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Kohtuverenvirtausmuutosten sikiövaikutukset 
loppuraskaudessa: kokeellinen koe-eläinmalli
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Tutkimuksen tarkoitus

Humaanitöissä 1 on todettu sentraalisten puudu-
tusten yhteydessä muutoksia kohtuverenvirtausta 
kuvaavissa muuttujissa, esimerkiksi loppudiasto-
lista retrogradista virtausta kohtuvaltimossa. Tut-
kimuksemme tavoitteena oli selvittää, miksi takai-
sinvirtaus kehittyy ja miten se vaikuttaa sikiöön.

Aineisto ja menetelmät

24 tiineelle (112–127/145 vrk) lampaalle tehtiin la-
parotomia ja hysterotomia. Sikiölle laitettiin sent-
raalinen valtimo- ja laskimokatetri verenpaineen 
mittausta ja verinäytteiden ottoa varten. Napaval-
timoiden ja emän kohtuvaltimon ympärille laitet-
tiin virtausanturit. Neljäntenä postoperatiivisena 
päivänä 12 lampaalle aiheutettiin istukan vajaa-
toiminta ruiskuttamalla embolisaatiopartikkelei-
ta sikiönpuoleiseen istukkaan, kunnes sikiön pO2 
laski 30  %. Viidentenä postoperatiivisena päivä-
nä toteutettiin koejärjestelyt 2, joista tasaantumis-
vaihe ja epiduraalipuudutuksella indusoitu hypo-
tensiovaihe otettiin mukaan tutkimukseen. Emän 
verenpaineet, sydämen toiminta ja kohtuverenvir-
taus ja sikiön napavaltimoiden verenvirtaus, sekä 
valtimo- ja laskimopaine rekisteröitiin polygrafil-
le myöhempää analyysiä varten. Molemmissa vai-
heissa otettiin verinäytteet emältä ja sikiöltä veri-
kaasuanalyysiä varten. Polygrafitiedostot analy-
soitiin jälkikäteen minuutin jaksoissa ja vaiheen 
viiden viimeisen minuutin keskiarvoa käytettiin 
vertailussa. Ryhmien välisiä eroja testattiin tilas-
tollisesti toistettujen mittausten varianssianalyy-
sin avulla.

Tulokset

Emän verenpaineet, sydämen minuuttivirtaus 

ja sen indeksi korreloivat kohtuverenvirtauksen 
määrän kanssa kaikilla lampailla. Ei-embolisoi-
duilla sikiöillä systolinen verenpaine korreloi ne-
gatiivisesti kohtuverenvirtauksen kanssa, emboli-
soiduilla ei korrelaatiota ollut.

Hypotension aikana 8 lampaalle kehittyi kohtu-
valtimoon retrogradinen virtaus loppudiastoles-
sa (ryhmä 1, muut ryhmä 2). Hypotensiovaihees-
sa ryhmän 1 lampailla oli merkittävästi matalam-
mat verenpaineet, kuin ryhmässä 2, mutta eroa 
mm. kohtuverenvirtauksessa ei ollut. Sikiöillä sys-
tolinen ja keskipaine olivat ryhmässä 1 sitävastoin 
korkeammat. Verikaasuarvoissa ei ollut eroa ryh-
mien välillä. Ryhmässä 1 sikiöt nostivat syketaa-
juuttaan tasaantumisvaiheesta, kun taas ryhmässä 
2 syketaajuus laski.

Johtopäätökset

Retrogradinen loppudiastolinen virtaus kohtuval-
timossa johtuu matalasta verenpaineesta. Raja-ar-
voa tälle ei tässä tutkimuksessa voitu määrittää. Si-
kiöillä tilanteessa tapahtui verenpaineen nousua, 
mutta lyhytaikaisena muutoksella ei ollut vaiku-
tusta sikiön verikaasuarvoihin.

Tietyin rajoituksin tuloksia voi johtaa ihmisiin. 
Äidin verenpaineiden tarkka kontrolli epiduraa-
lipuudutuksen aikana on tarpeen, etenkin riski-
sikiöiden kanssa, jotta taataan riittävä kohtuval-
timon verenkierto ja sikiön happeutuminen. 
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