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A ortan sairauksien kirjo vaihtelee sattu-
malöydöksenä havaitusta oireettomasta 
verenpaineen noususta tai elinten hiipi-

västä vajaatoiminnasta aina hemodynamiikan 
pettämiseen ja monielinvaurioon (1,2). Potilas 
voi päätyä niin kirurgi-, sisätauti-, kuin tehohoi-
tokollegankin hoidettavaksi. 

Ensilinjassa kirurgin näkemystä vaativat 
useat aortan sairaudet; verisuonen laajentu-
ma (aneurysma), verisuoniseinämän repeämä 
(dissekoituminen, trauma) ja aortan ahtauma 
(ateroskleroosi, embolia, hematooma, tuleh-
dus, kasvain, vuoto) (1,2). Perioperatiivinen 
sydäninfarkti (PMI) on pelätty komplikaatio, 
joka komplisoi jopa kymmentä prosenttia veri-
suonikirurgisista potilaista (3). Eri erikoisalo-
jen yhteistyö voi edistää toimenpiteisiin liitty-
vien vakavien komplikaatioiden estämistä.

Aortan sairauksien vakavuudesta huolimatta 
niiden ehkäisystä löytyy varsin niukasti tutkit-
tua tietoa. Iän, miessukupuolen, ateroskleroot-
tisten sairauksien, sukuhistorian, diabeteksen 
ja dyslipidemian tiedetään olevan riskitekijöitä 
(1,2). Verenpaineen saattaminen hoitotasolle 
on keskeinen osa ehkäisyä aortan sairaudesta 
riippumatta. Munuaisten vajaatoiminta lisää 
merkittävästi aorttapotilaiden komplikaatioris-
kiä, mikä tulee huomioida niin kuvantamisen 
kuin toimenpiteidenkin yhteydessä. Lisäksi tu-
pakointia suositellaan lopetettavaksi neljä viik-
koa ennen elektiivistä toimenpidettä WHO:n 
tuoreen ohjeistuksen mukaan (4).

Etiologinen selvittely on usein haastavaa ja 
vaatii biokemiallisia kokeita ja kuvantamistutki-
muksia. Tyypillinen esimerkki tästä on aortan 

tai munuaisverisuonten embolioiden diagno-
sointi, johon tarvitaan kuvantamistutkimusten 
(sydämen ja aortan tietokonetomografia) li-
säksi ruokatorven kautta tehtävä sydämen kai-
kukuvaus, rytmihäiriötutkimuksia (holterointi, 
oire-EKG, rytmivalvuri) sekä hyytymiseksper-
tin, nefrologin tai reumatologin (vaskuliittipo-
tilaat) arviota.

Aorttasairauden etiologiasta riippumatta 
sekundaariprofylaksin suunnittelu on tärkeää 
uusintatapahtumien minimoimiseksi (1,2). 
Jatkohoito muodostuu valtimotautien yleisestä 
sekundaariprofylaksista mutta tulee räätälöidä 
yksilöllisesti aortan sairaus ja mahdolliset toi-
menpiteet huomioiden. Elintapahoitoa ei voi-
da väheksyä: potilasta tulee kannustaa painon 
maltilliseen vähentämiseen ruokavaliomuu-
toksineen. Liikuntaa tulee mahdollisuuksien 
mukaan lisätä, mutta aortan kroonisen disse-
koituman yhteydessä muun muassa raskasta 
voimailuharrastusta ja kamppailulajeja on syytä 
välttää, jottei aortan seinämään kohdistu suh-
teetonta rasitusta.

Statiinit kuuluvat aorttapotilaiden hoi-
toon. Niiden hyödyistä on näyttöä niin aortan 
aneurysmaa kuin ateroskleroottista tautia sai-
rastavienkin potilaiden hoidossa (5). Kuten 
tupakoinnin lopettamista, suositellaan statiini-
lääkityksen aloittamistakin jo viikkoja ennen 
toimenpidettä. Jollei statiineilla saavuteta ko-
lesterolipitoisuuksien riittävää pienenemistä, 
liitetään statiinin rinnalle etsetimibi. Proprote-
iinikonvertaasi-subtilisiini-keksiinin tyyppi 9:n 
(PCSK9) estäjät, jotka vähentävät LDL-re-
septorien hajoamista solussa ja lisäävät niiden 
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määrää solun pinnalla, pienentävät statiinia 
käyttävien valtimotautipotilaiden sydän- ja 
verisuonitautiriskiä (6). PCSK9:n estäjät ovat 
osoittautuneet satunnaistettujen tutkimusten 
perusteella erittäin lupaaviksi valtimotautipo-
tilaiden hoidossa, ja oletettavasti niistä tulee 
lähitulevaisuudessa osa aorttapotilaidenkin lää-
kehoitoa.

Aorttapotilaiden verenpaineen hoitota-
voitteet vastaavat muiden verisuonipotilaiden 
suosituksia, joitakin poikkeuksia lukuun otta-
matta. Aortan dissekoituman ja rinta-aortan 
aneurysman yhteydessä systolisen verenpai-
neen tavoitetaso on alle 120 mmHg. Verenpai-
netavoitteen saavuttaminen on tärkeää, ja kuten 
valtimotautipotilailla yleensä, ensisijainen lääke 
on ACE:n estäjä tai ATR-salpaaja (7). Nämä 
ovat hyödyllisiä, koska ne suojaavat sydäntä ja 
munuaisia verenpaineen laskun lisäksi. Uuden 
eurooppalaisen verenpainesuosituksen mukaan 
lääkitys suositellaan aloitettavaksi useimmiten 
suoraan kahden valmisteen yhdistelmähoidolla 
(8).

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviranomai-
nen (FDA) on vuodesta 2008 vaatinut uusilta 
diabeteslääkkeiltä näyttöä sydän- ja verisuo-
nitautien estosta markkinoille pääsyn ehtona. 
Natriumin- ja glukoosinkuljettajaproteiini 2:n 
(SGLT2) estäjistä on tehty kattavia tutkimuk-
sia, joissa niiden on osoitettu estävän diabe-
tespotilaiden sydän- ja munuaistapahtumia 
(9–11). SGLT2:n estäjät muun muassa vähen-
tävät aortan seinämän jäykkyyttä, mikä puoltaa 
niiden käyttöä aorttasairauksien hoidossa (12). 

Vastaavia tuloksia on saatu toisellakin diabe-
teslääkeryhmällä, GLP-1-reseptorianalogeilla, 
tehdyissä tutkimuksissa, joissa lääkehoito vä-
hensi diabetespotilaiden sydän- ja verisuonita-
pahtumia. Insuliinilla on suotuisa vaikutus aor-
tan sairauksiin, sillä se estää ateroskleroosia ja 
laajentaa verisuonia (13,14). Toisaalta hyper-
insulinemia lisää insuliiniresistenssistä kärsi-
vien diabetespotilaiden valtimojäykkyyttä sekä 
sydän- ja verisuonitauteja (15–17). 

Kokeellisissa tutkimuksissa insuliinilla on 
osoitettu olevan sekä ateroskleroosia lisääviä 
että vähentäviä vaikutuksia (18). Valtimotau-
tipotilaan insuliinilääkitys vaatiikin harjaantu-
neisuutta, mikäli insuliini yhdistetään uusiin 

diabeteslääkkeisiin. Tulevaisuudessa tarvitaan 
lisää hoitointerventiotutkimuksia diabetesta 
sairastavien aorttapotilaiden optimaalisen se-
kundaariprofylaksin räätälöimiseksi.

Monessa aortan sairaudessa on voimakas 
tulehduksellinen komponentti, joka voidaan 
todeta kliinisesti (kuumeiluna, leukosytoosina, 
CRP-pitoisuuden suurenemisena), kuvanta-
malla (positroniemissiotomografia ja magneet-
tikuvaus) ja histologisesti. Aortta-aneurysmien 
tulehduksellista patogeneesiä on vastikään 
ansiokkaasti käsitelty Aikakauskirjassa (19). 
Voidaanko tulehdusreaktiota hillitsemällä siis 
estää valtimotauteja? Aorttapotilaiden hoidos-
sa rutiinimaisesti käytetyn asetyylisalisyyli-
hapon lisäksi on tutkittu muitakin tulehdusta 
vähentäviä lääkkeitä. Metotreksaatti osoittautui 
pettymykseksi, mutta interleukiini 1β:n estäjä 
kanakinumabi vähensi aiemmin sydäninfarktin 
sairastaneiden, joiden CRP-pitoisuus oli suu-
rentunut, sydän- ja verisuonitapahtumia (20, 
21). Myös sydänpussitulehduksen hoidossa 
käytetty kolkisiini vähensi valtimotapahtumia 
sydäntapahtuman jälkeen (22).

Tutkimustieto antitromboottisten lääkkei-
den käytöstä aortan sairauksien hoidossa on 
yllättävän vähäistä, vaikka verihiutaleilla tiede-
tään olevan merkittävä rooli intramuraalisen 
trombin synnyssä (23). Nykynäyttö hyödyistä 
perustuu yleistyneen valtimotaudin sekundaa-
ripreventioon (2,23). Verihiutaleiden estäjiä 
(ASA ja ADP-reseptorin salpaajat) tuleekin 
käyttää, eivätkä ne lisää aneurysman repeämän 
riskiä. Yksilöllinen, erityisesti ikääntymiseen 
liittyvä vuotoriski tulee kuitenkin huomioida ja 
arvioida, voidaanko sitä vähentää puuttumalla 
riskitekijöihin kuten anemiaan tai muihin vuo-
toriskiä lisääviin lääkkeisiin.

Meilahden sairaalassa toimii monen erikois-
alan yhteistyöhön perustuva hoitotiimi, jonka 
tavoitteena on parantaa tämän vaativan potilas-
ryhmän hoitoa, kun pitkäaikaisennuste on vie-
lä huono. Tämä hoito saavuttaa kuitenkin vain 
harvan potilaan. Perusterveydenhuollon kolle-
goiden tulee tuntea aorttasairauksien hoidon 
perusteet, jotta näiden suuren riskin potilaiden 
sekundaaripreventio ja ennuste paranisivat jat-
kossa. ■
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