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Sepelvaltimoiden ohitusleikkausta voidaan 
pitää yhtenä 1900-luvun merkittävimmis-
tä lääketieteellisistä saavutuksista. Ensim-

mäinen sydänleikkaus tehtiin vain 54 vuotta sit-
ten, vuonna 1952 1 ja ensimmäinen sepelvaltimoi-
den ohitusleikkaus 45 vuotta sitten 2. Ensimmäiset 
ohitusleikkaukset tehtiin lyövällä sydämellä, ilman 
sydänkeuhkokoneen apua. Sydänkeuhkokoneen 
keksimisen jälkeen sen käyttö kuitenkin yleistyi ja 
se mahdollisti laajamittaisen sydänkirurgian ke-
hittymisen. Perinteisesti sepelvaltimoiden ohitus-
leikkauksessa sydän pysäytetään ja ainakin jonkin 
verran jäähdytetään ohitussuonten ompelun ajak-
si. Tällöin kehon verenkierto sekä veren hapetus ja 
tuuletus hoidetaan sydänkeuhkokoneen avulla. Li-
säksi sydän eristetään verenkierrosta ja sitä suoja-
taan hapenpuutteelta kardioplegialiuoksella.

Sydänkeuhkokoneen käytöllä on kuitenkin ylei-
sesti tunnettuja sivuvaikutuksia. Veren kosketus sy-
dänkeuhkokoneen letkustojen ja hapettimen sisä-
pintojen kanssa sekä veri-ilma-rajapinta aiheutta-
vat aina tulehdusreaktion 3. Lisäksi verihiutaleiden 
lukumäärä laskee ja niiden toimintakyky huono-
nee 4, 5). Myös sydämen suojaukseen käytetyn kar-
dioplegialiuoksen jakautuminen sydänlihakseen 
saattaa olla puutteellista. Kardioplegian annoste-
lun jälkeen on todettu kammioiden väliseinän lii-
kehäiriöitä ja sydänlihaksen systolisen ja diastoli-
sen toiminnan vajautta 6, 7. Neurologiset ongelmat 
sydänleikkausten yhteydessä ovat usein vakavia 
ja aiheuttavat toipumisen hidastumista ja lisäävät 
kuolleisuutta 8. Erityisesti iän myötä neurologisten 
komplikaatioiden riski nousee 9. Tällä on suurene-
va merkitys, koska nykyään leikataan yhä vanhem-

pia ja huonokuntoisempia potilaita. Sydänkeuhko-
koneen käyttöä on pidetty yhtenä syynä leikkauk-
senjälkeisiin neurologisiin ongelmiin 10. Suurelta 
osin sydänkeuhkokoneen aiheuttamien haittavai-
kutusten vuoksi 1990-luvun alussa heräsi uudel-
leen kiinnostus sepelvaltimoiden ohitusleikkauk-
siin lyövällä sydämellä.

Viime aikoina suurta kiinnostusta on herättänyt 
myös sydämen hapenpuutteen siedätyshoito ly-
hytkestoisilla, muutaman minuutin mittaisilla ha-
penpuutejaksoilla. Tässä tekniikassa aiheutetaan 
sydänlihakselle lyhytkestoinen hapenpuute sulke-
malla sepelvaltimon verenkierto ennen varsinais-
ta pidempää sepelvaltimon verenkierron pysäytys-
tä. Näiden lyhyiden hapenpuutejaksojen välillä ve-
renkierto palautetaan hetkellisesti sepelvaltimoon. 
Tätä tekniikkaa tutki ensimmäisenä Murry tutki-
musryhmineen ja he totesivat koirakokeissaan sie-
dätyshoidon pienentävän infarktin kokoa ja pa-
rantavan sydänlihaksen ATP-tasoa 40 minuuttia 
kestävän sydänlihaksen hapenpuutteen yhteydes-
sä 11. Eläinkokeilla on saatu runsaasti lupaavia tu-
loksia hapenpuutteen siedätyshoidosta, mutta klii-
niset tutkimukset ihmisillä ovat antaneet ristirii-
taisia tuloksia sekä sepelvaltimoiden ohitusleikka-
uksissa 12, 13 että sepelvaltimoiden pallolaajennus-
hoidossa 14, 15.

Tutkimuksen tarkoitus ja menetelmät

Tämän väitöskirjatyön tavoitteena oli arvioida lyö-
vän sydämen tekniikan vaikutuksia verenkiertoon 
ja sydänlihaksen ja aivojen suojaamiseen, ja verra-
ta saatuja tuloksia sydänkeuhkokoneella hoidettu-
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jen potilaiden tuloksiin. Lisäksi tutkittiin hapen-
puutteen siedätyshoidon vaikutusta sydänlihaksen 
suojaamiseen lyövällä sydämellä leikattaessa. Tut-
kimusaineisto kerättiin vuosina 1996–99.

Ensin tehtiin prospektiivinen seurantatutkimus 
12 potilaalla, jotka kaikki leikattiin lyövällä sydä-
mellä. Potilaista seurattiin leikkauksen aikana sy-
dämen minuuttitilavuutta, verenpaineita ja täyt-
töpaineita, sekä leikkauksen jälkeen CK-MBM- ja 
TnT-tasoja. Lisäksi seurattiin seerumin laktaattita-
soja sydänlihaksen laktaatin tuottoa ja hapenku-
lutusta sekä ATP:n hajoamistuotteiden transkar-
diaalisia eroja. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää 
lyövän sydämen tekniikan soveltuvuutta sepelval-
timoiden ohitusleikkauksiin.

Osatöiden 2–4 aineisto kerättiin yhtäaikaises-
ti. 33 potilasta satunnaistettiin kolmeen tutki-
musryhmään: 11 potilasta leikattiin perinteises-
ti sydänkeuhkokonetta käyttäen, 11 lyövällä sydä-
mellä ilman sydänlihaksen hapenpuutteen siedä-
tyshoitoa ja 11 lyövällä sydämellä siedätyshoidon 
yhteydessä. Siedätyshoitona käytettiin 5 minuu-
tin sepelvaltimon sulkua, jota seurasi 5 minuutin 
verenkiertojakso ennen kahden ensimmäisen se-
pelvaltimon sulkua distaalisauman ompelemisek-
si. Lyövällä sydämellä leikattaessa sepelvaltimon 
verenkierto suljettiin distaalisaumojen ompelun 
ajaksi. Sydänlihaksen suojaamisen arvioimiseksi 
potilaista seurattiin leikkauksen aikana laktaatin, 
pH:n ja ATP:n hajoamistuotteiden transkardiaali-
sia eroja ja leikkauksen jälkeen CK-MBM- ja TnI-
pitoisuuksia. Aivojen suojausta arvioitiin mittaa-
malla seerumin neuronispesifisen enolaasin pitoi-
suuksia, jotka korjattiin hemolyysin suhteen.

Tutkimuksen tulokset ja 
johtopäätökset

Pilottityö osoitti vain vähäisiä verenkiertomuu-
toksia ja seerumin laktaattipitoisuuksien nousu oli 
lievää. Sydänlihaksen laktaatin tuotto ja hapenku-
lutus nousivat väliaikaisesti, mutta normalisoitui-
vat nopeasti. ATP:n hajoamistuotteiden transkar-
diaalinen (valtimo – sinus coronarius) nousu oli 
vähäistä.

Jatkotutkimuksissa ATP:n hajoamistuotteiden 
transkardiaaliset erot nousivat kaikissa ryhmissä 
lievästi, mutta ryhmien välillä ei ollut tilastollises-
ti merkitseviä eroja. Sydänlihaksen laktaatin tuot-
to ja transkardiaalinen pH-ero ensimmäisen ja toi-
sen sepelvaltimon distaalisauman ompelun jälkeen 
olivat merkitsevästi korkeampia sydänkeuhkoko-
neen avulla leikattaessa kuin ilman sitä. Seerumin 

CK-MBM- ja TnI-pitoisuudet olivat merkitsevästi 
korkeampia leikkauspäivän iltana ja ensimmäise-
nä leikkauksen jälkeisenä aamuna niillä potilailla, 
jotka leikattiinsydänkeuhkokonetta käyttäen kuin 
niillä, joiden sydämen annettiin lyödä leikattaessa. 
Edellä mainituissa parametreissa ei sen sijaan ollut 
merkitseviä eroja niiden potilaiden välillä, jotka 
leikattiin lyövällä sydämellä hapenpuutteen siedä-
tyshoitoa käyttäen tai ilman siedätyshoitoa. Neu-
ronispesifisen enolaasin pitoisuudet olivat tilastol-
lisesti merkitsevästi korkeammat sydänkeuhkoko-
neen avulla leikattaessa kuin lyövän sydämen leik-
kauksissa.

Tutkimuksen johtopäätöksinä voidaan esittää, 
että muutokset sydänlihaksen aineenvaihdunnas-
sa lyövällä sydämellä leikattaessa sepelvaltimon ve-
renkierto sulkien ja sydäntä kääntäen ovat vähäi-
siä ja tilapäisiä ja verenkierrollisesti hyvin siedet-
tyjä. Sydämen suojaus, mitattuna sydänlihaksen 
aineenvaihduntaa ja sydänlihasvauriota kuvaavil-
la merkkiaineilla, on parempi lyövällä sydämellä 
leikattaessa kuin sydänkeuhkokonetta käytettäes-
sä, eikä hapenpuutteen siedätyshoito merkittäväs-
ti paranna sydänlihassuojausta. Neuronispesifisen 
enolaasin matalammat seerumipitoisuudet lyövän 
sydämen leikkausten jälkeen saattavat viitata vä-
häisempään aivokudosvaurioon, mutta tämän tu-
loksen kliinistä merkitystä tulee arvioida suurem-
malla potilasaineistolla neuropsykologisia testejä 
käyttäen.

Tutkimustulosten vertailua 
uudempaan kirjallisuuteen

Siihen aikaan, kun ensimmäisen osatyön aineiston 
keruu aloitettiin, saatavilla oli vain yksi työ lyövän 
sydämen tekniikan turvallisuudesta. Tämä koirilla 
tehty työ osoitti 15–20 minuutin sepelvaltimon su-
lun olevan turvallista 16. Tämä väitöskirjatyö osoitti 
sepelvaltimon 15–20 minuutin sulun olevan suh-
teellisen turvallista myös kliinisellä potilasaineis-
tolla. Toinen päätulos tutkimuksesta oli yleensä 
vähäiset verenkiertomuutokset lyövällä sydämel-
lä leikattaessa ja vastaavia tuloksia on jälkeenpäin 
osoitettu useissa tutkimuksissa 17–20.

Tutkimuksen tulos sydämen paremmasta suoja-
uksesta ilman sydänkeuhkokonetta leikattaessa on 
jälkeenpäin varmistettu useilla sydänlihasvaurion 
merkkiaineilla tehdyillä tutkimuksilla 21, 22, 23. To-
sin ristiriitaisiakin tuloksia on saatu lähinnä töis-
sä, jotka ovat tutkineet inotrooppisten lääkkeiden 
tarvetta leikkauksen jälkeen 24.
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sesti tutkineet sydänlihaksen hapenpuutteen sie-
dätyshoitoa ja saaneet lupaavia tuloksia 25, 26, 27. Yk-
si heidän töistään on hyvin samankaltainen tä-
män tutkimusasetelman kanssa. Siedätyshoitona 
he käyttivät kahdesti 2 minuutin hapenpuutejak-
soa, jota seurasi 3 minuutin verenkiertojakso va-
sempaan etulaskevaan sepelvaltimoon. He osoit-
tivat siedätyshoidon parantavan sydämen iskuti-
lavuutta ja laskevan leikkauksenjälkeisiä TnI-ta-
soja 28. Ristiriitainen tulos tämän väitöskirjatyön 
tuloksiin verrattuna saattaa johtua erilaisesta sie-
dätyshoidon syklistä tai erilaisesta anestesiasta ja 
siten erilaisesta kemiallisesta siedätyksestä. Myös 
potilaiden korkea ikä ja beetasalpaajan käyttö saat-
toivat vaikuttaa tuloksiin, koska on myös osoitettu, 
että siedätyshoidon teho huononee iän myötä 29 ja 
jatkuvan, pitkäaikainen beetasalpaajan käytön seu-
rauksena 30. Toisaalta viime aikoina on enenevässä 
määrin alettu käyttää sepelvaltimon sisäistä shunt-
tia distaalisaumojen ompelun yhteydessä, koska 
sen on todettu parantavan sydänlihaksen toimin-
taa 19. Näin ollen hapenpuutteen siedätyshoidolla 
ei ehkä enää ole niin suurta merkitystä sepelvalti-
moiden lyövän sydämen leikkauksissa, koska pit-
käkestoisia hapenpuutejaksoja ei aiheuteta.

Aivojen suojauksesta lyövällä sydämellä lei-
kattaessa on paljon ristiriitaisia tutkimustulok-
sia 31, 32. Aivokomplikaatioista ainoastaan aivo-
halvauksien frekvenssin on todettu laskevan lyö-
vällä sydämellä leikattaessa 33, 34.                  
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