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A 
ortan dissekoituminen on tunnettu 
1800-luvulta lähtien lääketieteellisessä 
kirjallisuudessa. Ensimmäinen kuvattu 

potilastapaus on Englannin kuningas Yrjö II, 
jonka todettiin äkillisen kuolemansa jälkeisessä 
ruumiinavauksessa menehtyneen myöhemmin 
dissekoitumisena tunnettuun tautiin (1). Aor-
tan dissekoitumisen todettiin johtavan kuole-
maan suurimmassa osassa tapauksista, varsinkin 
jos nouseva aortta dissekoitui (2). Sydänkirur-
gian ja kehonulkoisen verenkierron kehittymi-
nen toivat 1960-luvulta alkaen osalle dissekoi-
tumapotilaista mahdollisuuden selviytyä. 

Dissekoitumien hoidon kehityksen viimei-
simpiä askeleita ovat suonensisäiset hoidot 
tavanomaisen kirurgian sijaan tai siihen yhdis-
tettynä. Edistysaskeleista huolimatta aortan 
dissekoituminen on yhä merkittävä hoidollinen 
ja diagnostinen ongelma. Tilaan liittyy huomat-
tava kuolleisuus, ja lisäksi dissekoitumien on 
todettu yleistyvän (3,4).

Aortan dissekoitumisen 
patofysiologia ja etiologia

Dissekoituma syntyy, kun aortan intimaan 
syntyy repeämä ja paineinen veri pääsee pur-

kautumaan aortan seinämäkerrosten väliin. 
Dissekoituma etenee yleensä mediakerrosta 
pitkin sen uloimman kolmanneksen rajalla 
usein koko aortan mitalta, ja se voi jatkua myös 
aortan suuriin sivuhaaroihin. Dissekoitumisen 
myötä aorttaan muodostuu oikea luumen (true 
lumen) ja mediakerrosten väliin paineistuva 
valeluumen (false lumen). Aortan sivuhaarat 
voivat lähteä kummasta tahansa luumenista ja 
tukkeutua seinämäkerrosten asennon vuoksi, 
mikä aiheuttaa muutoksia pääte-elimen veren-
kierrossa.

Dissekoitumien esiintyminen on tavan omai-
sesti yhdistetty aortta-aneurysmiin ja nimen-
omaan niiden kasvutaipumukseen. Viime-
aikaisten tulosten perusteella merkittävä osa 
näistä akuuteista tapahtumista ei kuitenkaan 
liity aortan läpimittaan, vaan pieniinkin aortan 
laajentumiin voi liittyä merkittävä dissekoitu-
mistaipumus (5). Valtaosa aortta-aneurysmista 
on tyypiltään epäspesifisiä, degeneratiivisia 
aneurysmia, joiden tunnistettavana piirteenä 
on mediakerrosten elastiinisäikeiden heikkous. 
Ilmiö tunnettiin alun perin kystisenä media-
nekroosina (6). 

Degeneratiivisten aneurysmien lisäksi usei-
siin oireyhtymiin liittyy eri geneettisten poik-
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keamien aiheuttama taipumus aneurysmamuo-
dostukseen ja dissekoitumiseen. Marfanin, 
Turnerin, Loeys–Dietzin ja vaskulaarisen Eh-
lers–Danlosin oireyhtymän lisäksi on tunnistet-
tu useita suvuittain kulkevia aneurysmageenejä, 
kuten ACTA2 ja MYH-11 (7). Kaksiliuskaiseen 
aorttaläppään liittyy taipumus nousevan aortan 
aneurysman muodostumiseen, ja tilaan liittyy 
jonkin verran suurentunut dissekoituma-alttius 
(8).

Aneurysmien lisäksi dissekoituminen voi 
liittyä kaikkiin muihin tiloihin, joissa aortan sei-
nämän rakenne häiriintyy tai siihen kohdistuu 
poikkeava mekaaninen voima. Kansainvälisessä 
rekisteriaineistossa 72 %:lla dissekoitumapoti-
laista oli ollut kohonnut verenpaine ennen dis-
sekoitumista (9). Dissekoitumia on kirjallisuu-
dessa kuvattu suurten suonten vaskuliittien, ku-
ten jättisoluarteriitin, Takayasun taudin, Behçe-
tin taudin ja selkärankareuman yhteydessä (7). 

Aortan dissekoitumiselle altistavat tilat, jois-
sa verenpaine nousee äkillisesti, esimerkiksi 
synnytys tai voimanostoon liittyvä isometrinen 
ponnistus. Seinämäkerrokset voivat myös re-

vetä äkillisissä hidastuvuusvammoissa, esimer-
kiksi putoamis- ja liikennetapaturmissa. Kaikki 
aorttaan kajoavat lääketieteelliset toimenpiteet 
altistavat dissekoitumiselle, esimerkiksi aortan 
kanyloiminen sydänleikkauksessa tai sepelval-
timoiden varjoainekuvauksessa tarvittavien 
katetrien uittaminen aortassa (10). Myös fluo-
rokinoloniryhmän mikrobilääkkeiden on tuo-
reessa rekisteritutkimuksessa tunnistettu lisää-
vän aortan dissekoitumisen riskiä (11).

Taudinkulku

Dissekoituma voi johtaa potilaan menehty-
miseen useilla tavoilla, ja kuolleisuudeksi on 
ar vioi tu 1–2 % tunnissa kahden ensimmäisen 
vuorokauden ajan (12). Erityisesti kun disse-
koituma kattaa nousevan aortan, suurin osa po-
tilaista kuolee, jos käytetään pelkkiä lääkehoito-
ja (2). Akuutissa vaiheessa riskin muodostavat 
sydänpussin tamponaatio, sepelvaltimokierron 
estyminen ja akuutti aorttaläpän vuoto. 

Yleisin potilaan menehtymiseen johtava 
komplikaatio on sydänpussin tamponaatio, 

Tyyppi I Tyyppi II Tyyppi III

Tyyppi A Tyyppi B

DeBakeyn luokitus

Stanfordin luokitus

DeBakey
I: Dissekoituma lähtee nousevan
  aortan alueelta ja ulottuu aortan-  
 kaareen tai pidemmälle.
II:  Dissekoituma lähtee  nousevan
  aortan alueelta, jolle se myös
 rajoittuu.
III: Dissekoituma lähtee laskevan   
 aortan alueelta ja ulottuu distaali- 
 suuntaan tai harvemmin retro-
 gradisesti proksimaalisuuntaan.

Stanford
A:  Kaikki nousevan aortan kattavat   
 dissekoitumat proksimaalisen
 intimarepeämän sijainnista
 riippumatta.
B:  Kaikki dissekoitumat, jotka eivät 
 vaikuta nousevaan aorttaan. 
 Repeämä sijaitsee vasemman   
 solisvaltimon distaalipuolella.

KUVA 1. Aortan dissekoitumien luokittelu (17).
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joka aiheutuu, kun sydänpussin sisällä sijait-
sevan nousevan aortan seinämän läpi pääsee 
purkautumaan verta sydänpussiin. Tällöin sy-
dämen diastolinen täyttyminen estyy, mikä 
johtaa verenkierron romahtamiseen. Aortan 
sivuhaarat voivat tukkeutua dissekoitumisen 
vuoksi (malperfuusio), mikä voi vaarantaa ve-
renkierron sepelvaltimoihin, päähän meneviin 
valtimoihin tai sisäelinvaltimoihin. Verenkier-
tovajeesta voi vastaavasti seurata sydäninfarkti, 
aivoverenkiertohäiriö tai vatsaelinten veren-
kiertohäiriö (2). 

Aortan sivuhaarojen tukkeutuminen lisää 
myös merkittävästi riskiä menehtyä dissekoitu-
maan kajoavasta hoidosta huolimatta. Erityises-
ti iskemian aiheuttaman munuaisten vajaatoi-
minnan on todettu lisäävän kuolleisuutta (13). 
Dissekoituma saattaa myös aiheuttaa akuutin 
alaraajahalvauksen tukkiessaan alaraajojen tai 
selkäytimen verenkierron (2). 

Dissekoitumisen myötä ohentunut aortan 
seinämä voi myös revetä, mikä saattaa johtaa 
tappavaan verenvuotoon. Aortan läpimitan 
suureneminen voi muuttaa aortan tyven mitta-
suhteita, mikä voi johtaa aorttaläpän akuuttiin 
vuotoon. Arviolta 58 % potilaista menehtyy 
varhaisvaiheessa ilman leikkausta, mutta osa 
selviää tilasta. Dissekoituma voidaan todeta 
myös viiveellä (5).

Luokittelu

Dissekoitumaluokitteluja on useita, ja hoitolin-
jausten kannalta käyttökelpoisin niistä lienee 
edelleen Stanfordin luokitus, jonka mukaan 
dissekoitumat jaetaan A- ja B-tyyppiin (14). 
A-tyypin dissekoitumassa nousevan aortan sei-

nämäkerrokset ovat dissekoituneet riippumatta 
repeämän sijainnista ja niiden jakautuminen 
jatkuu yleensä vaihtelevasti distaalisuuntaan. B-
tyypin dissekoitumassa repeämä on vasemman 
solisvaltimon distaalipuolella ja jatkuu laskevas-
sa rinta-aortassa usein vatsa-aorttaan ja sen haa-
roihin. Näiden lisäksi on viime aikoina erotettu 
ennusteellisesti erilliseksi ryhmäkseen non-A-
non-B-dissekoituma, jossa proksimaalinen re-
peämä sijaitsee joko aortankaaren tai laskevan 
rinta-aortan alueella (15). 

Toinen käyttökelpoinen ja hoitolinjauksia 
määrittelevä luokitus on DeBakeyn luokittelu 
(KUVA 1) (16,17). Alle kaksi viikkoa aikaisem-
min alkanut aortan dissekoituma luokitellaan 
akuutiksi, sitä vanhempi kolmeen kuukauteen 
asti subakuutiksi ja vielä vanhemmat kroonisik-
si (9).

Diagnosointi

Miesten dissekoituman esiintyvyydeksi on ar-
vioitu 16,3/100 000 ja naisten 9,1/100 000. 
Dissekoituma on näin ollen kohtalaisen yleinen 
akuutin rintakivun syy (4). Aortan dissekoitu-
ma on kliinisenä diagnoosina haasteellinen, 
sillä se vaikuttaa mahdollisesti useisiin elinjär-
jestelmiin. Klassinen oire on repivä, äkillinen 
rintakipu, jonka paikka vaihtuu dissekoitumi-
sen edetessä (2). 

Kehittyvä sydänpussin tamponaatio aiheut-
taa tilalle tyypillisen kliinisen kuvan mataline 
verenpaineineen ja pulssipaineineen sekä ko-
honneine keskuslaskimopaineineen. Minkä 
tahansa aortan sivuhaaran verenkierron esty-
minen aiheuttaa tälle tyypillisen taudinkuvan, 
kuten sydäninfarktin, raajojen kalpeuden ja 

KUVA 2. Akuutti Stanfordin luo‑
kituksen tyypin A aortan dissekoi‑
tuma. TT:ssä nähdään nousevassa 
ja laskevassa aortassa muodoltaan 
vaihteleva valeluumen.

Aortan dissekoitumisen taudinkulku
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sykkeen puutoksen, neurologiset puolioireet 
tai suolistoiskemian kehittymisen myötä akuu-
tin vatsan (5). 

Erityinen erotusdiagnostinen haaste on sy-
däninfarktin kehittyminen dissekoitumisen 
vuoksi, jolloin sen erottaminen tyypillisim-
mistä akuuteista sydäntapahtumista voi olla 
hankalaa. Ahtauttaessaan sepelvaltimokiertoa 
dissekoituma tukkii yleensä oikean sepelvalti-
mon alun, jolloin akuutin alaseinämäinfarktin 
löydökset ovat tunnistettavissa. Laajassa aineis-
tossa 32 %:lta potilaista pystyttiin kuulemaan 
uusi aorttaläppävuotoon sopiva sivuääni (5). 
Valtaosalta potilaista voidaan sairaalaantulo-
vaiheessa tunnistaa jonkinlainen yhdistelmä 
dissekoitumalle tyypillisiä kliinisiä piirteitä. 
Toisinaan osa tyypillisistä oireista voi kuiten-
kin olla vähäisiä tai puuttua kokonaan – akuutti 
alaraajahalvaus ja vaikeudeltaan vaihteleva se-

kavuustila voivat olla aortan dissekoitumisen 
ainoita oireita.

Kliinisen epäilyn herättyä aortan dissekoitu-
minen voidaan varmistaa kuvantamalla. Trans-
torakaalista kaikukardiografiaa suositellaan en-
silinjan kuvantamismenetelmänä, joskaan sen 
diagnostinen tarkkuus ei yllä muiden kuvanta-
mismenetelmien tasolle (9). Tietokonetomo-
grafia (TT) -angiografia, magneettiangiografia 
ja transesofageaalinen kaikukardiografia saavut-
tavat kaikki yli 90 % herkkyyden ja tarkkuuden 
(18).

TT-angiografia on dissekoitumien ensilinjan 
tutkimuksena käyttökelpoinen hyvän saatavuu-
tensa ja tarkan erottelukykynsä vuoksi, minkä 
lisäksi se mahdollistaa verenkierron kokonais-
tilanteen sekä eri elinryhmien verenkierto-
vajeen arvioinnin (KUVA 2). Suonensisäisiin 
toimenpiteisiin liittyvä dissekoituma voidaan 

A B C

KUVA 3. Aortan tyven kirurgisen korjauksen tekniikat (20). A) Läpän säästävä tyven korjaus (Davidin tai Yacou‑
bin leikkaus). B) Bentall–DeBonon korjaus, mekaaninen proteesi. C) Bentall–DeBonon korjaus, kudosproteesi.
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diagnosoida angiografialla, joskaan angiografiaa 
ei suositella muiden dissekoitumien ensilinjan 
tutkimukseksi (9). Dissekoitumien diagnos-
tiikkaa on pyritty täydentämään eri kliinis-
kemiallisin määrityksin, joista kansainvälisissä 
hoitosuosituksissa on eniten keskitytty fibrii-
nin D-dimeerin määritykseen poissulkututki-
muksena (9). Kliinisen diagnostiikan tueksi on 
hoitosuosituksissa laadittu listaus kliinisistä ja 
anamnestisista piirteistä, joiden perusteella dis-
sekoitumaepäilyä on pidettävä vahvana (TAU-

LUKKO) (7).

A-tyypin dissekoituman hoito

Pääasiallinen A-tyypin dissekoituman hoito-
linja on päivystyksellinen leikkaushoito (9). 
Sen tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan 
intiman repeämän poistaminen ja sydänpussin 
sisäisen nousevan aortan korvaaminen putki-
proteesilla sekä aorttaläpän vuotaessa sen uu-
delleenmuovaus tai korvaaminen tekoläpällä. 
Useimmiten proteesin distaalinen sauma om-
mellaan aortankaareen, kun potilaan verenkier-
to on kokonaan pysäytettynä ja häntä pidetään 
syvässä (18 °C) tai kohtalaisessa (noin 25 °C) 
hypotermiassa. Mikäli dissekoituma on pahoin 
vaurioittanut aortan tyveä tai vaarantaa sepel-
valtimoiden verenkierron, aortan tyvi tulee 
korvata tekoläpän sisältävällä yhdistelmäpro-
teesilla, johon sepelvaltimoiden suuaukot istu-
tetaan (Bentall–DeBonon leikkaus).

Yhdistelmäproteesille on nykyisin vaihtoeh-
tona läpän säästävä aortan tyven kirurgia, esi-
merkiksi Davidin leikkauksen mukainen aort-
taläpän reimplantaatio, jolloin potilaan oma 
läppä pystytään säästämään (KUVA 3) (19,20). 
Menetelmän haittana on kriittisesti sairaan po-
tilaan pidempi leikkausaika, mutta hänen oma 
läppänsä säästämällä vältetään mekaaniseen 
läppäproteesiin liittyvä elinikäinen antikoagu-
laatiohoidon tarve ja siihen liittyvät komplikaa-
tiot (21).

Yleinen dissekoitumakirurgiassa vastaantu-
leva ongelma on toimenpiteen laajuuden ra-
jaaminen distaalisuunnassa. Kirurgisen hoidon 
lähtökohtana on sen aortan osan poistaminen, 
jossa alkuperäinen dissekoituman aiheuttajaksi 
epäilty intiman repeämä sijaitsee. Yleensä A-

tyypin dissekoitumissa tämä on saavutettavissa 
nousevan aortan ja aortan sisäkaarteen pro-
teesilla (hemi-arch). Mikäli repeämä sijaitsee 
distaalisemmin aortankaaressa, voidaan koko 
kaari joutua korjaamaan, jolloin toimenpitee-
seen kuuluu kaaresta lähtevien verisuonten 
uudelleenistutus (KUVA 4) (22,23). Menetel-
mään liittyy omat haasteensa kehonulkoisen 
verenkierron järjestelyihin aivojen suojauksen 
kannalta (22).

Akuutin A-tyypin dissekoituman leikkaus-
hoidon lähtökohtana on ensisijaisesti potilaan 
hengen pelastaminen akuutissa vaiheessa. Ra-
jallisimmissa toimenpiteissä potilaalle jää kui-
tenkin laajempi krooninen dissekoituma, johon 
liittyy myöhemmän dissekoivan aneurysman 
muodostumisen riski, varsinkin jos valeluumen 
jää avoimeksi, mikä myös lisää uusintatoimen-
piteiden tarvetta (24–26). Tämän vuoksi tule-
vaisuudessa siirryttäneen jo primaarikorjaus-
ten yhteydessä yhä enemmän laajennettuihin 
korjauksiin, joihin jo nykyisin käytettävissä 
olevat hybridiproteesit antavat mahdollisuuden 

TAULUKKO. Rintakipupotilaan aortan dissekoitumiseen 
viittaavia piirteitä (7).

Suuririskiset 
sairaudet ja 
anamnestiset 
piirteet

Marfanin oireyhtymä, Loeys–Dietzin 
oire yhtymä, vaskulaarinen Ehlers–Dan-
losin oireyhtymä, Turnerin oireyhtymä, 
muut sidekudossairaudet

Tiedossa olevat aneurysmageenit, 
 kuten FBN1, TGFBR1, TGFBR2, ACTA2 
ja MYH11

Sukulaisen sairastama aortan dissekoi-
tuminen

Aorttaan kohdistunut tai aortan kautta 
tapahtunut tuore hoitotoimenpide (leik-
kaus- tai katetrihoito)

Ennalta tiedetty rinta-aortan aneurysma

Suuririskiset 
rintakipu-
piirteet

Räjähtävästi alkanut rintakipu

Lapojen välissä tuntuva kipu

Voimakas rintakipu

Kipu, joka on luonteeltaan repivää, raas-
tavaa, pistävää tai terävää

Suuririskiset 
kliiniset  
löydökset

Sykkeen puuttuminen

Verenpaine-ero raajojen välillä yli 
20 mmHg

Paikantava neurologinen oire

Tuoreeksi epäilty aorttaläpän vuotoon 
sopiva sivuääni

Aortan dissekoitumisen taudinkulku
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(frozen elephant trunk -tekniikka) (KUVA 4) 
(22,23). 

Laajennetut korjaukset voivat parantaa sekä 
perioperatiivisia että pitkäaikaisia tuloksia 
(17). Hoitomenetelmän valinnassa tulee käyt-
tää sekä potilas- että kirurgikohtaista harkintaa, 
koska nämä laajennetut rekonstruktiot ovat 
teknisesti haastavampia ja aikaa vievämpiä.

B-tyypin dissekoituman hoito

B-tyypin dissekoituman taudinkulku poik-
keaa huomattavasti A-tyypistä. Laskevan 
rinta-aortan kattava B-tyypin dissekoituma 
komplisoituu paljon harvemmin, ja suurin osa 

potilaista voidaan hoitaa huolellisessa sairaala-
seurannassa konservatiivisesti tehokkaalla 
verenpaineen alentamisella sekä muista elin-
toiminnoista ja hyvästä kivunhoidosta huoleh-
timalla (5). Verenpaineen hoidossa pyritään vä-
hentämään veren pulssipaineen haurastuneen 
aortan seinämään kohdistamaa rasitusta pyrki-
mällä alle 60 lyönnin sykkeeseen minuutissa ja 
alle 120 mmHg:n systoliseen verenpaineeseen. 
Lääkkeillä hoidettujen B-tyypin dissekoituma-
potilaiden sairaalakuolleisuus oli kansainväli-
sessä rekisteritutkimuksessa 8,7 % (27).

B-tyypin dissekoituma voi komplisoitua 
hallitsemattomien kipujen, nopeasti kasvavan 
dissekoivan aneurysman, aneurysman repey-

KUVA 4. Aortankaaren kattavat dissekoituman leikkausmenetelmät (23). A) Täydellinen aortankaaren  korjaus. 
B) Täydellinen aortankaaren korjaus ja frozen elephant trunk ‑proteesi laskevan aortan osalta jäykistetyl‑
lä  yhdistelmäproteesilla. C) Hemi arch ‑korjaus nousevan aortan osalta ja avoimesti asetettu laskevan aortan 
 stentti. D) Täydellinen aortankaaren korjaus erillisellä supra‑aortaalisuonten haaroituksella ja suljetusti asetettu 
laskevan aortan stentti.

A B C

D
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tymisen tai aortan sivuhaarojen ahtautumisesta 
johtuvan pääte-eliniskemian muodossa. Avo-
kirurgiaan joudutaan B-tyypin dissekoitumi-
en hoidossa nykyisin harvoin (27). Valtaosa 
komplisoituneista tapauksista voidaan hoitaa 
sisäistutteiden avulla, jolloin pyritään peittä-
mään intiman repeämä ja paineistamaan oikea 
luumen, jolloin suurin osa malperfuusioista 
korjaantuu (28). 

Komplisoituneen taudinkuvan lisäksi myös 
komplisoitumattoman B-tyypin dissekoituman 
ennusteeseen pyritään yhä enemmän puuttu-
maan taudin subakuutissa vaiheessa. Tällöin 
stenttisiirteellä pyritään ennakoivasti paran-
tamaan niiden potilaiden ennustetta, joiden 
hoitaminen on anatomian puolesta hyvin mah-
dollista ja joilla tunnistetaan taudin myöhäis-
komplikaatioille altistavia tekijöitä, kuten avoin 
intiman repeämä tai suuri aortan läpimitta alku-
vaiheessa (29). Stenttisiirrehoitoa ei toistaisek-
si suositella sidekudossairauspotilaille.

Seuranta

Dissekoitumapotilaat kuuluvat elinikäisen seu-
rannan piiriin. Yleensä heitä seurataan ensim-
mäisen vuoden aikana tiheästi ja myöhemmin 
vuoden tai kahden vuoden välein tehtävillä TT- 
tai magneettikuvauksilla. Seurantaa jatketaan 
niin kauan kuin potilaat ovat kajoavan hoidon 
piirissä. Tiheä alkuvaiheen seuranta on tärkeää 
erityisesti B-tyypin dissekoitumien yhteydessä, 
sillä ne voivat komplisoitua subakuutissakin 
vaiheessa. Isometristen ponnistelujen välttä-
mistä suositetaan, ja verenpaineen hoidon ta-
voitteena on saavuttaa alle 130/80 mmHg:n 
taso (9). 

Tutkituista lääkeryhmistä beetasalpaajilla on 
suotuisa ennustevaikutus kroonisiin dissekoi-
tumiin, ja angiotensiinireseptorin 1 salpaajan 
yhdistämistä beetasalpaajaan suositetaan har-
kittavaksi, joskin tutkimusnäyttö tästä puuttuu 
(9,30). Kalsiuminestäjätkin voivat parantaa 
B-tyypin dissekoituman ennustetta (9). Uu-
sintatoimenpiteiden tarve määräytyy aortan 
läpimitan kehittymisen mukaan: aortankaa-
ren alueel la 5,5 cm:n ja laskevan rinta-aortan 
alueel la 6,0 cm:n läpimitat edellyttävät uusinta-
toimenpideharkintaa (9).

Lopuksi

Akuutti A-tyypin dissekoituma johtaa hoita-
mattomana useimmiten potilaan kuolemaan, 
ja kirurgisesti hoidettujenkin varhaisvaiheen 
kuolleisuus on edelleen noin 20–30 %. Krooni-
sen jäännösdissekoituman ennuste on verrok-
kiväestöön nähden huonompi repeytymä- ja 
uusintaleikkausriskin vuoksi. 

Dissekoitumakirurgian tärkein tavoite on 
pelastaa potilas kuolemalta akuutissa vaiheessa, 
mutta saadun kokemuksen perusteella nykytut-
kimus suuntaa huomiota yhä enemmän pitkän 
aikavälin selviytymiseen. Laajennettujen pri-
maaristen rekonstruktioiden käyttöaiheita on 
arvioitu ainakin seuraavien tiettyjen tilanteiden 
osalta: nuoret tai sidekudossairautta sairastavat 
potilaat, kun laaja repeämä sijaitsee proksimaa-
lisen laskevan rinta-aortan alueella, oireisten 
malperfuusioiden yhteydessä tai jos aortankaa-
ri on merkittävästi laajentunut dissekoituman 
seurauksena (22). Komplisoitumattomien B-
tyypin dissekoitumien ensisijainen hoito on 
konservatiivinen, ja tarvittavan kajoavan hoi-
don painopiste on siirtynyt endovaskulaarisiin 
toimenpiteisiin. 

Dissekoitumaleikkaukset ovat sydänkirurgi-
sina ja kirurgikohtaisina toimenpiteinä suhteel-
lisen harvinaisia ja ajoittuvat usein päivystysai-
kaan. Siirtoetäisyydet voivat olla pitkiä ja altis-
taa potilaan tilan komplisoitumiselle. Tämän 

Ydinasiat
 8 Aortan dissekoituminen on suhteellisen 

yleinen sydänkirurginen hätätilanne.

 8 Vaihtelevan taudinkuvan vuoksi dissekoi-
tuman diagnosointi on edelleen vaativaa.

 8 Tilaan liittyy nykyaikanakin merkittävä 
kuolleisuus.

 8 A-tyypin dissekoitumien kehittyneet ki-
rurgis-anestesiologiset hoitomenetelmät 
parantavat potilaiden ennustetta.

 8 B-tyypin dissekoitumien suonensisäiset 
hoidot ovat vakiinnuttaneet asemaansa.

Aortan dissekoitumisen taudinkulku
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vuoksi dissekoitumien hoito lienee jatkossakin 
vaativaa, ja potilaan selviämisen kannalta olen-
naisinta on tämän toisinaan hämääväoireisen 

tilan varhainen tunnistaminen ja potilaan oh-
jaaminen viivytyksettä lähimpään sydänkirur-
giseen yksikköön. ■
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SUMMARY
Aortic dissection today: pathogenesis, diagnostics 
and management trends
Aortic dissection is an acute life-threatening condition 
caused by the dissection of aortic wall layers due to 
intimal tear. Pericardial tamponade and occlusion of 
aortic branches lead to severe risks during the acute 
phase. The main classification system divides aortic 
dissections into types A and B, depending on whether 
or not the dissection involves the ascending aorta. 
Type A aortic dissection requires emergent surgery 
that promotes acute phase survival, but improvement 
of long-term outcomes have also been recognized 
as a target of novel surgical therapies. While medical 
therapy remains the treatment strategy of choice 
for uncomplicated Type B dissection, endovascular 
interventions have established their status in 
complicated forms of the disease. The survivors of an 
acute aortic dissection require lifelong follow-up due 
to the risk of aneurysm formation, which dictates the 
need of operative interventions.


