytymistä rasituksessa, mikä
rajoittaa työssä pärjäämistä. Huimausoireita tai rin‑
takipua ei ole. Vasemman yläraajan sykkeet ovat
selvästi heikommat kuin oikean, ja painegradientti
on 30 mmHg. Katetriangiografiassa vasemman so‑
lisvaltimon tyvessä todetaan tiukka ahtauma, nika‑
mavaltimo täyttyy antegradisesti. Kuvauksen yhtey‑
dessä vasemman solisvaltimon tyveen tehtiin PTA ja
asennettiin teräksinen stentti. Potilaan kotiutuessa
ja kuukauden kuluttua seurantakäynnillä ei todeta
painegradienttia. Käden oireisto on hävinnyt, ja po‑
tilas työskentelee normaalisti. Hän tupakoi edelleen.
(Kuva 3 ).
Potilas 2. Kyseessä on 55-vuotias tupakoiva lai‑
tosmies, joka saa lääkehoitoa verenpainetautiin ja
hyperkolesterolemiaan. Potilaalla on vasemman kä‑

den rasitukseen liittyvää huimausoireilua sekä käden
väsymistä ja palelua. Potilas on vankkarakenteinen
mies, jonka vasemman solisvaltimon syke ei tunnu, ja
käden perifeeriset sykkeet ovat selkeästi heikommat
kuin oikealla. Painegradientti on 34 mmHg. Kaksois‑
kaikukuvauksessa oikealta solisvaltimosta saadaan
hyvä bifaasinen virtauskäyrä, virtausnopeus 75 cm/s,
ja vasemmalta solisvaltimosta monofaasinen virtaus‑
käyrä, virtausnopeus 30 cm/s. Katetriangiografiassa
vasemmassa nikamavaltimossa todettiin käänteinen
virtaus ja solisvaltimon tyvessä 1,5 cm:n matkalla
totaalitukos, josta ei suonensisäisesti päästy lävitse
(Kuva 4 ). Tehtiin onnistunut karotikosubklavikulaa‑
rinen ohitusleikkaus. Potilaan kotiutuessa systolinen
verenpaine oikealla oli 121 mmHg ja vasemmalla
133 mmHg. Seurantakäynnillä kuukautta myöhem‑
min käsi tuntuu potilaasta hyvältä, rasitukseen ei lii‑
ty käden väsymistä eikä huimausta. Systolinen veren‑
paine oikealla 128 mmHg ja vasemmalla 130 mmHg.
Kaksoiskaikukuvauksella tutkittaessa ohite on avoin,
virtauskäyrä on bifaasinen ja virtausnopeus 80 cm/s.
Potilas on lopettanut myös tupakoinnin.

Kuva 3. A) Aortan kaaren katetriangiogafia, jossa
havaitaan tiukka ahtauma vasemman solisvaltimon
tyvessä (nuoli). B) Vasemman solisvaltimon tyven
varjoainekuvaus endovaskulaarisen hoidon jälkeen.

Kuva 4. A) Aortan kaaren katetriangiografia, jossa
havaitaan vasemman solisvaltimon totaalitukos (nuoli).
B) Vasemman solisvaltimon täyttyminen vasemman ni‑
kamavaltimon (nuoli) retrogradisen virtauksen kautta.
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Potilas 3. Kyseessä on 76-vuotias nainen, jolla
tyypin 2 diabetes, verenpainetauti ja nivelreuma.
Hän saa sairauksiinsa lääkehoitoa. Aiemmin on tehty
sepelvaltimoiden PTCA. Nainen ei tupakoi. Potilaal‑
la on vuosia ollut oikean käden palelua ja nykyisin
pitkään käsillä työskennellessä oikea käsi väsyy ai‑
kaisemmin kuin vasen. Oire on kiusallinen mutta ei
rajoita elämää.
Oikea käsi on viileämpi ja perifeeriset sykkeet
heikommat kuin vasemmalla. Painegradientti on
24 mmHg. Kaksoiskaikukuvauksessa todetaan oikeas‑
sa nikamavaltimossa normaalin suuntainen virtaus.
Koska näkyvyys oikeaan solisvaltimoon oli huono,
tehtiin magneettiangiografia. Oikean solisvaltimon
tyvessä on 2 cm:n matkalla totaalitukos, muuten
aortan yläpuoliset verisuonet ovat avoimet. Koska
potilas pärjäsi hyvin vaivansa kanssa, päädyttiin kon‑
servatiiviseen hoitolinjaan. Puolen vuoden kuluttua
seurantakäynnillä oikean käden oireet ovat jopa hie‑
man helpottaneet ja muita oireita ei ole tullut. Pai‑
negradientti on 20 mmHg, ja potilas on tilanteeseen
edelleen tyytyväinen, minkä vuoksi jatketaan seuran‑
talinjalla.

Hoidon tulokset
Potilaat, joiden solisvaltimoahtauma on päätet
ty primaaristi hoitaa vain valtimonkovettumis
taudin asianmukaisella lääkityksellä, päätyvät
harvoin toimenpidehoitoon. Hemodynaa
misten muutosten tai oireilun ei ole havaittu
lisääntyvän 3,5 vuoden seurannan aikana täl
laisessa potilasjoukossa (Schillinger ym. 2002).
Teknisesti ahtauman hoito onnistuu toi
menpidehoitoon valitussa potilasjoukossa sekä
kirurgisesti että endovaskulaarisella tekniikalla
poikkeuksetta. Tukkeuman rekanalisaatio ja
laajentaminen suonensisäisellä tekniikalla on
nistuu jopa 87–92 %:ssa tapauksista, ja epäon
nistuneet tapaukset voidaan hoitaa kirurgisesti
(AbuRahma ym. 2007, Sixt ym. 2009).
Merkittäviä komplikaatioita liittyy noin
6 %:iin toimenpiteistä. Näitä ovat leikkauk
sellisissa menetelmissä haavahematooma ja
pinnallinen infektio, palleahermon vaurio, sy
dän- tai aivoinfarkti ja respiratoriset ongelmat.
Suonensisäisten menetelmien ongelmia ovat
tavallisesti distaalinen embolisaatio, hoidetun
suonen tromboosi ja punktiokohdan hema
tooma tai pseudoaneurysma (Uurto ym. 2002,
AbuRahma ym. 2007, Sixt ym. 2009). Kaikilla
toimenpidetekniikoilla saavutetaan hyvä pitkä

aikainen aukipysyvyys. Ahtauman uusiminen
on suonensisäisten toimenpiteiden jälkeen
yleisempää ja primaari aukipysyvyys vuoden
kuluttua 88–93 %. Aukipysyvyys ohituskirur
gian jälkeen on 100 %. Kun endovaskulaarisiin
toimenpiteisiin liitetään suonensisäisiä lisätoi
menpiteitä, aukipysyvyys on vuoden aikavälillä
97 % ja kahden vuoden aikana 92 %. Viiden
vuoden primaari aukipysyvyys on suonen
sisäisten toimenpiteiden jälkeen 70 %, kun
se leikkaushoidon jälkeen on 95–96 % (Uur
to ym. 2001, AbuRahma ym. 2007, Sixt ym.
2009). Suonensisäisten menetelmien pitkä
aikaiset aukipysyvyystiedot puuttuvat, mutta
karotikosubklavikulaarisen ohitusleikkauksen
jälkeen se on 15 vuoden kohdalla 87 % (Uurto
ym. 2002).

Lopuksi
Subclavian steal ‑oireyhtymä on harvinainen,
mutta sen mahdollisuus on muistettava eri
tyisesti tilanteissa, joissa aivoverenkierron tai
käden oireiston ilmeneminen liittyy yläraa
jan rasitukseen. Hoito on lievissä tapauksissa
usein konservatiivista, mutta vaikeammissa ta
pauksissa, joissa oireisto invalidisoi potilasta,
on turvauduttava toimenpiteisiin. Hyvin har
vinainen solisvaltimomuutoksesta johtuva an
gina pectoris edellyttää myös muutoksen toi
menpidehoitoa. Suonensisäiset tekniikat ovat
vähän kajoavia ja sen vuoksi usein ensisijaisia
vaihtoehtoja, mutta laajempien valtimomuu
tosten ja tukkeumien hoidossa on primaaristi
harkittava kirurgista korjausta. Myös menetel
mien yhdistämistä niin sanotuiksi hybriditoi
menpiteiksi voidaan tulevaisuudessa harkita
tähän soveltuvissa tapauksissa. Valtimonkovet
tumistaudin hoito on optimoitava myös toi
menpiteillä hoidettujen potilaiden kohdalla. ■
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Summary
Subclavian steal syndrome
Subclavian steal syndrome is a circulatory disorder usually caused by atherosclerosis and
accompanied by ischemic symptoms of the vertebrobasilar region and the hand. In many cases,
significant vascular lesions are found also in other arteries. In more than 80% of cases the blood
vessel lesion is on the left, and a significant stenosis or occlusion causes an inter-arm pressure
gradient of >20 mmHg, resulting in retrograde blood flow of the ipsilateral vertebral artery. In local
stenosis, conservative treatment can be combined with an intravascular procedure, and in occlusions
or other arterial lesions requiring operative treatment, with bypass surgery.
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