
FINNANEST Vol. 33 Nro 3 2000 279

Hapenkulutuksen mittaus M-CAiOVX-
moduulilla

Markku Taittonen

Anestesian ja kirurgian vaikutusta hapenkulutuk-
seen on selvitetty lukuisissa tutkimuksissa. Hapen-
kulutuksen on osoitettu vähenevän 8% – 40% anes-
tesiaa tai leikkausta edeltävistä arvoista (1-5). Muu-
toksiin vaikuttavat mm. kehon lämpötila, anestesi-
an syvyys, relaksaation aste, käytetty anesteetti ja
muutokset kiertävässä verivolyymissä.

Aerobisissa olosuhteissa hapenkulutus kuvastaa
kudosten metabolista aktiivisuutta. Jos hapenkul-
jetus kudoksille on riittämätöntä, hapenkulutus tu-
lee suoraan riippuvaiseksi hapentarjonnasta. Seu-
rauksena saattaa olla anaerobinen metabolia ja mai-
tohapon muodostuminen. Anaerobisen metaboli-
an yhteydessä hapenkulutus ei kuvaa kudosten ha-
pentarvetta vaan kudoksiin muodostuu happivajet-
ta. Happivajeen korvaantuminen näkyy lisääntynee-
nä hapenkulutuksena, kun hapentarjonta on taas
riittävää (6,7).

Epäsuora kalorimetria

Epäsuorat kalorimetrit tarjoavat mahdollisuuden
noninvasiiviseen ja jatkuvaan elimistön kaasujen-
vaihdon seurantaan. Suurimmassa osassa nykyisis-
tä epäsuorista kalorimetreistä on ns. avoin kierto,
jossa uloshengityskaasut kerätään, kaasun volyymi
ja virtaus mitataan ja uloshengitysilman happi- ja
hiilidioksidipitoisuudet analysoidaan. Hapenkulu-
tus ja hiilidioksidintuotto lasketaan näiden tietojen
perusteella.

Hengityskaasuista mitataan joko sisään- tai ulos-
hengitysvolyymi ja toinen lasketaan käyttämällä
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sisään- ja uloshengitysvolyymit.  Haldanen kaava
perustuu oletukseen, että keuhkoissa tapahtuu vain
hapen ja hiilidioksidin vaihtoa ja ylimääräisenä kaa-
suna on typpi, jonka volyymi on sama sisään- ja
uloshengityksessä. Olettamuksesta seuraa, että kun
toinen virtauksista tiedetään niin toinen voidaan
laskea. Hengityskaasujen virtauksen mittaukseen
liittyy silti lukuisia ongelmia: kosteuden vaikutus,
hengitysteiden eritteet, kaasupitoisuuksissa tapah-
tuvat muutokset ja virtausanturin dynaamiset omi-
naisuudet.

Deltatrac-metaboliamonitorissa (Datex-Ohme-
da, Helsinki) virtausantureihin liittyvät ongelmat
on vältetty menetelmällä, jossa uloshengityskaasut
sekoittuvat tiettyyn vakiovirtaukseen. Deltatrac-
monitorin toiminnalle on erityisen tärkeää virtaus-
generaattorin toiminta ja sen säännöllinen tarkista-
minen.

Deltatrac on herkkä vuodoille potilas-ventilaat-
torisysteemissä mitattaessa hapenkulutusta respi-
raattorissa olevilta potilailta. Hapenkulutus laske-
taan käyttämällä Haldanen kaavaa. Kaavasta joh-
tuen Deltatrac on herkkä myös sisäänhengitysilman
happipitoisuudessa tapahtuville muutoksille. Vir-
heen riski kasvaa sitä suuremmaksi, mitä suurem-
paa happipitoisuutta käytetään. Tämä johtuu siitä,
että suuremmilla pitoisuuksilla Haldanen kaavassa
oleva termi 1 – FiO

2
 lähenee nollaa. Mitatut arvot

ovat käytännössä epäluotettavia, jos happipitoisuus
on suurempi kuin 80 % (9). Haihtuvia anesteetteja
ja ilokaasua ei voi käyttää mitattaessa hapenkulu-
tusta Deltatracilla.

Deltatrac-monitori on suhteellisen kookas. Te-
hohoitokäyttöön esiteltiin v. 1997 M-COVX-mo-
duuli (epäsuora kalorimetri), joka voidaan liittää
suoraan Datex-Ohmedan AS/3 - monitoriin. Vas-
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taavan tyyppinen moduuli M-CAiOVX esiteltiin
anestesiakäyttöön viime vuonna. Kuten Deltatra-
cissa hapenkulutuksen mittaukseen käytetään pa-
ramagneettista happianturia. Hiilidioksidi mitataan
käyttämällä infrapunavalon absorptiota. Moduuli
laskee hapenkulutuksen, hiilidioksidintuoton, hen-
gitysosamäärän, energiankulutuksen ja mittaa lisäksi
haihtuvien anesteettien pitoisuudet. Moduuli toi-
mii myös spirometrina.

M-CAiOVX-laitteessa hapenkulutuksen laske-
minen perustuu myöskin Haldanen kaavaan, jol-
loin korkeat happipitoisuudet häiritsevät mittauk-
sia, eikä ilokaasua voi käyttää. Haihtuville anestee-
teille laitteessa on korjauskertoimet. Hapenkulutuk-
sen mittaus tapahtuu henkäys henkäykseltä. Tämä
mittausmenetelmä on teknisesti vaativa ja edellyt-
tää monimutkaisia korjauskertoimia, jotta kliinises-
sä käytössä vaadittava tarkkuus saavutetaan.

M-CAiOVX:n yhteydessä käytettävä D-lite - vir-
tausanturi (Datex-Ohmeda, Helsinki) ja kaasujen
näytteenotto kytketään intubaatioputken päähän.
Virtauksen mittaus perustuu paine-eron muutok-
seen anturin ”kuristimessa”. D-lite-anturi toimii
sivuvirtausperiaatteella, jolloin kaasukonsentraati-
on ja virtauksen mittaus ei tapahdu samanaikaises-
ti. Kaasunäytteen kulkiessa D-lite-anturin läpi vir-
taus rekisteröidään pienen viiveen kuluttua (alle 10
ms), koska paineen muutos kulkeutuu spirometrin
letkustosta moduuliin äänennopeudella. Kaasunäyt-
teen kulkeutuminen anturin letkustosta moduuliin
kestää noin 1.5 s, jolloin happi- ja hiilidioksidipi-
toisuudet rekisteröidään. Aikaviive ei ole vakio; se
täytyy kompensoida anturissa tapahtuvien virtauk-
sen ja paineen vaihtelujen sekä kaasujen konsent-
raatioissa tapahtuvien muutosten suhteen. Lisäksi
happi- ja hiilidioksidikäyrissä tapahtuvat muutok-
set täytyy kompensoida käyttämällä dekonvoluutio-
algoritmeja. Hapenkulutus ja hiilidioksidintuotto
saadaan integroitua mitatusta virtauksesta ja kaa-
susignaalista, kun alkuperäiset happi- ja hiilidiok-
sidikäyrät on rekonstruoitu ja sovitettu ne täsmää-
mään virtaussignaalin kanssa.

Hapenkulutuksen mittaus anestesian
aikana

Anestesiologin ensisijaisena tavoitteena on turvata
kudosten riittävä hapentarjonta kirurgisen toimen-
piteen aikana. Normaalisti hapentarjonnan seuran-
taan yleisanestesian aikana riittävät hengityskaasu-

jen happi- ja hiilidioksidipitoisuuksien mittaus,
pulssioksimetria ja noninvasiivinen verenpaineen
mittaus. Joissakin tapauksissa hapenkuljetuksen
optimoimiseksi saatetaan tarvita invasiivista veren-
paineen mittausta ja keuhkovaltimokatetria.

Jatkuva hapenkulutuksen mittaus anestesian ai-
kana yhdistää verenkierrosta ja kaasujen vaihdosta
saatavaa tietoa ja kuvaa potilaan hyvinvointia pa-
remmin kuin nämä mittaukset yksinään.

Hapenkulutuksen mittaus saattaa olla hyödylli-
nen toimenpiteissä, joihin liittyy suuria muutoksia
kiertävässä verivolyymissa. Perinteisesti riittävä nes-
tetäyttö on arvioitu sydämen sykkeen, verenpaineen
ja keskuslaskimopaineen avulla. Keuhkovaltimoka-
tetria käytettäessä voidaan nestetäytön arvioinnissa
käyttää lisäksi sydämen minuuttitilavuutta ja kiila-
painetta.

Verenvuodon korvausta voidaan arvioida myös
hapenkulutuksen perusteella. Korvaus on riittävä,
kun vuotoa edeltävä hapenkulutus on saavutettu.
Tähän päästään, jos veritilavuus ja sen happea kul-
jettava kapasiteetti on riittävä. Tiettyyn rajaan al-
hainen hemoglobiini voi korvautua lisääntyneellä
sydämen minuuttitilavuudella. Tämä kompensaa-
tiomekanismi riippuu suuresti nestetäytön asteesta.
Vuodon korvaus pelkästään kirkkailla liuoksilla joh-
taa alhaiseen veren hemoglobiinipitoisuuteen. Täs-
sä tilanteessa jatkuva hapenkulutuksen mittaus yh-
dessä verenkierron seurannan kanssa osoittaa, mil-
loin elimistön kompensaatiomekanismit eivät enää
riitä ja kudoksiin muodostuu happivajetta.

Potilastapaus

Potilas on 69-vuotias mies, joka sai sydäninfarktin
4 kuukautta ennen ohitusleikkausta. Sepelvaltimoi-
den varjoainekuvauksessa todettiin kolmen suonen
tauti. Ventrikulogrammissa oli infarktin jäljiltä pieni
liikkumaton alue vasemman kammion alaseinämäs-
sä ja laskennallinen ejektiofraktio oli 48 %.

Anestesia indusoitiin propofolilla ja sufentanii-
lillä. Lihasrelaksanttina käytettiin pankuronia. Anes-
tesia ylläpidettiin propofoli- ja sufentanyyli-infuu-
sioilla ja isofluraanilla. Ohitukseen käytettiin vena
saphena magna -siirrettä ja vasenta arteria mam-
maria internaa. Diffuusista taudista johtuen kirur-
geilla oli vaikeuksia löytää sopivaa anastomoosin
paikkaa vasemmassa sepelvaltimossa. Aortta oli sul-
jettuna 71 minuuttia ja perfuusioaika oli 141 mi-
nuuttia. Perfuusion aikana potilaan lämpötilan an-
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nettiin laskea, ennen kuin aktiivinen lämmittämi-
nen aloitettiin toimenpiteen lopussa. Nenänielusta
ja virtsarakosta mitattu lämpötila oli 36.5 °C, kun
potilas vieroitettiin perfuusorista. Adrenaliini- (5
mg/min) ja nitroglyseriini-infuusiot (16 mg/min)
aloitettiin perfuusiosta vieroittelun yhteydessä. Rin-
talastan sulkemisen jälkeen potilasta seurattiin 15
min leikkaussalissa ennen siirtoa teho-osastolle.

Hapenkulutusta mitattiin anestesian induktios-
ta lähtien ja jatkettiin kunnes potilas siirrettiin leik-
kaussalista teho-osastolle. Mittaus keskeytettiin per-
fuusion ajaksi.

Ennen perfuusiota hapenkulutus laski hitaasti
elimistön jäähtymisen myötä. Rintalastan avaami-
nen aiheutti pienen verenpaineen nousun ja hetkel-
lisen lisääntymisen hapenkulutuksessa. Hapenku-
lutuksen lisääntymisen syynä oli todennäköisesti
katekoliamiinitasojen nousu ja metabolian kiihty-
minen vasteena kirurgiselle stressille. Syynä saattoi
olla myös verenkierron jakaantuminen huonosti
perfusoituihin kapillaareihin.

Heti perfuusion jälkeen hapenkulutus oli lähes
perfuusiota edeltäneellä tasolla. Tämän jälkeen ha-
penkulutus lisääntyi noin puolen tunnin ajaksi. Syy-
nä saattoi olla adrenaliini-infuusio ja/tai huonosti
perfusoitujen alueiden kapillaarien avautuminen ja
kudosten happivajeen korvautuminen riittävän ha-
pentarjonnan seurauksena.

Yhteenveto

Jatkuva hapenkulutuksen mittaus on aiheellinen
leikkauksissa, joissa voidaan odottaa suuria muu-
toksia kiertävässä verivolyymissä. Hypovolemian
aiheuttama riittämätön kudoshapetus vähentää ha-
penkulutusta. Hapenkulutus palautuu ennelleen,
kun vuoto on oikein korvattu. Hapenkulutuksessa
tapahtuvia muutoksia voidaan näin osaltaan käyt-
tää arvioitaessa riittävää nesteytystä.

M-CAiOVX-moduuli on non-invasiivinen ja se
mittaa jatkuvaa hapenkulutusta. Laite antaa uuden
mahdollisuuden hoitointerventioiden seurantaan,
sillä AS/3 monitorista voidaan valvoa samanaikai-
sesti sekä hapenkulutuksessa että verenkierrossa ta-
pahtuvia muutoksia.
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