
maksi ennustettaessa krapulan oireiden 
voimakkuutta, myös muilla testeillä on 
merkittävä ennustearvo krapulan oirei-
den suhteen. Tutkimukset eivät kuiten-
kaan suosita vain yhden testin käyttöä 
krapulan kartoittamiseksi. 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 
tilastojen mukaan vuonna 2011 Suo-
messa sairastui aivohalvaukseen noin 
16800 henkilöä 35–74 vuoden iässä (9). 
Määrä on suuri, joten aivohalvauksen 
ennaltaehkäiseminen on erittäin tärkeää. 
Epidemiologiset seurantatutkimukset 
antavat tärkeää tietoa aivohalvauksen 
riskitekijöistä. Alkoholinkäytön ja mui-
den keskeisten elintapojen kartoittami-
sella voidaan saada merkittävää tietoa 
väestön terveydentilasta ja mahdollisesti 
ennaltaehkäistä vakavia terveydellisiä 
seurauksia, kuten aivohalvausta.

Kirjallisuutta:
1. Alkoholijuomien kulutus 2012. Tilastoraportti 11/2013, 

6.5.2013. Suomen virallinen tilasto. THL. http://urn.fi/
URN:NBN:fi-fe201305063420.

2. Mäkelä P, Mustonen H, Huhtanen P. Miten Suomi juo? 
Alkoholikäyttötapojen muutokset 1968–2008. Mäkelä P, 
Mustonen H, Tigerstedt C (toim.). Suomi juo. Suomalaisten 
alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968–2008. Helsinki: THL 
2010; s. 39–54.

3. Rantakömi SH, Laukkanen JA, Kurl S, Kauhanen J. Binge 
drinking and the progression of atherosclerosis in 
middle-aged men: An 11-year follow-up. Atherosclerosis 
2009;205:266–71.

4. Rantakömi SH, Laukkanen JA, Sivenius J, Kauhanen J, Kurl 
S. Hangover and the risk of stroke in middle-aged men.  
Acta Neurol Scand 2013;127:186–91.

5. Rantakömi SH, Laukkanen JA, Sivenius J, Kauhanen J, Kurl 
S. Alcohol consumption and the risk of stroke among hyper-
tensive and overweight men. J Neurol 2012;260:534–9. 

6. Rantakömi, SH. Alcohol consumption, atherosclerosis and 
stroke. Epidemiologic follow-up study in middle-aged 
Finnish men. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 
2013; s. 78. 

7. Aalto M. Alkoholin suurkulutuksen varhainen tunnistami-
nen ja hoito. Duodecim 2009;125:891–6.

8. Penning R, McKinney A, Bus LD, Livier B, Slot K, Verster JC. 
Measurement of alcohol hangover severity: develop-
ment of the Alcohol Hangover Severity Scale (AHSS). 
Psychopharmacology 2013; 225:803–10.

9. THL.Tilastotietokanta.Sydän- ja verisuonitautien rekis-
terin tilastotietokanta. http://www3.thl.fi/stat/. Viitattu 
26.9.2013. 

Petri Saari
LL (väitellyt 20.9.2013)
Radiologian erikoislääkäri
KYS Kuvantamiskeskus

Rinta-aortan aneurysmat ja dissek-
toitumat ovat vakavia sairauksia, 
joiden akuuttien komplikaatioi-

den, kuten aortan repeämän, seuraukse-
na potilas sairastuu vakavasti ja pahim-
millaan tilanne johtaa kuolemaan.
Rinta-aortan aneurysmien ja dissektoi-
tumien taustalla on useimmiten aortan 
keskimmäisen seinämäkerroksen eli 
median sairaus: media degeneroituu eli 
se elastiset säikeet fragmentoituvat ja 
häviävät,  ja siihen kertyy ylen määrin 
proteoglykaaneja. Tämän seuraukse-
na aortan seinämä heikkenee ja suoni 
laajenee, mikä altistaa sekä dissektoitu-
malle (kuva 1) että repeämille. Joissakin 

perinnöllisissä oireyhtymissä, kuten 
Marfanin syndroomassa ja Loeys-Dietzin 
syndroomassa, tämä kehitys on huo-
mattavan nopeaa. Myös kaksipurjeiseen 
aorttaläppään liittyy taipumus nousevan 
rinta-aortan laajentumaan, ja siksi nämä 
potilaat ja heidän lähisukulaisensa olisi 
syytä pitää seurannassa, jotta kompli-
kaatioiden kehittyminen voitaisiin estää.
Sairas aortan segmentti on totunnaisesti 
korvattu proteesilla avokirurgisessa leik-
kauksessa. Valitettavasti kirurgiseen hoi-
toon liittyy varsin runsaasti komplikaati-
oita, minkä vuoksi on etsitty vähemmän 
potilasta rasittavia hoitomuotoja. Noin 
20 vuotta sitten esiteltiin avokirurgian 

rinnalle ensimmäisen kerran suonensi-
säisesti toteutettava stenttigraftihoito, 
joka on sittemmin yleistynyt varsin 
nopeassa tahdissa.

Ainakin lyhyellä aikavälillä stenttigraf-
tilla hoidetut potilaat selviytyvät parem-
min kuin avokirurgisesti hoidetut, mutta 
varsinkaan alkuvaiheessa stenttigraftien 
rakenne ei ollut riittävän luja, mikä johti 
tarpeettomiin uusintatoimenpiteisiin   ja 
jopa aortan repeämiin. Stenttigraftien 
rakennetta on sittemmin parannettu, 
mutta stenttigraftipotilaiden parempi 
ennuste näyttää silti, ainakin toistaiseksi, 
kestävän vain noin viisi vuotta toimen-
piteestä. Stenttigraftihoito ei myöskään 
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välttämättä sovellu kaikille potilaille, 
sillä proteesin molempiin päihin tarvi-
taan riittävän pitkät kiinnittymisalueet, 
eikä tärkeitä aortan haaroja voi peittää 
ilman vakavia komplikaatioita. Viimei-
simmät kehitysaskeleet näiden ongelmi-
en kiertämiseksi ovat ns. fenestroidut 
stenttigraftit. Ne ovat kuitenkin huomat-
tavan kalliita eivätkä sovellu akuutteihin 
tilanteisiin, koska ne pitää suunnitella ja 
valmistaa jokaiselle potilaalle yksilöllisti.

Stenttigraftin asennuksen yhteydessä 
tehtävä fenestraatio voisi olla yksi tapa, 
jolla stenttigraftihoitoa voisi tarjota 
myös potilaille, joilla kiinnittymisalue 
jää lähellä sijaitsevan aortan sivuhaaran 
vuoksi muuten liian lyhyeksi. Väitös-
kirjatyössä kehitettiin koe-eläinmallin 
avulla menetelmää, jossa stenttigrafti 
rei’itetään neulakatetrilla asennuksen 
jälkeen ja muodostetut fenestraatiot 
sitten laajennetaan PTA-pallolla ja sten-
tataan. Tosin stenttigraftien kangasma-
teriaali on varsin vaikeasti läpäistävissä, 
joskin leikkaavan pallon avulla muodos-
tettu fenestraatio oli mahdollista laajen-
taa täyteen mittaansa.  Fenestraation 
luomisessa käytetty neulakatetri vaatii 
kuitenkin vielä jatkokehittelyä.

Väitöskirjatyön retrospektiivisessä 
osassa selvitettiin kolmen yliopisto-
sairaalan (Helsinki, Kuopio ja Oulu) 
rinta-aortan aneurysmien hoitotuloksia. 
Vuosina 1998–2010 tehtiin kaikkiaan 158 
rinta-aortan endovaskulaaritoimenpi-

dettä, joista aneurysman hoitoja oli 69. 
Elektiivisiä toimenpiteitä tässä aineistos-
sa oli 54 ja akuutteja 15.  Rinta-aortan 
aneurysmien hoito suonensisäisesti on 
ainakin elektiivisillä potilailla verrattaen 
turvallista. Toimenpiteeseen liittyvi-
en komplikaatioiden minimoimiseksi 
edeltävä kuvantaminen on kuitenkin 
syytä suunnitella ja analysoida huolel-
lisesti. Toimenpiteen jälkeistä seuran-
taa on myös jatkettava säännöllisenä 
koko potilaan loppuelämän ajan, jotta 
mahdollisesti myöhemmin kehittyvät 
tyypin I tai III lekaasit (kuva 2) voitaisiin 
ajoissa hoitaa ja siten ehkäistä aneurys-
man puhkeaminen. Aineistossa tuli esiin 
kaksi potilastapausta, joissa aneurysma 
hyvästä primaarituloksesta huolimat-
ta repesi. Molemmat olivat syystä tai 
toisesta pudonneet pois seurannasta, 
ja myöhäisvaiheessa kehittynyt lekaasi 
jäi huomaamatta. Jos lekaasi sen sijaan 

huomattiin ajoissa elektiivisissä kont-
rolleissa, se pystyttiin hoitamaan ilman 
vakavia seurauksia.

Lisäksi väitöskirjassa tarkasteltiin 
lähemmin sidekudossairauksiin liitty-
vän aorttapatologian hoitoa. Marfanin 
syndrooma ja erityisesti Loeys-Dietzin  
syndrooma ovat sidekudossairauksia, 
jotka johtavat hyvin nuorella iällä veri-
suonikomplikaatioihin erityisesti aortan 
alueella. Näihin verisuoniongelmiin 
on puututtava varhain, ja potilaita on 
seurattava säännöllisesti. Potilaat hoide-
taan useimmiten avokirurgisesti, mutta 
suonensisäistä hoitoa kannattaa harkita 
avokirurgian ohessa vähentämään leik-
kauskomplikaatioita. Stenttigraftihoidot 
on näillä potilailla yleensä suunniteltava 
siten, että suonensisäisen proteesin 
kiinnittymisalueet tulevat aina aiemmin 
protetisoidun aortan alueelle.
   

Kuva 1: Nousevan aortan dilataatio ja 
Stanford tyyppi A -dissektoituma.

Kuva 2: a) Aksiaalileke ja b) koronaalisuunnan reformaattikuva stenttigraftilla 
hoidetusta aneurysmasta, johon on kehittynyt tyypin III lekaasi, eli proteesin 
kangasmateriaalin rikkoutumisen seurauksena aneurysmasäkkiin tulee varjo-
ainetehostumaa (nuoli).  c) VRT- (volume rendering technique) rekonstruktiokuva 
samasta tilanteesta. d) Stenttigraftin metallinen tukiranka on ehjä.
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