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Verivalmisteiden käyttö sydänleikkauksissa 
– onko mikään muuttunut?

Riikka Palo ja Otto Pitkänen

Verivalmisteita (punasoluja, jääplasmaa ja trombosyyttejä) käytetään paljon 
sydänleikkausten yhteydessä. Punasolujen käyttö näyttäisi olevan vähäisem-
pää kuin neljä vuotta sitten. Jääplasman käyttö on säilynyt jokseenkin sama-
na viime vuosina, mutta trombosyyttien käyttö on alkanut lisääntyä. Nämä 
muutokset heijastelevat ilmeisesti viime vuosien sydänleikkauspotilaspopu-
laation muutosta.

Sydänleikkausten yhteydessä käytetään suu-
ri osa kaikista luovutetuista verivalmisteis-
ta. Pienelle osalle näistä potilaista (15–20 %) 

siirretään suurin osa verivalmisteista (80 %) sa-
malla kun yli puolet sydänleikatuista potilaista ei-
vät saa verensiirtoja lainkaan 1. Koronaariohitus-
leikkauspotilaat saavat yksittäisenä potilasryhmä-
nä eniten verivalmisteita, minkä takia ryhmän ve-
rivalmisteiden käyttöä on tutkittu paljon 2.

Verivalmisteiden käyttö vaihtelee

Cosgrove et al. (1985) tutkivat 441 yhden kirur-
gin hoitamaa elektiivistä koronaariohitusleikkaus-
potilasta, joista 10 % potilaista sai punasolusiirto-
ja (keskimäärin 0,3 ± 1,4 yksikköä) 3. Goodnough 
tutkimusryhmineen (1991) arvioi, että lähes 10 % 
kaikista punasoluyksiköistä siirretään koronaa-
riohitusleikkauspotilaille Yhdysvalloissa 4. He to-
tesivat 540 elektiivisen CABG-potilaan ryhmässä 
68 %:n saaneen punasoluja. Surgenor et al. (1992) 
raportoi samoihin aikoihin keskimääräisen pu-
nasoluyksikkömäärän vaihtelevan 4,3–6,7 välil-
lä riippuen leikkaustyypistä (primääri- tai uusin-
taleikkaus) 2. Heidän tutkimuksessaan punasoluja 
saaneiden potilaiden määrä vaihteli 70,5–84,6 %:n 
välillä.

Punasoluja saaneiden potilaiden määrä on vaih-
dellut kansainvälisissä tutkimuksissa hyvin paljon 
0–100 %:n välillä 5–7. Vaihtelun on ajateltu johtu-
van erilaisista hoitokäytännöistä. Myös Suomes-

sa koronaaripotilaiden verivalmisteiden käyttöä 
on tutkittu ja Kytölä tutkimusryhmineen (1998) 
totesikin vaihtelua punasoluja saaneiden määris-
sä suomalaisissa sairaaloissa (53–99 %) 8. Punaso-
luvalmisteiden käyttö näyttäisi olevan kansainvä-
lisesti laskussa kuten 2000-luvun raportit Japanis-
ta (74 %) ja Yhdysvalloista (34,3 %) osoittavat 9, 10. 
Uudet farmakologiset hoidot ja leikkaustekniikoi-
den kehittyminen ovat edelleen mahdollistaneet 
sen, että avosydänleikkauksia voidaan tehdä ilman 
verivalmisteiden siirtoa 11.

Noin 20–30 % kaikista käytetyistä jääplasmayk-
siköistä siirretään verisuonisairauksista kärsivil-
le potilaille 12–14. Eurooppalaisissa sairaaloissa kes-
kimäärin 39 % (vaihteluväli 0–100 %) CABG-po-
tilaista sai keskimäärin 4 yksikköä (vaihteluvä-
li 1–10 yksikköä) jääplasmaa Sanguis-tutkimuk-
sessa 5. Myöhempi tutkimus Yhdysvalloista totesi 
32 %:n (vaihteluväli 0–97 %) elektiivisistä primää-
ri CABG-potilaista saavan jääplasmaa 4. Suomalai-
sessa yhdeksän sairaalan tutkimuksessa 25 % po-
tilaista sai jääplasmaa (vaihteluväli 5–49 %, keski-
määrin 2,8 yksikköä, SD 1,9) 8. Stover et al. (1998) 
totesi jääplasmaa saaneiden potilaiden määrän 
vaihtelevan 0–36 % Yhdysvalloissa 7. Myöhemmin 
Yhdysvalloista Covinin tutkimusryhmän rapor-
toimat luvut (2003) ovat olleet huomattavasti ma-
talammat, 8,6 % (vaihteluväli 0–9,7 %) 10.

Myös suuri osa kirurgisille potilaille siirretyis-
tä trombosyyteistä annetaan sydänleikkausten yh- 
teydessä. Yhdysvalloissa keskimäärin 22 % (vaih-
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teluväli 0–80 %) elektiivisistä, primääri CABG-
potilaista sai trombosyyttisiirtoja 4. Suomalaisessa 
tutkimuksessa luku oli huomattavasti matalampi 
(9 %, vaihteluväli 2–22 %; keskimäärin 8,3 yksik-
köä, SD 3,6) (8). Stoverin tutkimuksessa Yhdysval-
loissa (1998) trombosyyttejä saaneiden koronaari-
ohitusleikkauspotilaiden määrä vaihteli sairaaloi-
den välillä (0–36 %) 7. Uudemmassa yhdysvalta-
laisessa tutkimuksessa trombosyyttejä saaneiden 
määrä oli vähentynyt (keskimäärin 10,3 %, vaihte-
luväli 4,8–18,4 %) 10.

VOK-hanke

Vuoden 2002 lopussa kolme yliopistosairaanhoi-
topiiriä ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu 
käynnistivät Verivalmisteiden optimaalinen käyttö 
(VOK)-hankkeen, jonka tarkoituksena on paran-
taa verensiirtohoitoa ja sen laatua. Tässä tietojär-
jestelmähankkeessa sairaaloiden olemassa olevis-
ta tietojärjestelmistä kerätään tietoa verta saavis-
ta potilaista ja verrataan verivalmisteiden käyttöä 
potilasryhmittäin eri sairaaloiden välillä. Vertai-
lutoiminnan avulla pyritään löytämään parempia 
verensiirtokäytäntöjä. Hankkeeseen osallistuu täl-
lä hetkellä 10 sairaanhoitopiiriä ja tietoja Suomes-
ta on kerätty vuoden 2002 alusta 2007 alkuvuoteen 
asti.

VOK-hankkeen tulosten mukaan elektiivisten 
koronaarileikkauspotilaiden punasolujen käyttö 
on vähentynyt (Kuva 1 ja 2). Punasolusiirtoja an-
netaan harvemmille potilaille ja punasoluvalmis-
teita annetaan yksittäiselle potilaalle aikaisempaa 
vähemmän. Laskeva trendi korreloi kansainväli-
sesti ilmoitettuihin lukuihin. Sen sijaan jääplas-
man ja trombosyyttien käytössä ei tutkimusvuosi-
en aikana nähty yhtä selkeää muutosta. Kuitenkin 
verrattuna yli 10 vuotta sitten tehtyyn suomalai-
seen selvitykseen, jääplasmaa annetaan aikaisem-
paa harvemmalle koronaariohitusleikkauspoti-
laalle 8. Myös tämä trendi näyttää olevan kansain-
välinen.

Taulukossa 1 näkyy verituotteiden käytön kehi-
tys Kuopion yliopistollisen sairaalan sydänleikka-
uksissa. Tiedot on koottu kliinisestä tietokannasta 
sekä verivarausohjelman tiedostosta.

Yhteenvetona voi sanoa, että punasolujen käy-
tön lasku näyttää pysähtyneen sydänleikkausten 
yhteydessä. Jääplasman käyttö on säilynyt jok-
seenkin samana viime vuosina, mutta trombo-
syyttien käyttö on alkanut lisääntyä. Nämä muu-
tokset ilmeisesti heijastelevat sydänleikkauspoti-
laspopulaation muutosta: entistä iäkkäämpiä po-

tilaita, entistä enemmän läppätoimenpiteitä sekä 
preoperatiivista antikoagulanttien ja trombosyyt-
tifunktioon vaikuttavien lääkkeiden käyttöä. 
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