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Levosimendaani vähentää mahalaukun limakalvon 
ja valtimoveren hiilidioksidiosapaineen välistä 

gradienttia vatsa-aortan aneurysman vuoksi 
leikattavilla potilailla
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Tutkimuksen tarkoitus

Suureen kirurgiseen toimenpiteeseen liittyvän 
kuolleisuuden vähentämisessä keskeisiä tekijöitä 
ovat riittävän elimistön hapentarjonnan varmista-
minen ja monielinvaurion ehkäisy. Erityisesti vis-
keraalielinten riittämätön hapensaanti saattaa joh-
taa bakteerien ja endotoksiinien siirtymiseen sys-
teemiverenkiertoon ja tällä katsotaan olevan suuri 
merkitys tulehdusvasteen ja monielinvaurion ke-
hittymiseen. Levosimendaani on sydämen supis-
tumista voimistava kalsiumherkistäjä ja vasodila-
taattori, jonka on eläinkokeissa todettu paranta-
van maksan, munuaisten ja suoliston verenkier-
toa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää levo-
simendaanin vaikutuksia sekä systeemiseen että 
splanknikusalueen verenkiertoon lumelääkkee-
seen verrattuna potilailla, joille tehtiin avoin vat-
sa-aortan aneurysman korjausleikkaus.

Materiaali ja menetelmät

Tutkimukseen otettiin 20 vatsa-aortan aneurysman 
vuoksi leikattavaa potilasta, jotka satunnaistettiin 
saamaan joko levosimendaania latausannos 24 µg/
kg ja infuusio 0,2 µg/kg/min 24 h ajan (L, n = 10) 
tai lumelääkettä identtisillä infuusionopeuksilla (P, 
n = 10). Ryhmät olivat vertailukelpoiset iän ja painon 
suhteen. Anestesia ja kirurginen toimenpide suori-
tettiin ennalta sovitun yleisen hyvän hoitokäytän-
nön mukaisesti. Aortan pihditysaika oli samanpi-
tuinen kummassakin ryhmässä. Mahalaukun lima-
kalvon kudosperfuusion riittävyyden monitoroin-
nissa käytettiin mahalaukun limakalvon tonomet-
riaa (Tonocap, Datex-Ohmeda, Finland).
Suoliston ja maksan verenkiertoa mitattiin non-
invasiivisesti indosyaniinivihreä väriaineen elimi-
naatioon perustuvalla menetelmällä (LiMon, Pul-
sion Medical Systems, Germany). 

Tulokset esitetään mediaaneina (kvartiilit). Ti-
lastollinen merkitsevyys (p < 0,05) ryhmien väli-
selle erolle laskettiin Mann-Whitneyn U-testillä.

Tulokset

Välitön postoperatiivinen toipuminen oli ongel-
matonta kummassakin ryhmässä. Noradrenaliinia 
annettiin 6/10 potilasta L-ryhmässä vs. 3/10 po-
tilasta P-ryhmässä. Noradrenaliinin kumulatiivi-
set annokset olivat 0,14 (0,14–0,49) ja 0 (0–0,08) 
mg (p = 0,12). Cardiac index oli korkeampi 4 (3,8–
4,7) L/min/m2 vs. 2,6 (2,3–3,6) L/min/m2 ja ma-
halaukun limakalvon pCO2  – valtimoveren pCO2 
gradientti oli matalampi 0,9 (0,6–1,2) kPa vs. 1,7 
(1,2–2,1) kPa (p = 0,002) L-ryhmässä 60 min aor-
tan sulun jälkeen. Maksan ja suoliston verenkier-
ron määrässä ei ollut ryhmien välillä eroa. Valti-
moveren laktaattipitoisuuksissa, emäsylimääräs-
sä, kreatiniinipitoisuudessa ja sekoittuneen laski-
moveren happisaturaatioissa ei ollut eroa ryhmi-
en välillä. 

Johtopäätökset

Levosimendaani tehostaa koko elimistön verenvir-
tausta vatsa-aortan aneurysman kirurgisen hoidon 
aikana. Samalla levosimendaani parantaa selektiivi-
sesti mahalaukun seinämän verenkiertoa, mutta ei 
niinkään koko suoliston ja maksan verenkiertoa. 
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