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Metabolic Response to Surgical Trauma

Kuopion yliopisto 25.9.1999

Raili Suojaranta-Ylinen

Leikkaukseen liittyvä kudosvaurio lisää energian ja
hapen kulutusta, muokkaa verenkiertoa, sekä aihe-
uttaa sytokiinien vapautumista ja kataboliaa. Yllä-
mainitut vasteet riippuvat leikkaustyypistä ja kirur-
gisen kudosvaurion laajuudesta. Lisäksi verenkier-
ron jakautumisesta elimistössä ja tasapainosta ha-
pen- ja muiden energiasubstraattien tuoton ja ku-
lutuksen välillä on vain niukasti tietoa eri leikkaus-
tyyppien yhteydessä.

Äkilliseen lukinkalvonalaiseen verenvuotoon
(SAV) liittyy aiempien tutkimusten mukaan hyper-
metabolia ja kudosproteiinien menetys. Perinteisellä
aminohappoinfuusiolla ei ole pystytty korjaamaan
elimistön negatiivista typpitasapainoa, eikä ehkäi-
semään kudosproteiinien menetystä. Sydänkirurgi-
aan, jossa käytetään perfuusiota ja hypotermiaa liit-
tyy lisääntynyt suolen seinämän läpäisevyys, suolis-
ton limakalvon hypoperfuusio, translokaatio ja en-
dotoksemia. Endotoksemia yhdessä mahdollisen
suolistoiskemian kanssa saattaa lisätä sytokiinien
vapautumista ja lopulta myötävaikuttaa monielin-
vaurion syntyyn. Lisäksi endotoksemiaan ja syto-
kiinien vapautumiseen on osoitettu liittyvän veren-
kierrollisia ja aineenvaihdunnallisia muutoksia.

Glutamiini on yleisin plasman vapaa aminohap-
po. Glutamiini on tärkeä energialähde suoliston
enterosyyteille ja muille nopeasti jakautuville soluil-
le. Aiempien tutkimusten mukaan matala plasman
glutamiinipitoisuus on liittynyt lisääntyneeseen suo-
len limakalvon läpäisevyyteen. Sydänkirurgiassa
leikkauksen aikana suolen glutamiinin kulutus kas-
vaa, mutta postoperatiivisesta tilanteesta ei ole tut-
kimuksia. Glutamiinin lisäys laskimoruokintaan on
parantanut elimistön typpitasapainoa eri potilasryh-
missä ja edesauttanut suolen seinämärakenteen säi-
lymistä.

Beeta-adrenergisilla lääkeaineilla on viimeaikoi-
na todettu tunnettujen verenkierrollisten vaikutus-
ten lisäksi olevan myös vaikutusta sytokiinien va-
pautumiseen ja inflammatoriseen vasteeseen.

Tutkimuksen tarkoitus oli:
1) tutkia alaraajalihaksen osuutta SAV:n aiheutta-

maan hypermetaboliaan, sekä katsoa voiko glu-
tamiinipitoisen aminohappoliuoksen annolla
leikkauksen jälkeen vähentää kudosten valkuais-
ainemenetystä;

2) tutkia alueellista verenkierron ja aineenvaihdun-
nan jakautumista ja vasteita sydänkirurgiassa,
jossa käytetään perfuusiota ja hypotermiaa;

3) tutkia ennen leikkausta aloitetun glutamiinipi-
toisen aminohappoliuoksen osuutta estää suolis-
ton läpäisevyyttä ja suolistobakteerien osien (en-
dotoksiinien) esiintyvyyttä sydänleikkauksen
yhteydessä ja endotoksiinien aiheuttamia aineen-
vaihdunnallisia muutoksia; sekä

4) tutkia dopeksamiinin vaikutusta hapenkuljetuk-
seen, tulehdusreaktioon ja aminohappoaineen-
vaihduntaan laajan suolistoleikkauksen yhteydes-
sä.

Aineisto ja menetelmät

Kaikki tutkimukset tehtiin Kuopion Yliopistollisessa
Keskussairaalassa. Ensimmäisessä osatyössä tutkit-
tiin 37 äkilliseen SAV:oon sairastunutta, aiemmin
tervettä potilasta. 12 tunnin kuluttua leikkauksesta
aloitettiin aminohappoinfuusio, mitä varten poti-
laat oli randomisoitu kahteen ryhmään. Verrokki-
ryhmä (N = 15) sai perinteistä aminohappoliuosta
ja tutkimusryhmä sai aminohappoliuosta, jossa 1/
5 typpisisällöstä oli korvattu glutamiinilla (0.1 g/
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kg/vrk). Kokonaistyppiannos oli sama molemmis-
sa ryhmissä, samoin glukoosimäärä. Seitsemän po-
tilasta oli kontrolliryhmänä ilman aminohappoin-
fuusiota. Infuusion kestoaika oli 12 tuntia. Infuusi-
on lopussa mitattiin alaraajan verenvirtaus, EE
(energian kulutus) ja VO

2
 sekä aminohappoaineen-

vaihdunta.
Toisessa osatyössä tutkittiin 22 elektiivistä koro-

naariohitusleikkauspotilasta. Anestesia ja perfuusio
olivat standardoidut. Postoperatiivisesti teho-osas-
tolla v. hepatican, a. ja v. femoraliksen kanylaation
jälkeen tehtiin heti ensimmäinen verenkierron,
EE:n, VO

2
:n

 
ja aminohappoaineenvaihdunnan mit-

taus. Mittaus toistettiin kahden tunnin kuluttua, ja
kun elimistön lämpötila oli tasoittunut.

Kolmannessa osatyössä 19 elektiivistä avosydän-
kirurgista potilasta randomisoitiin saman ohjelman
mukaisesti aminohappoinfuusioryhmiin kuin en-
simmäisessä osatyössä (tutkimusryhmä N = 9, ver-
rokkiryhmä N = 10). Infuusio aloitettiin leikkausta
edeltävänä iltana ja jatkui perfuusion alkuun. Anes-
tesia, leikkaus ja perfuusio toteutettiin samojen pe-
riaatteiden mukaan kuin toisessa osatyössä. Perfuu-
sion aikana otettiin näytteet endotoksiini- ja TNF
(tumor necrosis factor)- määritystä varten ja veri-
viljelynäytteet hypotermiassa ja lämmityksen lop-
puvaiheessa. Postoperatiivisesti ensimmäinen mit-
taus kuten toisessa osatyössä. Mittaus toistettiin eli-
mistön lämpötilan stabiloiduttua. Molempien mit-
tausten yhteydessä otettin näytteet TNF- ja endo-
toksiinipitoisuuden määrittämistä varten ja verivil-
jely v. hepaticasta.

Neljännessä osatyössä kirjallisen suostumuksen
jälkeen potilaat otettin teho-osastolle preoperatii-
vista stabilointia varten. Nesteytyksellä, punasolu-
siirroilla ja lisähapella pyrittiin ennalta sovittuihin
tavoitteisiin: Hb > 100g/l, CI > 2.5 l/min/m2, MAP
> 70 mmHg, PCWP > 10mmHg, SpO2 > 94%.
Stabiloinnin jälkeen tehtiin verenkierron, hapenku-
lutuksen ja aminohappoaineenvaihdunnan mitta-
us. Mittauksen jälkeen aloitettiin dopeksamiini-in-
fuusio. 21 potilasta oli randomisoitu kolmeen ryh-
mään dopeksamiiniannoksen mukaan, ryhmä 1 (N
= 8) sai dopeksamiinia 0.5 µg/kg/min, ryhmä 2 (N
= 6) 2.0 µg/kg/min ja plasebo (N = 7). Dopeksa-
miini-infuusio jatkui 24 tuntia. Verenkierron, ener-
giakulutuksen ja aminohappoaineenvaihdunnan
mittaukset tehtiin 6 ja 24 tunnin kuluttua leikka-
uksen lopusta. Näytteet TNF- ja IL(interleukiini)-
6-pitoisuusmääritystä varten otettiin samoina ajan-
kohtina ja vielä 36 tunnin kuluttua leikkauksen

päättymisestä.
Energia- ja hapenkulutusmittaus tehtiin epäsuo-

ralla kalorimetrialla. Suolisto- ja alaraaja-alueen ve-
renkiertomittaukset tehtiin värilaimennosmenetel-
mällä. Endotoksiini-, TNF- ja IL-6-pitoisuudet
määritettiin kaupallisilla ”kiteillä”. Aminohappopi-
toisuudet määritettiin nestekromatografialla. Alaraa-
jan ja suolistoalueen aminohappoaineenvaihdunta
laskettiin kertomalla arteria- ja venanäytteen pitoi-
suusero alueen verenvirtauksella.

Tulokset

SAV potilaiden aineenvaihdunta oli kiihtynyt, ener-
giankulutus oli 20-30% yli laskennallisen lepoar-
von, eikä leikkaushoito lisännyt hapen- ja energi-
ankulutusta. Elimistön hapenkulutus oli SAV-poti-
lailla suurempi kuin sydän- ja abdominaalikirurgi-
silla potilailla. Alaraajan osuus koko elimistön ha-
penkulutuksesta oli vain 3%. Glutamiinia ja alanii-
nia vapautui merkitsevästi alaraajasta, eikä tutki-
musryhmien välillä ollut eroa. Glutamiinin vapu-
tuminen alaraajasta oli samansuuruinen SAV-poti-
lailla kuin sydän- tai abdominaalikirurgian jälkeen.
Elimistön typpitasapainossa ei ollut eroa hoitoryh-
mien välillä.

Sepelvaltimo-ohitusleikkauksen jälkeen suolisto-
alueen ja alaraajan VO

2
 lisääntyivät samanaikaises-

ti koko kehon VO
2
:n kanssa, samoin sydämen mi-

nuuttitilavuus. Sen sijaan suolistoalueen verenvir-
taus eivät lisääntyneet. Sekä koko kehon että suo-
listoalueen hapentarjonta ei muuttunut. Suolisto-
alueen happiekstraktio oli korkea (42 + 16% - 39 +
32%) koko tutkimuksen ajan. Sekä glutamiinin että
alaniinin kulutus suolistoalueella lisääntyivät post-
operatiivisen seurannan aikana ja alaraajasta vapau-
tui merkitsevästi glutamiinia ja alaniinia.

Plasman endotoksiinipitoisuus ylitti 5 pg/ml 14/
19 sydänkirurgisella potilaalla, eikä tutkimusryhmi-
en välillä ollut eroa. Arteria ja vena hepatica -näyt-
teiden välillä ei ollut pitoisuuseroa. Mitattavia (7.5
pg/ml) TNF-pitoisuuksia oli 84%:lla potilaista.
Hemodynaamisissa tai aineenvaihdunnallisissa pa-
rametreissa ei ollut eroa endotoksiinipositiivisten ja
-negatiivisten potilaiden välillä. Kaikki otetut veri-
viljelynäytteet olivat negatiivisia.

Abdominaalikirurgisilla potilailla sydämen mi-
nuuttitilavuus ja suolistoalueen verenvirtaus lisään-
tyivät leikkauksen jälkeen; samalla hapentarjonta
lisääntyi ja happiekstraktio laski. Koko kehon ja
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suolistoalueen hapenkulutus pysyivät muuttumat-
tomina. Hoitoryhmien välillä ei ollut eroa. Splank-
nikusalueen alaniinin kulutus lisääntyi leikkauksen
jälkeen ja glutamiinin kulutusta luonnehti suuri
yksilöiden välinen variaatio. Plasman IL-6-pitoisuu-
det nousivat leikkauksen jälkeen samoin kuin leu-
kosyyttien määrä, mutta TNF-pitoisuus pysyi muut-
tumattomana. Hoitoryhmien välillä ei ollut eroa.

Johtopäätökset

Vaikka SAV-potilaiden kudosvaurio oli huomatta-
vasti pienempi kuin muilla tutkimukseen kuuluvil-
la potilasryhmillä, oli SAV-potilaiden energian- ja
hapenkulutus suurin. Alaraajojen pieni osuus ener-
giankulutuksessa sulkee pois perifeerisen lihaksen
hypermetabolian lähteenä, joten hypermetabolian
syy jää avoimeksi. Glutamiinipitoisen aminohap-
poliuoksen anto ei pystynyt vähentämään lihasku-
doksen aminohappojen menetystä eikä vähentä-
mään elimistön typen menetystä. Tämän ja aiem-
pien tutkimusten perusteella SAV-potilaat eivät il-
meisesti pysty käyttämään hyväksi eksogeenisia
aminohappoja välittömässä postoperatiivisessa vai-
heessa. Johtopäästen tekemisessä on kuitenkin huo-
mioitava, että aminohappoliuoksen infuusioaika oli
lyhyt ja glutamiiniannos nykytietämyksen mukaan
pieni, 0.1 g/kg/vrk. SAV-potilaiden kohdalla on
myös merkittävää, että kokonaistypenmenetys 10-
14 g/vrk vastaa usean sadan gramman lihaskudok-
sen menetystä vuorokaudessa, millä voi olla merki-
tystä potilaan kuntoutusvaiheessa.

Sydänkirurgisilla potilailla suoliston alueen ha-
penkulutus ja aminohappoaineenvaihdunta vilkas-
tuivat elimistön lämpötilan normalisoituessa ja ta-
soittuessa. Kuitenkaan suolistoalueen verenkierto ei
lisääntynyt ja elimistö joutui kompensoimaan ra-
joittuneen hapentarjonnan lisääntyneellä hapen
ekstraktiolla. Suolistoalueen vilkas aineenvaihdun-
nasta ja rajoittunut substraattien tarjonta ovat ris-
kitekijöitä splanknikusalueen hypoksialle ja subst-
raattipuutteelle.

Sydänleikkauksen yhteydessä endotoksiinien

esiintyminen plasmassa oli tavallista, eikä glutamii-
nipitoisen aminohappoliuoksen anto ennen leikka-
usta vähentänyt endotoksemiaa. Avoimeksi jää, oli-
siko suurempi glutamiiniannos ja glutamiinin in-
fusointi leikkauksen ja välittömän postoperatiivi-
sen vaiheen antanut erilaisen tuloksen. Endotokse-
mia ei aiheuttanut verenkierrollisia eikä aineenvaih-
dunnallisia muutoksia, mutta laukaisi TNF:n va-
pautumista. Ilmeisesti pienet endotoksiinipitoisuu-
det ovat harmittomia sydänleikkauksen jälkeen.

Potilaat, joiden nestetasapaino ja hapetus oli op-
timoitu ennen laajaa suolistoalueen leikkausta, li-
säsivät spontaanisti leikkauksen jälkeen sydämen
minuuttitilavuuta ja suolistoalueen verenkiertoa sekä
hapentarjontaa vastaamaan kudosten tarpeita. Do-
peksamiini, ei antanut enää lisätehoa. joten ”profy-
laktinen” sympatomimeettien käyttö ei vaikuta tä-
män tutkimuksen mukaan indisoidulta. Myöskään
dopeksamiini ei muokannut kudosten tulehdusvas-
tetta.
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