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Levosimendaani sydämen siirron jälkeisessä 
pumppausvajauksessa – tapausselostus 

Liisa Petäjä¹, J Sipponen², P Hämmäinen², M Salmenperä¹, R Suojaranta-Ylinen¹

Anestesiologian ja tehohoidon kl¹, thorax- ja sydänkirurgian kl², HYKS

Sydänsiirteen pettäminen aiheuttaa 41 % aikaisis-
ta sydämen siirron jälkeisistä kuolemista 1. Hoi-

tona käytetään vasoaktiivisia lääkkeitä ja mekaanisia 
apupumppuja. Kalsiumherkistäjä levosimendaani 
on vähentänyt kuolleisuutta sydämen vajaatoimin-
tapotilailla 2. Viime aikoina sitä on käytetty myös sy-
dänkirurgian yhteydessä 3. Esittelemme potilastapa-
uksen sydämen siirron jälkeisestä pumppausvajauk-
sesta, joka alkoi välittömästi korjaantua levosimen-
daanin aloittamisen jälkeen.

Siirteen luovuttaja ja saaja

Luovuttaja oli aiemmin terve 44-vuotias mies, jo-
ka menehtyi äkilliseen lukinkalvonalaiseen veren-
vuotoon. EKG:ssa oli viitteet ja sydämen kaikuku-
vauksessa näkyi lievä vasemman kammion hypert-
rofia. Systolinen toiminta oli hyvä ja seerumin sy-
dänentsyymi- ja troponiinitasot normaalit. Saaja oli 
51-vuotias mies, jolla oli sepelvaltimotaudin pohjal-
ta kehittynyt kardiomyopatia ja lievästi koholla ole-
va keuhkovaltimopaine. Munuaisten toiminta oli 
normaali.

Toimenpiteet

Luovuttajan hemodynamiikkaa hoidettiin noradre-
naliinilla ja dobutamiinilla. Sydän pysäytettiin kyl-
mällä kristalloidilla kardioplegialla ja siirrettiin jää-
kylmässä keittosuolaliuoksessa useita satoja kilomet-
rejä. Siirre istutettiin bikavaalisella tekniikalla. Siir-
teen iskemia-aika oli 205 min.

Iskemian jälkeen ilmaantui toistuva kammioväri-
nä, joka kääntyi useiden sähkösokkien ja amiodaro-
nin antamisen jälkeen. Kuudenkymmenen minuu-
tin reperfuusion aikana aloitettiin adrenaliini-, no-
radrenaliini- ja milrinoni-infuusiot sekä annettiin 

milrinoni-bolusannos 0.05mg/kg. Sinusrytmi pala-
si ja potilas vieroitettiin perfuusiosta eteistahdistuk-
sella. Seuraavien tuntien ajan jatkui kuitenkin sydä-
men pumppausvajaus huolimatta vasoaktiivisten ai-
neiden säätämisestä, aortan vastapallopumpun asen-
tamisesta sekä inhaloitavan typpioksidin ja eri tah-
distusrytmien kokeilemisesta. Adrenaliiniannoksen 
nostaminen lisäsi pumppausvajausta. Kaikukuvauk-
sessa näkyi molempien kammioiden hypokinesia ja 
laktaattiasidoosi lisääntyi. 

Kolme ja puoli tuntia perfuusiosta vieroittamisen 
jälkeen aloitettiin levosimendaani (bolus 12 µg/kg/
10min ja infuusio 0.1 µg/kg/min/24h). Seurasi vä-
litön lievä hemodynamiikan paraneminen, joka jat-
kui seuraavien 24 tunnin ajan (Taulukko 1.). Kol-
mantena leikkauksen jälkeisenä päivänä kaikuvauk-
sessa näkyi normaalisti toimiva vasen kammio; oikea 
kammio oli lievästi hypokineettinen. Vasoaktiiviset 
aineet lopetettiin neljänteen ja potilas extuboitiin 
viidenteen leikkauksen jälkeiseen päivään mennes-
sä. Munuaisten vajaatoimintaa ei kehittynyt huoli-
matta sille altistavista immunosupressiivisista lääke-
aineista. Potilas oli sairaalassa 27 vuorokautta. Kol-
men kuukauden kontrollissa sydänlihasbiopsiassa ei 
ollut viitettä rejektiosta, sydämen kaikukuvauslöy-
dös oli normaali ja potilas voi hyvin.

Johtopäätös

Levosimendaanilla voidaan hoitaa sydämen siirron 
jälkeistä pumppausvajausta ja se saattaa tehota tilan-
teessa, jossa muut vasoaktiiviset aineet eivät riitä. r

Kirjallisuusviitteet
1. The Journal of Heart and Lung Transplantation 2004;23(7):796–

803.
2. Eur Heart J 2002;23(18):1422–1432.
3. J Cardiothorac Vasc Anesth 2005;19(3):345–349.

AIKA LEVO CI l/min/m2 SvO2 % MAP 
mmHg

PCWP 
mmHg

SVRI 
d*s*m2/cm5

SI ml/m2 HR 1/min BE LACT 
mmol/l

A NA M 

0 1.5 59 79 22 3380 15 100 –4.8 6.4 0.083 0.000 0.42

20min 1.7 71 81 19 3145 17 100 –6.8 7.4 0.083 0.033 0.42

24h 2.2 67 86 16 2663 23 100 +2.7 2.8 0.077 0.017 0.33

Taulukko1.Hemodynamiikka ennen ja jälkeen levosimendaanin annon. Lyhennyksiä: AIKA LEVO aika levonsimendaanin annon suhteen, HR 
syke, BE emäsylijäämä, LACT plasman laktaattipitoisuus sekä A aderenaliinin, NA noradrenaliinin ja M milrinonin annokset µg/kg/min




