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Karotisendarterektomian 
indikaatiot ja ongelmat

Iskeemisen aivohalvauksen tavallisin syy on kaula-
valtimohangan ja sisemmän kaulavaltimon tyven 
ahtauma. Kirurgisella hoidolla pyritään estämään 
mahdollinen tuleva aivohalvaus poistamalla ah-
tauma. Kirurgisen hoidon hyöty on osoitettu suuris-
sa satunnaistetuissa monikeskustutkimuksissa. Leik-
kauksesta saatava hyöty on selvä, jos oireita aiheut-
tanut ahtauma on yli 70 %. Oireettomissa vähin-
tään 60 %:n ahtaumissa ja oireisissa 50–69 %:n ah-
taumissa kirurgisen hoidon hyöty on vaatimaton 1, 2. 
Alle 50 %:n ahtaumissa leikkauksesta ei ole osoitet-
tu hyötyä. Finnvasc-rekisteri on valtakunnallinen 
vapaaehtoisuuteen pohjautuva verisuonitoimenpi-
derekisteri, joka toimi Suomessa vuosina 1991–99. 
Vuosina 1991–99 Finnvasc-rekisteriin kertyi 3   495 
kaulavaltimoendarterektomiaa 23 sairaalasta. Vuo-
tuinen insidenssi oli keskimäärin 11,1 sataatuhat-
ta asukasta kohti 3. Jos leikkausten insidenssi väes-
tössä pysyisi samalla tasolla kuin keskimäärin 1990-
luvulla, tarve lisääntyisi seuraavien 20 vuoden aika-
na noin 35 % 4. Valtaosa leikatuista potilaista (84,3 
%) oli oireisia. Leikkauksen jälkeinen kuolleisuus oli 
1,0 %, pysyvän aivohalvauksen insidenssi 2,0 % ja 
ohimenevän aivohalvauksen insidenssi 3,1 %. Tu-
lokset ovat hyvää kansainvälistä tasoa. Uusintaleik-
kaukseen joutui 30 päivän kuluessa 3,9 % potilais-
ta, yleisimmät uusintaleikkauksen aiheet olivat ve-

renvuoto (55,5 %), äkillinen tukos (27,0 %) ja neu-
rologinen oire (16,1 %) 3.

Kaulavaltimoahtauman 
liitännäissairaudet

Kaulavaltimon endarterektomiaan tulevilla potilail-
la on usein leikkausriskiä lisääviä perussairauksia. 
Finnvasc-aineistossa verenpainetauti oli 46,9 %:lla, 
sydänsairaus 46,1 %:lla ja diabetes 18,2 %:lla po-
tilaista ja 26,2 % potilaista tupakoi. Sepelvaltimo-
taudin merkittävyyttä riskitekijänä kuvaa hyvin tut-
kimus, jossa 506:lle karotisstenoosipotilaalle tehtiin 
koronaariangiografia. Angiografialöydös oli normaa-
li vain 7 %:lla. Ohitusleikkauksella hoidettavaksi so-
pivaa sepelvaltimotautia sairasti 37 % potilaista, joil-
la epäiltiin sepelvaltimotautia kliinisin kriteerein ja 
16 %:lla niistäkin, joilla ei ollut sepelvaltimotautiin 
sopivia oireita 5. Perioperatiivisen aivohalvauksen tai 
kuoleman riskiä lisäävät valtimonkovetustauti, ko-
honnut verenpaine, ikä yli 75 v, naissukupuoli, vas-
takkaisen puolen sisemmän kaulavaltimon tukos, sa-
man puoleisen ulomman kaulavaltimon tai distaa-
lisen sisemmän kaulavaltimon ahtauma (Taulukko 
1). Riski pienenee, mikäli oireena on ollut silmäoire 
verrattuna TIA:n tai aivohalvauksen vuoksi leikatta-
viin 6. 1415 kaulavaltimon endarterektomiapotilaan 
aineistossa kuoleman ja aivohalvauksen lisäksi esiin-
tyi sydäninfarkti 1 %:lla, eteisvärinää 0,8 %:lla ja sy-
dämen vajaatoimintaa 1 %:lla. Kolme potilasta tar-
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vitsi pitkittynyttä hengityskonehoitoa. Munuaisten 
vajaatoimintaa ei esiintynyt, kun kriteerinä käytet-
tiin kreatiniinin tai urean pitoisuuden kaksinkertais-
tumista preoperatiiviseen arvoon verrattuna 7.

Taulukko 1. Perioperatiivisen aivohalvauksen tai kuoleman riskiä 
lisäävät tekijät

– kohonnut verenpaine
– ikä yli 75 vuotta
– naissukupuoli
– toisen puolen karotis internan tukos
– leikattavan puolen karotis eksternan tai distaalisen   
 internan ahtauma

Anestesiamuoto

Sisemmän kaulavaltimon endarterektomialeikkauk-
sessa on mahdollista käyttää sekä regionaalista et-
tä yleisanestesiaa. Yleisanestesia on nykyisin selvästi 
käytetympi menetelmä. Karotisleikkaukseen sovel-
tuvia regionaalisen anestesian muotoja ovat pinnal-
linen ja syvä kaulapunoksen puudutus, epiduraali-
puudutus ja paikallispuudutus yksinään tai yhdistet-
tynä. Tärkeimpiä regionaalisen anestesian etuja on 
luotettava ja edullinen aivojen verenkierron riittä-
vyyden arviointi, jolloin shuntin laitto voidaan koh-
distaa oikein. Näin vältetään aivoiskemia karotik-
sen sulun aikana ja toisaalta turha shuntin käyttö, 
joka lisää komplikaatioita. Regionaalisen anestesian 
puutteena voi pitää sitä, että farmakologinen aivojen 
suojaus anestesia-aineilla ei ole mahdollista. Hyper-
tonia ja takykardia ovat yleisiä regionaalisen aneste-
sian aikana. Regionaalisesta anestesiasta karotisleik-
kauksessa on julkaistu runsaasti ei-satunnaistettuja 
ja/tai retrospektiivisia tutkimuksia, joiden perusteel-
la komplikaatioriski olisi pienempi kuin yleisanes-
tesiassa. Randomisoiduissa tutkimuksissa ei kuiten-
kaan ole pystytty osoittamaan selvää eroa regionaali-
sen ja yleisanestesian välillä. Cochrane-katsauksessa 
seitsemän prospektiivisen tutkimuksen perusteella 
ainoa selkeä ero oli postoperatiivisen vuodon vähyys 
yleisanestesiaan verrattuna 8.

Anestesiologin haasteet

Karotisendarterektomialeikkauksen anestesian tär-
keimmät tavoitteet ovat stabiili hemodynamiikka, 
sydämen ja aivojen suojaus iskemialta ja nopea he-
rääminen yleisanestesiasta, mikä mahdollistaa neu-
rologisen tilan aikaisen arvion. Rutiinimonitoroin-
nin lisäksi tulisi käyttää viisikytkentäistä ekg:ta ja 
jatkuvaa st-analyysia sekä invasiivista verenpaineen 
mittausta. Leikkausasentoa laitettaessa täytyy varoa 

pään liiallista kiertämistä, mikä saattaa huonontaa 
kaulavaltimoiden verenvirtausta. Leikkauksen aika-
na suositellaan yleisesti normaalin ylärajoilla tai lä-
hellä preoperatiivisia arvoja olevaa verenpainetta. 
Karotiksen sulun aikana riittävä perfuusiopaine on 
erityisen tärkeää. Hyperkapnia aiheuttaa aivovalti-
moiden laajenemisen mikä saattaa johtaa verenkier-
ron ohjautumiseen pois iskemia-alueelta. Toisaalta 
hypokapnia aiheuttaa aivoverisuonten supistumi-
sen, mikä liiallisena saattaa johtaa iskemian pahene-
miseen. Normokapnia on siten turvallisin ja suosi-
teltava ventilaation tavoite. Iskeemisen aivovaurion 
on osoitettu pahenevan hyperglykemian aikana. Ve-
rensokeri tulisikin pitää normaalina ja välttää soke-
ripitoisia nesteitä myös leikkauksen jälkeen. Karo-
tispotilaat sietävät usein huonosti anestesia-aineiden 
aiheuttaman vasodilataation. Tilannetta voidaan pa-
rantaa kohtuullisella nesteytyksellä ja tarvittaessa va-
sopressoreilla. Liiallinen nesteytys saattaa toisaalta 
altistaa postoperatiiviselle verenpaineen nousulle. 
Mitään tiettyä yleisanestesiamenetelmää ei ole osoi-
tettu muita paremmaksi ennusteen osalta. Monia eri 
lääkeaineyhdistelmiä on käytetty menestyksellä. Hy-
viä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi sevofluraani-alfen-
taniili tai propofoli-remifentaniiliyhdistelmät non-
depolarisoivalla lihasrelaksantilla täydennettyinä. 
Potilaan herätessä nopeasti voidaan neurologinen ti-
la testata jo leikkaussalissa luotettavasti. Karotiskerä-
sen käsittely leikkauksen aikana voi aiheuttaa brady-
kardiaa. Tauko käsittelyssä ja tarvittaessa atropiinin 
anto korjaa tilanteen useimmiten. Reaktion estoon 
käytetty karotiskeräsen puuduttaminen on tehol-
taan epävarma ja aiheuttaa verenpaineen kohoamis-
ta leikkauksen jälkeen. Intubaatio ja ekstubaatio ai-
heuttavat herkästi takykardiaa, verenpaineen nousua 
ja sydänlihasiskemiaa. Heräämisvaiheen tulisi sujua 
rauhallisesti ja yskimättä. Ennen ekstubaatiota kan-
nattaa herkästi antaa verenpainelääkettä, esimerkiksi 
esmololia tai labetalolia verenkierron vasteiden hil-
litsemiseksi etenkin, jos verenpaine on jo valmiiksi 
koholla (Taulukko 2).

Taulukko 2. Karotisendarterektomian anestesialle välttämättömiä 
seikkoja

– stabiili hemodynamiikka
– normotensio
– s-t-välianalyysi
– normokapnia
– normoglykemia
– normovolemia
– ekstubaatio ilman verenpaine- ja pulssivasteita
– nopea herääminen
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Postoperatiivinen vaihe 
– ei ongelmaton

Postoperatiivisesti potilaat ovat usein hypertensiivi-
sia. Ensin on poissuljettava kipu, rakon venytys, hy-
poksia ja hyperkarbia kohonneen verenpaineen aihe-
uttajina. Tarvittaessa aloitetaan verenpainelääkitys, 
esimerkiksi labetaloli on hyvä vaihtoehto. Osa poti-
laista on hypotensiivisia leikkauksen jälkeen. Syy voi 
olla sydänperäinen tai verenvuoto, mutta karotiske-
räsen baroreseptoreiden hypersensitiivisyyttä tai re-
aktivaatiota on myös esitetty selittäväksi tekijäksi 9. 
Lisääntyneeseen verenvirtaukseen saattaa liittyä ns. 
hyperperfuusiosyndrooma. Taustalla on ajateltu ole-
van aivoverenkierron autoregulaation puuttuminen 
reperfusoidulta alueelta. Oireena saattaa olla voima-
kas päänsärky, neurologiset puutosoireet, kouristelu, 
aivoödeema ja aivoverenvuoto. Hoitona on käytetty 
verenpaineen madaltamista. Toisaalta hyperperfuu-
siosyndroomaa on kuvattu myös normotensiivisilla 
potilailla. Hyperperfuusiosyndrooman esiintyvyy-
deksi on arvioitu 0,4–7,7 %

 
10. Suuri vaihtelu selit-

tyy tilan harvinaisuudella ja diagnostisten kriteerei-
den vaihtelevuudella.

Yhteenvetona voidaan sanoa että karotispotilaat 
ovat suuren riskin potilaita joilla sydänlihasiske-
miaa esiintyy herkästi. Hemodynamiikan hoito on 
haasteellista. Oleellista on sydämen ja aivojen suo-
jaus iskemialta. Karotiksen sulun aikana on huo-
lehdittava riittävästä perfuusiopaineesta. Verenso-
kerin nousu on estettävä. Leikkauksen jälkeinen ve-
renpaineen nousu on estettävä. Liiallista opioidien 
käyttöä on varottava, sillä hyperkapnia pahentaa ti-

lannetta entisestään. Neurologista tilaa on seuratta-
va tiheään ja muutoksiin reagoitava välittömästi. r
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