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In general, targeted treatment protocols improve the outcome of neurointensive care. One of the main therapeutic targets of these protocols is to control
the elevated intracranial pressure (ICP). If conservative treatment of ICP fails, the
JOUSBDSBOJBM WPMVNF DBO CF FYQBOEFE BOE *$1 FòFDUJWFMZ MPXFSFE CZ EFDPNQSFTTJWFDSBOJFDUPNZ %$ FJUIFSCJGSPOUBMPSIFNJDSBOJFDUPNZ.PEFSOOFVSPsurgical intensive care tends to treat patients maximally, thus leading to more
and more DCs performed to treat high ICP despite diagnosis. The indications,
technique, timing, and the real benefits of DC, if any, are unclear, even after the
recent publication of the first randomized study (DECRA) using DC. The primary
DC concerns are the amount of potential complications, possibly overriding its
benefits and possible very poor or even vegetative condition of patients surviving because of DC.

Aivovammapotilaiden hoitoa ohjaavien hoitoprotokollien on todettu parantavan erityisesti vaikean aivovamman saaneiden potilaiden ennustetta (1–4).
Aivovamman pahenemisen tärkein kallonsisäinen syy
on kohonnut kallonsisäinen paine (ICP), ja sen laskeminen on keskeisin neurokirurgisten potilaiden tehohoidon tavoite (5). Ensisijaisia menetelmiä ICP:n
alentamiseksi ovat potilaan pääpuolen kohottaminen,
sedaatio, likvorin dreneeraus, osmoottisten liuosten
käyttö ja hyperventilaatio. Jos nämä keinot ovat riittämättömät, tilanahtaus saadaan ratkaistua dekompressiivisella kraniektomialla; joko hemikraniektomialla
tai bifrontaalisella kraniektomialla.
Dekompressiivista kraniektomiaa on käytetty aivovammojen lisäksi myös muissa neurologisissa hätätilanteissa, joissa ICP on kohonnut (toksoplasmoosi,
sinustromboosi, demyelinisoiva sairaus, subaraknoidaalivuoto). Sen on todettu vähentävän merkitsevästi
keskimmäisen aivovaltimon suonitusalueen pahanlaatuisen aivoinfarktin saaneiden potilaiden kuolleisuutta (6). Aivovammoissa lapsien on osoitettu hyötyvän
dekompressiivisesta kraniektomiasta (7). Aikuistenkin
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osalta siitä on saatu rohkaisevia tuloksia retrospektiivisissä tutkimuksissa (5,8). Riittävää näyttöä dekompressiivisen kraniektomian vaikutuksesta ennusteeseen
ei kuitenkaan ole saatu, vaikka sen on todettu laskevan
tehokkaasti ICP:tä (7).

Tulokset HYKS:ssa
HYKS:ssa vuosina 2000–2006 tehtiin vaikean aivovamman vuoksi dekompressiivinen hemikraniektomia 54 potilaalle, joille muut hoitokeinot ICP:n laskemiseksi eivät riittäneet (9). Potilaiden kuolleisuus
oli 41%, mutta suurin osa (69%) eloonjääneistä kuitenkin toipui hyvin. Kuolleista 73% kuoli ensimmäisen kuukauden aikana. Valtaosa (81%) eloonjääneistä
kykeni asumaan kotona ja kolmasosa palasi töihin. Potilaiden elämänlaatuindeksi oli sama kuin normaaliväestöllä (0.85). Hoito oli kustannustehokasta: kokonaiskustannukset QALY:a (quality adjusted life year)
kohden olivat 17 900€.
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Haittavaikutukset
Leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita on noin 30%:lla
potilaista (9–12). Yleisimpiä varhaisia komplikaatioita
ovat postoperatiivinen hematooma, liian pienen avauksen aiheuttama laskimostaasi ja siitä johtuva aivoturvotus sekä infektiot. Myöhäisvaiheessa ongelmina
ovat likvorkierron häiriöt (hygrooma ja hydrokefalus)
sekä epilepsia. Dekompressiivisen kraniektomian jälkeen on lisäksi tehtävä vielä vähintään yksi toimenpide, kranioplastia, joka tehdään joko omaa pakastimessa säilytettyä luupalaa tai keinomateriaalia käyttäen.
Kranioplastian myötä likvorkierron häiriö usein korjaantuu, mutta toisinaan sen vuoksi joudutaan lopulta laittamaan suntti. Noin 10% luupaloista joudutaan
poistamaan infektion tai luun resorboitumisen vuoksi,
mikä johtaa vielä lisätoimenpiteisiin. HYKS:n aineistossa komplikaatioita oli 30%:lla kaikista potilaista ja
25%:lla kranioplastian jälkeen.

Viimeisimmät tutkimukset
Ensimmäisen dekompressiivisista kraniektomioista
tehdyn satunnaistetun tutkimuksen (DECRA) tulokset julkaistiin keväällä 2011 (13). Vaikean diffuusin
aivovamman saaneilla aikuisilla bifrontaalinen dekompressiivinen kraniektomia laski ICP:tä ja lyhensi
tehohoitoaikaa, mutta yllättäen toipuminen oli huonompaa kuin konservatiivisesti hoidetuilla potilailla.
DECRA-tutkimusta on kritisoitu sangen voimakkaasti (14). Siinä käytetty ICP-raja oli matala. Dekompressiivinen kraniektomia tehtiin ICP:n oltua yli
20mmHg yli 15 minuutin ajan muusta hoidosta huolimatta. Jos ICP ei nouse merkittävästi ja pysy konservatiivisesta hoidosta huolimatta pidempään koholla,
dekompressiivinen kraniektomia ei välttämättä paranna ennustetta, koska sen aiheuttamat komplikaatiot voivat olla merkittävämpiä kuin ICP:n alentamisesta saatu hyöty. Tutkimuksen potilailla ei myöskään
saanut olla kallon sisällä massaleesiota. Vaikeisiin aivovammoihin usein sellainen liittyy, minkä vuoksi
3500 seulotusta potilaasta vain 155 otettiin mukaan
tutkimukseen. Kirurgisesti hoidettavien ryhmän potilaat olivat huonokuntoisempia kuin konservatiivisesti
hoidettavien. Kirurgisessa ryhmässä 27%:lla potilaista molemmat mustuaiset olivat valojäykät ja konservatiivisesti hoidettavien ryhmässä 12%:lla. Joukossa
oli todennäköisesti useita merkittäviä diffuuseja aksonivaurioita (DAI) ja aivorungon vaurioita, koska huonokuntoisia potilaita, joilla ICP kuitenkin pysyi alle
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25mmHg:n, oli näin paljon. Lisäksi konservatiivisesti
hoidettavien ryhmästä 15 potilaalle jouduttiin lopulta
tekemään dekompressiivinen kraniektomia hengenpelastavana toimenpiteenä, mikä edelleen hankaloittaa
ryhmien vertailua.

Tulevaisuuden näkymiä
Kritiikistä huolimatta DECRA-tutkimus kuitenkin
osoittaa, että tuntuma dekompressiivisen kraniektomian hyvästä tehosta ja sillä aikaansaadusta ICP:n tehokkaasta alenemisesta ei välttämättä ennusta hyvää
toipumista ja lisää satunnaistettuja tutkimuksia tarvitaan. Nyt odotetaankin tuloksia toisesta satunnaistetusta tutkimuksesta (RescueICP), jonka sisäänottokriteerit vastaavat paremmin nykyisiä eurooppalaisia
dekompressiivisen kraniektomian indikaatioita (ICP
yli 25mmHg yli 1–12 tunnin ajan) ja kattavat suuremman osan vaikeista aivovammapotilaista. Siinä
potilailla voi olla kallonsisäinen massaleesio, joka on
primaaristi vaatinut välittömän leikkaushoidon. Suurin osa (334/400) potilaista on jo saatu kerättyä tutkimukseen.

Yhteenveto
Dekompressiivinen kraniektomia laskee tehokkaasti
vaikean aivovamman saaneen potilaan ICP:tä ja hoito on kustannustehokasta. Eloonjääneistä suurin osa
toipuu hyvin. Valtaosa kuolleista taas kuolee ensimmäisen kuukauden aikana eikä potilaita juurikaan jää
kuukausiksi vegetatiiviseen tilaan. Komplikaatioista ja
toistaiseksi puuttuvasta ennustetta parantavasta näytöstä huolimatta dekompressiivinen kraniektomia on
edelleen ääritapauksissa osa aivovammapotilaan kohonneen ICP:n hoitoprotokollaa erityisesti nuorilla
potilailla. Todennäköisesti uusien tutkimusten myötä
oikealla potilasvalinnalla ennustetta saadaan jatkossa
parannettua.
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