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Väitöskirjareferaatti

Blood cardioplegia and certain adjuvants
during myocardial revascularisation
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Sepelvaltimoleikkauksessa, samoin kuin muiden-
kin avosydänleikkausten aikana, sydän joudutaan
tavallisesti pysäyttämään suonisiirteiden liittämi-
sen tai sydämen sisäisten korjausten ajaksi. Täl-
löin tarvitaan sydän-keuhko-konetta huolehti-
maan hapetuksesta ja verenkierrosta pysäytyksen
aikana. Vaikka erilaiset lyövää sydäntä hyödyntä-
vät tekniikat ovat yleistymässä, tarvitaan sydämen
pysäytystä ja suojausta (kardioplegia) edelleen
varsinkin silloin, kun ohituskohteita on useita ja
niiden käsittely edellyttää sydämen merkittävää
kääntämistä normaaliasennosta.

Menetelmät

Väitöskirjatyössä tutkittiin sydämen suojausta
sepelvaltimoleikkauksen aikana. Tutkimukseen
osallistui 278 Tampereen yliopistollisen sairaalan
potilasta, jotka tulivat joko suunniteltuun tai kii-
reiseen sepelvaltimoleikkaukseen. Uusintaleikka-
uspotilaita ei ollut mukana tutkimuksessa. Kah-
dessa ensimmäisessä osatyössä tutkittiin suojaus-
menetelmien kahden päätyypin, verikardioplegian
ja kirkkaan kardioplegian suojaustehoa ja vaiku-
tuksia veren koostumukseen. Kolmessa jälkimäi-
sessä tutkimuksessa selvitettiin eräiden lisäainei-
den (lidokaiini, adenosiini, esmololi) vaikutusta
suojaustehoon, kun verikardioplegia oli suojauk-
sen perusmenetelmänä.

Kaikissa osatutkimuksissa vertailuryhmät sa-
tunnaistettiin, kahdessa jälkimäisessä käytettiin
lisäksi lumelääkitystä ja sokkoutusta. Suojausme-
netelmiä verrattiin rekisteröimällä sydänsähkökäy-
rän muutoksia ja sydämen käynnistyvyyttä leik-
kauksen jälkeen, sekä vertaamalla sydämen ja ve-

renkierron tukilääkityksen tarvetta. Sydämen ku-
dosvauriota mitattiin vertaamalla merkkiaineiden
(kreatiinikinaasi, troponiinit, myoglobiini) vapau-
tumista leikkausta edeltäviin pitoisuuksiin. Suo-
jausmenetelmien hematologisia vaikutuksia ver-
rattiin mittaamalla veren ja virtsan vapaan hemog-
lobiinin pitoisuutta.

Tulokset ja päätelmät

Verikardioplegian ja kirkkaan kardioplegian ver-
tailututkimus aloitettiin pian sen jälkeen, kun
verikardioplegia oli otettu kliiniseen käyttöön sai-
raalassa. Veripohjainen kardioplegia osoittautui
vähentävän kreatiinikinaasin vapautumista ja de-
fibrillaation tarvetta parantaen samalla sydämen
spontaania käynnistyvyyttä verrattuna kirkkaaseen
suojausliuokseen. Se ei myöskään lisännyt veren
punasolujen hajoamista. Tutkimustulos osaltaan
tuki verikardioplegian valintaa ensisijaiseksi suo-
jausmenetelmäksi Tampereen yliopistosairaalassa.

Muissa osatöissä käytettiin verikardioplegiaa
perusmenetelmänä. Lidokaiini-infuusio tai aden-
osiini-annos annettiin suunnitellusti leikkaukseen
tuleville potilaille, kun taas esmololi-lisäys suo-
jausliuokseen annettiin kiireiseen leikkaukseen
tuleville potilaille. Leikkaus suoritettiin konser-
vatiivisen stabilointivaiheen ja tuoreen sydänin-
farktin poissulun jälkeen. Tutkitut lisäaineet ei-
vät kuitenkaan tuoneet tilastollisesti osoitettavaa
lisätehoa kontrolliryhmään verrattuna. Tutkimus-
tulokset ja muu viimeaikainen kirjallisuus kui-
tenkin mahdollistavat näiden lisäaineiden jatko-
tutkimukset tutkimusasetelmien ja annostelun
uudelleen arvioinnin jälkeen.
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Kolmessa viimeisessä tutkimuksessa käytettiin
kreatiinikinaasin entsymaattisen aktiviteetin lisäk-
si uusia merkkiaineita (troponiini T ja I, kreatii-
nikinaasin massa-analyysi, myoglobiini), joita ei
ole aikaisemmin laajasti käytetty leikkauspotilailla
sydämen kudosvaurion arvioinnissa. Näistä saa-
tiin tutkimuksissa merkittävää kokemusta. Eri
osatöiden keskinäisessä vertailussa tuli esille koko
tutkimuskauden aikana tapahtunut sydänvauri-
on (kreatiinikinaasi aktiviteetti), sydämen ja ve-
renkierron tukilääkityksen tarpeen sekä johtumis-
häiriöiden vähentyminen. Tämä kehitys on ta-
pahtunut huolimatta potilaiden keski-iän huo-
mattavasta noususta ja sydämen suorituskyvyn
laskusta leikkaustilanteessa.
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