
TUTKIMUKSEN TARKOITUS. Sydän-
kirurgiassa kolloidit ylläpitävät 
hemodynamiikkaa paremmin kuin 
kristalloidit.1 Albumiinia ja Ringerin 
liuosta ei ole aiemmin verrattu laajas-
sa satunnaistetussa tutkimuksessa 
sydänkirurgiassa.

AINEISTO JA MENETELMÄT. ALBICS 
(Albumin In Cardiac Surgery) -tutki-
muksessa satunnaistettiin 1 386 sy-
dänkirurgista potilasta saamaan 
joko 4-prosenttista albumiiniliuosta 
(n = 693) tai Ringerin liuosta (n = 693) 
sydän-keuhkokoneen täyttönesteenä 
ja suonensisäisenä täyttönesteenä. 
Jatkoanalyysissä päätemuuttujia 
olivat keskiverenpaine, laktaattikon-
sentraatio sekä hoidon intensiteetti 
(nestehoito, vasopressorit, inodila-
taattorit ja kortikosteroidit) leikkaus-
salissa sekä aikaisessa (0–6  h) että 
myöhäisessä (6–24 h) tehohoitovai-
heessa. Tarkastelujakson keskimää-
räisen hyperlaktatemian rajana pidet-
tiin laboratorioviitearvon ylä rajaa 
(2,2 mmol/l) ja intraoperatiivisen 
nesteylikuorman rajana 3 900 ml.2

TULOKSET. Ringer-ryhmään verrat-
tuna albumiiniryhmän potilailla oli 
korkeampi keskiverenpaine aikai-
sessa [albumiini – Ringer: 2,2 (CI 
95 %: 1,4–3,0) mmHg, p < 0,001] ja 
myöhäisessä tehohoitovaiheessa 
[2,0 (1,2–2,9) mmHg, p < 0,001] ja 
vastaavasti matalampi laktaattikon-
sentraatio aikaisessa [-0,13 (-0,06 
– -0,20) mmol/l, p < 0,001] ja myö-
häisessä tehohoitovaiheessa [-0,24 

(-0,19 – -0,28) mmol/l, p < 0,001]. 
Myöhäisessä tehohoitovaiheessa 
hyperlaktatemiaa esiintyi useammin 
Ringer-ryhmässä (6,2 %) kuin albumii-
niryhmässä (2,0 %, p < 0,001).

Nestehoito oli albumiiniryhmässä 
vähäisempää leikkaussalissa [albu-
miini – Ringer: -896 (-1003 – -790) 
ml, p < 0,001] ja aikaisessa teho-
hoitovaiheessa [-308 (-377– -238) 
ml, p < 0,001]. Intraoperatiivista 
nesteylikuormaa esiintyi useammin 
Ringer-ryhmässä (24,8 %) kuin albu-
miiniryhmässä (4,0 %, p < 0,001).

Vasopressori-score oli kaikkina 
ajankohtina matalampi albumiiniryh-
mässä. Inodilataattoreissa ei ollut 
eroa ryhmien välillä. Kortikosteroi-
dia saaneiden osuus oli pienempi 
albumiiniryhmässä sekä aikaisessa 
[3,0 % vs. 6,3 %, p = 0,003)] että myö-
häisessä [5,0 % vs. 13,3 %, p < 0,001] 
tehohoitovaiheessa.

JOHTOPÄÄTÖKSET. Keskiverenpai-
ne ja laktaattikonsentraatio olivat 
tilastollisesti merkitsevästi mutta 
eivät kliinisesti merkittävästi parem-
mat albumiiniryhmässä. Kuitenkin 
nesteylikuormaa omaavien poti-
laiden osuus intraoperatiivisesti ja 
hyperlaktatemisten potilaiden osuus 
myöhäisessä tehohoitovaiheessa 
oli Ringer-ryhmässä suurempi kuin 
albumiiniryhmässä. 
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Kuva 1. Hemodynamiikan päätemuuttujat ja hemody-
namiikan hoidon intensiteetti, *p < 0,01, **p < 0,001.

4-prosenttisen albumiini-
liuoksen ja Ringerin liuoksen 
vaikutus sydänleikkauspotilaan 
hemodynamiikkaan 
– satunnaistetun, kaksoissokean 
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