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Hapentarjonta sydänleikkauksen jälkeen -
voidaanko toipumista parantaa?

Pekka Pölönen

Sydänleikkaus on korkean riskin kirurgiaa joka al-
tistaa potilaat monille leikkauksen aikana ja sen jäl-
keen esiintyville riskitekijöille, kuten kehonulkoi-
nen verenkierto, koronaariverenkierron pysäytys, sy-
dämen pumppausongelmat, vuoto-ongelmat ja
monet muut seikat. Lisäksi potilaiden ikä ja perus-
sairaus minkä vuoksi he tulevat leikattavaksi ovat
jo sinänsä merkittäviä riskitekijöitä komplikaatioi-
den ja kuolleisuuden aiheuttajana, ja mitä vaike-
ammasta lähtökohdasta on kyse sitä korkeampi on
riski. Leikkausta edeltävät riskitekijät tunnetaan
varsin tarkkaan ja viimeaikoina huomiota onkin
kiinnitetty entistä enemmän perioperatiivisiin ris-
kitekijöihin ja tapahtumiin. Sydänleikkauksissa
perioperatiivinen monitorointi on kattava invasii-
visesta verenpaineen seurannasta, sydämen minuut-
tivirtauksen mittaamiseen ja perioperatiiviseen ult-
raäänitutkimukseen asti. Jälkivalvonta tapahtuu ta-
vallisesti teho-osasto olosuhteissa. Verenkierron
monitorointi ja sen avulla mitattujen suureiden
avulla potilaiden hoitoa voidaan ohjata ja lisäksi

ennustaa toipumista. Perinteisten verenkierron suu-
reiden, syketaajuuden, sydämen minuuttivirtausin-
deksin, täyttöasteen ja verenpaineen seurannan li-
säksi viime aikoina on kiinnitetty enenevästi huo-
miota sydänleikkauspotilaiden hapenkuljetusky-
kyyn ja sen merkitykseen leikkauksesta toipumises-
sa (1, 2, 3).

Verenkierron vaste lisääntyneeseen
tarpeeseen

Riittävä hapentarjonta tarpeeseen nähden on vält-
tämätöntä elimistön normaalille toiminnalle. Ve-
renvirtaus yhdessä sen happisisällön (hemoglobii-
nipitoisuus ja sen kyllästeisyysaste) kanssa määrää-
vät kudosten hapentarjonnan suuruuden. Verenkier-
ron vaste leikkauksen aiheuttamaan metaboliseen
stimulukseen on virtauksen lisääminen nostamalla
sydämen syketaajuutta ja iskutilavuutta l. sydämen
supistumisvireyttä. Jos tämä heräte-vaste akseli ei

Sydänkirurgia on korkean riskin kirurgiaa ja altistaa potilaat monille peri- ja postoperatiivisille
riskitekijöille, jotka aiheuttavat sekä kudosperfuusion että hapentarjonnan ja -kulutuksen suh-
teen muutoksia. Hapentarjonnan ja -kulutuksen tasapainon häiriöiden on todettu liittyvän pitkit-
tyneeseen tehohoitoon sydänleikkauksen jälkeen. Vaikka suurin osa sydänleikkauspotilaista toi-
puu ongelmitta lyhyen teho- ja sairaalahoidon jälkeen, niin n. 10%:lla potilaista hoito pitkittyy
johtuen elintoimintahäiriöistä tai monielinvauriosta ja lisää siten merkittävästi sydänleikkauspoti-
laiden sairaalahoitoon käytettyjä resursseja. Viimeaikoina korkean hapentarjonnan ja -kulutuksen
leikkauksen jälkeen on todettu liittyvän hyvään ennusteeseen ja hoitokokeiluissa hapentarjontaa
lisäämällä komplikaatioiden määrää ja kuolleisuutta on voitu vähentää. Ensimmäiset tulokset
sydänleikkauspotilailla ovat samansuuntaisia kuin muilla korkean riskin kirurgisilla potilailla, joissa
hoito on aloitettu perioperatiivisesti.
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syystä tai toisesta johtuen toimi asiallisesti tai vaste
on riittämätön, elimistö lisää hapenottoa verestä
(ekstraktio) kudoksiin ja korvaa sillä puutteellista
hapentarjontaa. Toisaalta myös elimistön hapenot-
tokyky on rajallinen ja esiintyessään johtaa hapen-
puutteeseen ja voi olla myötävaikuttava tekijä elin-
toimintahäiriöiden synnylle (4). Monet tekijät voi-
vat olla syynä siihen, että verenkierron vaste puut-
tuu tai on riittämätön. Tavallisimpia syitä leikkaus-
potilailla ovat ikä, sydänsairaus ja siihen liittyvät
muutokset ja muut liitännäissairaudet kuten dia-
betes vaikuttavat verenkierron vasteeseen oleellises-
ti (5, 6). Perioperatiiviset tapahtumat kuten sydän-
lihasiskemia, hypovolemia, runsas vuoto ja postope-
ratiiviset tapahtumat kuten, lihasvärinä, vuoto, kipu
ja iskemia voivat myös aiheuttaa muutoksia hapen-
tarjonnan ja -kulutuksen suhteessa (7). Verenkier-
ron ja hapentarjonnan vastetta on myös käytetty
ennustettaessa potilaiden toipumista korkean ris-
kin leikkauksesta (8). Niillä jotka selviytyivät leik-
kauksesta hengissä verenkierron vaste oli oleellises-
ti parempi kuin niillä jotka menehtyivät. Saman-
lainen tulos todettiin potilailla, joille tehtiin ruo-
katorvenpoisto: hapentarjonta 6 h leikkauksen jäl-
keen oli parempi niillä jotka selviytyivät hengissä,
kuten myös niillä, joilla ei todettu anastomoosile-
kaasia eikä pneumoniaa (9). Vastaavanlaisessa tut-
kimuksessa potilailla, joilla oli revennyt vatsa-aor-
tan aneyrysma, sydämen minuuttitilavuusindeksi ja
hapentarjonta 8 h leikkauksen jälkeen oli parempi
niillä, joille ei kehittynyt monielinvauriota (10).

Hapentarjonta sydänkirurgian jälkeen

Sydänleikkauspotilaat muodostavat selkeän korke-
an riskin potilasryhmän, jossa leikkausta edeltävät
riskitekijät yhdessä leikkauksen aikaisten muuttu-
jien kanssa altistavat potilaat merkittäville veren-
kierron ja hapenkujetuskyvyn muutoksille periope-
ratiivisesti. Kehon ulkoinen verenkierto ja siihen
tavallisesti liittyvä hypotermia aiheuttavat muutok-
sia verenkierrossa ja hapentarjonnassa, joita kaik-
kia ei tunneta. Samoin elimistön alueellinen veren-
kierron jakautuminen kehon ulkoisen verenkierron
aikana saattaa muuttua merkittävästi ja johtaa riit-
tämättömään kudosperfuusioon hypotermiasta
huolimatta (11, 12, 13, 14).

Välittömästi kehon ulkoisen verenkierron jälkeen
sydämen pumppaustoiminnanhäiriö on merkittä-
vin syy riittämättömään hapentarjontaan. Iskemia-

reperfuusiohäiriö, kardioplegia, riittämätön sydä-
men suojaus ja kirurgia sekä mahdolliset rytmion-
gelmat aiheuttavat useimmiten palautuvan sydämen
pumppaushäiriön. Lisäksi vuoto-ongelmat saatta-
vat johtaa hypovolemian ja tamponaatioon. Siksi
kudosten hapenottokyky on merkittävä kudosha-
petusta ylläpitävä tekijä. Vaikka sydänleikkauksen
jälkeistä verenkierron vastetta on tutkittu paljon,
on leikkauksen jälkeistä hapentarjonnan ja -kulu-
tuksen suhdetta selvitetty vähemmän. Sydänleikkaus
saa aikaan hypermetabolisen vasteen elimistössä leik-
kauksen jälkeen (15) ja edelleen hypotermiasta pa-
lautuminen lisää kudosten hapentarvetta sekä koko
elimistössä että alueellisesti (16, 17). Leikkauksen
jälkeen käytetyt inotroopit vaikka lisäävät hapen-
tarjontaa lisäävät myös jonkin verran hapenkulu-
tusta. Myös alueellinen hapentarjonta suoliston alu-
eella paranee inotrooppien ja vasodilaattorin vai-
kutuksesta (17, 18, 19).

Huolimatta monista verenkiertoa ja kudosten
hapentarjontaa rajoittavista tekijöistä, suurin osa
sydänleikkauspotilaista toipuu ongelmitta lyhyen
teho- ja sairaalahoidon jälkeen. Kuitenkin n. 10%
potilaista hoito pitkittyy johtuen elintoimintahäi-
riöistä tai monielinvauriosta (20, 21). Hapentarjon-
nan ja -kulutuksen tasapainon häiriöiden on todet-
tu liittyvän pitkittyneeseen tehohoitoon sydänleik-
kauksen jälkeen (1, 3). Mahan limakalvon pH:ta
on käytetty kuvaamaan vatsan-alueen alueellista
verenvirtausta ja hapentarjonnan riittävyyttä toipu-
mista ennustavana muuttujana (22, 23), mutta tu-
lokset ovat olleet ristiriitaisia (24).

Hapentarjonnan lisäämisen vaikutus
ennusteeseen

Viimeaikoina on korkea hapentarjonta ja -kulutus
leikkauksen jälkeen todettu liittyvän potilaan hy-
vään ennusteeseen (25, 8) ja niinpä tätä mallia on
testattu vaihtelevissa kliinisissä olosuhteissa (26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37). Randomi-
soiduissa tutkimuksissa korkean riskin kirurgisilla
ja trauma potilailla, joissa hoito oli aloitettu ennen
leikkausta tai sen aikana, kuolleisuus ja elintoimin-
tahäiriöiden määrä oli merkittävästi alentunut hoi-
toryhmässä (26, 27, 33, 34, 35, 37). Toisaalta, hoi-
dettaessa erilaisia tehohoitopotilaita tai korkean ris-
kin leikkauspotilaita teho-osastolle saapumisen jäl-
keen, tulokset ovat olleet ristiriitaisia: ei eroja ryh-
mien kesken (28, 29, 30, 32, 36), tai jopa huonompi
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tahäiriöiden esiintyminen viittaa siihen, että riittä-
mätön kudosperfuusio ja hapentarjonta altistavat
elintoimintahäiriöiden synnylle, ja toisaalta kont-

Kuva 1. Perioperatiivisen sydämen minuuttivirtauksen indeksi (CI) ja hapen
tarjonnan indeksi (DO2I),sydänleikkauspotilailla, joiden tehohoito pitkittyi
> 4vrk (avoin ympyrä) tai oli < 4vrk (tumma kolmio) (Pölönen ym -97).

Kuva 2. Perioperatiivinen sekoittuneen laskimoveren happisaturaatio (SvO2) ja
hapen ekstraktio (O2ER) sydänleikkauspotilailla, joiden tehohoito pitkittyi
> 4vrk (avoin ympyrä) tai oli < 4vrk (tumma kolmio) (Pölönen ym -97).

Taulukko 1. Sairaalasta poistuneiden potilaiden % osuus tutkimusryhmissä eri
aikoina.

6 vrk 12 vrk 28 vrk

% (mediaani) % (mediaani) % (mediaani)

Kontrolliryhmä 46.2 (5) 91.9 (6) 98.5 (7)

Tavoitteet - 39.5 (5) 89.5 (7) 98.2 (7)

Tavoitteet + 55.4 (5) 95.2 (6) 98.8 (6)

Hoitoryhmä 56.6 (5) 95.4 (6) 99 (6)

Tarvoitteet - 35.7 (5) 89.3 (7) 97.6 (7)

Tavoitteet + 72.3 (5) 100 (5) -

Tavoitteet + / - tarkoittaa potilaita jotka saavuttivat tai
eivät saavuttaneet sekoittuneen laskimoveren
happipitoisuutta (> 70%) ja arteriaveren laktaatti
pitoisuutta (2 mmol/L) 8 h teho-osastolle saapumisesta
(Pölönen ym, painossa).

ennuste hoitoryhmässä (31). Kaksi viimeaikoina
julkaistua meta-analyysia ovat päätyneet samanlai-
seen tulokseen (38, 39). Hoitokokeiluja hapentar-
jonnan parantamisen vaikutuksesta sydänleikkaus-
potilaiden ennusteeseen ei ole tehty.

Omassa tutkimuksessamme (40) selvitimme ly-
hentääkö välittömästi leikkauksen jälkeen aloitettu
hoito, tavoitteena SvO2 > 70% ja laktaattipitoisuus
< 2 mmol/l, sydänleikkauspotilaiden teho- ja sai-
raalahoitoaikaa. Tutkimuksessa oli mukana 393
elektiivistä sydänleikkauspotilasta, jotka randomi-
soitiin joko kontrolliryhmään tai hoitoryhmään.
Tavoitteisiin pyrittiin optimoilla nesteytystä kiila-
paineen perusteella (PCWP 12 - 18) tai lisäksi pa-
rantamalla sydämen minuuttivoluumia inotropial-
la (dobutamiini). Hoitoryhmässä sairaalahoitoajan
mediaani oli vuorokauden lyhyempi (6 vrk vs. 7
vrk) ja vastaavasti useampi hoitoryhmän potilas oli
kotiutunut 14 vrk ja 28 vrk kuluttua leikkauksesta
(Taulukko 1). Tehohoitoajassa ryhmien välillä ei
ollut eroja. Edelleen hoitoryhmällä todettiin vähem-
män elintoimintahäiriöitä sairaalasta poistumisen
yhteydessä. Hoitoryhmässä vähentynyt elintoimin-
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rolliryhmässä todetut elintoimintahäiriöt olivat tyy-
pillisesti hypoperfuusiosta johtuvia. Tulokset ovat
samansuuntaisia muilla kirurgisilla potilailla suori-
tettujen tutkimusten kanssa, joissa hoito on aloi-
tettu perioperatiivisesti. Kuolleisuudessa ryhmien
välillä ei ollut eroja 28 vrk, 6 kk tai 1 v. kuluttua
leikkauksesta (Taulukko 2).

Yhteenveto

Kudosperfuusion sekä hapentarjonnan ja -kulutuk-
sen tasapainon häiriöt sydänleikkauspotilailla ovat
tavallisia ja vaikka perioperatiivinen voluumistatuk-
sen optimointi parantaa toipumista sydänleikkauk-
sen jälkeen, hapentarjonnan ja -kulutuksen tasapai-
non häiriöt liittyvät pitkittyneeseen tehohoitoon
sydänleikkauksen jälkeen. Sydänleikkauspotilaiden
sairaalahoitoaikaa voidaan lyhentää pyrkimällä nor-
maaliin hapentarjontaan tavoitteena normaali SvO2
ja laktaattipitoisuus välittömästi leikkauksen jälkeen
8 h asti teho-osastolle saapumisesta ja siten alentaa
sydänkirurgiaan suunnattujen hoitoresurssien käyt-
töä.
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