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Mitä yli 1500 OPCAB:a on opettanut 
sydänanestesiologille Oulussa?

Vilho Vainionpää

Vaikka sepelvaltimo-ohitusleikkausten tekeminen ilman sydänkeuhkokonetta 
(OPCAB, off-pump coronary artery bypass) on Suomessa yleistynyt vasta tällä 
vuosituhannella, on niitä ulkomailla tehty jo runsaasti 1980-luvulta alkaen. 1 
Noihin aikoihin OYS:ssakin OPCAB:ja aloiteltiin, mutta vasta viimeisten viiden 
vuoden aikana on tapahtunut tämän tekniikan todellinen läpilyönti ja vuonna 
2005 OPCAB:ien määrä ylitti perfuusiossa tehtyjen pelkkien ohitusleikkausten 
(CABG) määrän (Kuva 1). Kuvasta näkyy myös yleismaailmallinen trendi isoloi-
tujen ohitusleikkausten määrän laskusuunnasta.

OYS:n materiaalissa 2001–07 elektiiviset/
kiireelliset/päivystykset jakautuivat (%): 
OPCAB 63,1/31,3/5,5 vs. CABG 53,6/ 

39,1/7,3, eli OPCAB-materiaali on ollut hieman 
”elektiivisempää”. Kokonaiskuolleisuus OYS:n Sy-
dänrekisterin pelkkien ohitusleikkausten valikoi-
mattomassa materiaalissa 2001–07 on ollut OP-
CAB 12/1506 (0,80 %) ja CABG 43/2272 (1,89 %). 
Korkeariskisillä potilailla (Euroscore > 6) kuollei-
suus on kuitenkin 6–7 % riippumatta leikkausme-
netelmästä. 2 Aivohalvausriski on valikoimatto-
massa aineistossa OPCAB 1,8 % ja CABG 2,5 % 
(n.s.). 3 Nämä luvut kestävät hyvin vertailun kirjal-
lisuudessa esitettyjen lukujen kanssa.

Kirjallisuudessa jatkuvasti kiistellään siitä, kum-
pi menetelmä on parempi komplikaatioiden ja tu-
losten suhteen. Sydänkeuhkokoneen käyttöön si-
nänsä tiedetään liittyvän selviä haitallisia vaiku-
tuksia (mikroembolisaatio, tulehdusvasteen akti-
vaatio, veritrauma ja hyytymissysteemin aktivaa-
tio). Siksi on oikeastaan yllättävää, ettei selkeämpiä 
eroja ole saatu osoitettua esim. aivokomplikaatioi-
den suhteen. 4 Toisaalta hyviä satunnaistettuja ver-
tailuja ei edelleenkään ole liiemmälti käytettävissä. 
Viimeaikaisissa tutkimuksissa näyttäisi OPCAB-
menetelmän edut korostuvan korkeariskisten po-
tilaiden (mm. diabeetikot, redo-leikkaukset) osal-
ta, joilla elinkomplikaatiot (munuaiset, aivot) ja 
mahdollisesti kuolleisuus olisi vähäisempää. 5, 6, 7

Verensiirtojen tarpeen vähenemisestä 
OPCAB:eissa ollaan tutkimuksissa yksimielisiä. 1 
Myös OYS:n Sydänrekisterin mukaan 2002–05 ha-
vaittiin sama asia. Verituotteita tarvitsi ylipäätään 
OPCAB 40,4 % ja CABG 67,9 % potilaista. Myös 
verituotteiden absoluuttiset määrät potilasta kohti 
olivat OPCAB:eilla pienemmät (Kuva 2).

Miksi OPCAB:sta tuli rutiinia OYS:ssa?

OPCAB:n käyttö oli alkuvaiheessa ja on edelleen-
kin sydänkirurgin valinta. Sydänkirurgian pääl-
likkö (oyl Martti Lepojärvi) aloitti OPCAB-leik- Kuva 1. OPCAB-määrät ja suhteellinen osuus, OYS 2001–07.

Sydänanestesia
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kaukset jo silloin, kun ei vielä ollut nykyisenkal-
taisia stabilaattoreita leikkausta helpottamas-
sa. OYS:ssa sydänkirurgian positiivinen tahtotila 
OPCAB-tekniikan hyödyntämiseen on nähdäkse-
ni tärkein syy nähtyyn kehitykseen.

OYS:sta kävi ainakin kaksi delegaatiota (sydän-
kirurgeja, sydänanestesiologeja, sydänsalien anes-
tesia- ja leikkaushoitajia) tutustumassa Belgian 
Leuvenissa Professori Paul Sergeantin lanseeraa-
maan OPCAB-käytäntöön. 8 Näiden vierailujen 
antina vakiintui OYS:ssa OPCAB-rutiineja, joil-
la pyritään ennaltaehkäisemään ja minimoimaan 
hemodynamiikan liiallinen häiriytyminen ja sy-
dänlihasiskemian kehittyminen. Näitä periaattei-
ta ovat esimerkiksi:
1. pohjapito-ompeleen käyttö, jonka avulla koho-

tusliinoilla sydän saadaan hellävaraisesti nostet-
tua tarvittaviin leikkausasentoihin,

2. sopivankokoisen shuntin rutiinimainen käyttö 
anastomoosien ompelussa,

3. sydänlihaksen ongelmista varoittavien merk-
kien (täyttöpaineiden – erityisesti pulmonaali-
paineen – nopea nousu, rytmihäiriöt, verenpai-
neen liiallinen lasku, ST-tason muutokset, sydä-
men minuuttitilavuuden liiallinen lasku) jatku-
va havainnointi ja niihin aggressiivisesti puut-
tuminen esim. sydämen asentoa korjaamalla,

4. sydämen hellävarainen käsittely ja rauhallinen 
eri asentoihin totuttaminen, sekä

5. saumaton yhteistyö koko tiimin, mutta erityi-
sesti kirurgin ja anestesiologin välillä.

Vasta-aiheina sepelvaltimo-ohitusleikkauksen 
tekemiselle OPCAB:na on kirjallisuudessa mainit-
tu sydämen ontelon trombi, pahanlaatuiset kam-
mioarytmiat, erittäin syvällä lihaksensisäisesti si-
jaitsevat sepelvaltimot ja luonnollisesti kombi-
naatioleikkaukset kuten läppä-koronaari. 1 Redo-
leikkauspotilaiden ja jopa kardiogeenisen shokin 
partaalla olevan aortan vastapulsaattorilla tuetun 

potilaan ohitusleikkaukset voidaan usein tehdä 
OPCAB:na, kuten kirjallisuus ja OYS:n omat ko-
kemukset osoittavat. Klopidogreeliä saaneet po-
tilaat saattavat hyötyä OPCAB-tekniikasta vähäi-
semmän vuotovaaran ansiosta. Osa OYS:n sydän-
kirurgeista tekee käytännöllisesti katsoen kaik-
ki isoloidut ohitusleikkaukset ilman perfuusiota, 
mutta osa on pitäytynyt perfuusioleikkauksissa. 
Näin ollen tärkein menetelmän valintaan vaikut-
taja on kulloinenkin pääkirurgi.

OPCAB-rutiinit OYS:ssa: kanylaatiot, 
monitoroinnit ja lääkevalinnat

Kärjistäen voidaan sanoa, että ilman perfuusiota ja 
perfuusiossa tehdyt ohitusleikkaukset ovat aneste-
siologin kannalta täysin eri leikkauksia. Tosin 
anestesiamenetelmä on molemmilla ryhmillä lä-
hes sama (fentanyylibolus, propofoli- ja alfentanii-
li-infuusiot, sevofluraani, pankuroni). Myös kany-
laatiot (arteriakanyyli, keuhkovaltimokatetri, virt-
sakatetri, iso iv-kanyyli) tehdään samalla tavalla. 
OPCAB-potilailla käytetään rutiinimaisesti taval-
lista keuhkovaltimokatetria. Aivan alkuvaiheessa 
käytettiin jatkuvan minuuttivolyymin ja venasatu-
raation antavaa katetria, mutta siitä luovuttiin epä-
varman toiminnan (sydämen asentojen muuttues-
sa kärjen asema muuttuu) ja korkean hinnan ta-
kia. Ruokatorvi-ECHO:a käytetään satunnaisesti, 
jos halutaan tarkistaa epävarmaksi jäänyt läppäti-
lanne tai arvioida tarkemmin sydämen pumppa-
usta. Entropiamonitorointi on rutiinia, mutta ai-
vojen happisaturaatiota (Invos™) mitataan vain 
poikkeustapauksissa. Tosin sen käytön lisäämistä 
on mietitty sydänanestesiologien keskuudessa.

Selkeä OPCAB-leikkaukseen liittyvä erityispiir-
re on aggressiivinen potilaan normotermiasta huo-
lehtiminen. OYS:ssa on menestyksellisesti käytetty 
rakkolämmön ohjaamaa vesikiertopatjaa potilaan 
alla koko salivaiheen ajan. Jos lämmitysmenetelmä 
ei ole riittävän tehokas, voi potilaan lämpötila olla 
leikkauksen lopussa herkästi jopa alle 35 astetta.

Punasolupesuri on käytössä imuveren talteen-
ottamiseksi koko leikkauksen ajan. Heparinisaatio 
on nykyisin sama kuin perfuusioissa (ACT-tavoite 
> 400), vaikka alkuvuosina tyydyttiin ACT-tasoon 
350. Traneksaamihappoa käytetään OPCAB:eissa 
harvoin, vaikka se perfuusioleikkauksissa on 
OYS:ssa melko rutiininomaista. Postoperatiivises-
ti OPCAB-potilailla erityisesti pyritään enoksapa-
riini ja asetyylisalisyylihappo aloittamaan jo leik-
kauspäivän iltana, jos vuoto on vähäistä, koska 
leikkauksen laukaisemaa hyperkoagulaatiotilaa ei 

Kuva 2. Verituotteiden lkm tarve potilasta kohden OYS 
2002–05.
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ole hillitsemässä perfuusion trombosyyttifunktio-
ta alentava vaikutus. Mikäli potilas tarvitsee var-
sinaista inotrooppista lääkitystä (vasopressorin li-
säksi), on OYS:ssa dobutamiini yleensä ensimmäi-
senä vaihtoehtona. Selkeillä low output-potilailla 
aloitetaan nykyisin herkästi levosimendaani ja/tai 
GIK-hoito.

OPCAB-kirurgin toiminta

Leikkauksen alkuvaiheet (graftimateriaalin otto 
jalasta ja /tai kädestä, sternotomia, IMA-graftin/
graftien preparointi ja perikardiumin avaus) su-
juvat samalla tavalla kuin perfuusioleikkauksissa. 
Tässä vaiheessa on hyvää aikaa arvioida potilaan 
volyymistatusta ja korjata mahdollinen hypovo-
lemia. Aortan tyven soveltuvuus sivupihdityksel-
le ja proksimaalianastomoosien teolle selvitetään 
palpaation ja pinta-ECHO:n avulla. Kun kirurgi 
ryhtyy tutkimaan anastomoosien paikkoja ja val-
mistelemaan ensimmäisen anastomoosin tekoa, 
on sydänanestesiologin oltava valppaana paikalla. 
Pohjapito-ompeleen laiton vaatima sydämen nos-
to hämmentää hetkeksi – yleensä alle 10 sekunnik-
si – hemodynamiikkaa, mutta sydän toipuu tästä 
nopeasti päästyään normaaliasentoonsa. Liikaa ei 
voi korostaa kirurgin hellävaraisen sydämen käsit-
telyn merkitystä OPCAB-kirurgian eri vaiheissa.

Distaalianastomooseista ensimmäisenä teh-
dään useimmiten vasemmalla mammaria-valti-
molla ohitus etulaskevaan sepelvaltimoon (LIMA-
LAD), koska näin saadaan heti lisäkiertoa tär-
keälle etuseinän alueelle ilman mainittavaa sydä-
men nostamisen tarvetta. Tässä vaiheessa ei yleen-
sä ole mitään ongelmia hemodynamiikan suhteen. 
Suonistatuksesta riippuen jatketaan sitten mui-
hin kohteisiin (lateraali- ja takaseinälle). Kaikissa 
distaalianastomooseissa käytetään oikeankokois-
ta shunttia iskemian vähentämiseksi. Kriittisem-
millä potilailla tehdään usein proksimaalianasto-
moosit aortan tyveen jo LAD:n jälkeen, jotta näil-
lä vena- ja/tai arteriagrafteilla päästään heti syöt-
tämään lisäkiertoa ahtaumien taakse anastomoo-
sien valmistumisen myötä. Tämä toimintajärjestys 
osaltaan auttaa sydäntä selviytymään hankalim-
mista asennoista, joita tyypillisesti on tarjolla late-
raaliseinämän kohteissa (CX, LOM).

Sydämen ollessa kohotettuna pystyyn pohjapi-
toliinojen ja sydämen kärkeen kiinnitetyn imu-
kuppikohottimen avulla muuttuu erityisesti va-
semman puolen geometria oleellisesti. Vasemman 
eteisen tilavuus kasvaa huomattavasti ja vasem-
man kammion loppudiastolinen tilavuus vastaa-

vasti pienenee jopa 50 %. Myös mitraaliannuluk-
sen muoto saattaa vääristyä ja sinänsä normaa-
li läppä voi vuotaa näissä asennoissa. Samat muu-
tokset koskevat osaksi myös sydämen oikeaa puol-
ta ja trikuspidaaliläppää. 1 Käytännössä voi usein 
todeta, kuinka pienetkin asennon helpotukset 
(esim. sydämen kärjen siirtäminen sentillä–pa-
rilla vasemmalle tai stabilaattorin pieni löysäämi-
nen enemmän ”kelluvaksi”) saattavat ratkaisevasti 
parantaa pumppausta. Leikkauspöydän asentojen 
maksimaalinen hyödyntäminen (trendelenburg, 
oikea sivukallistus) auttaa kirurgia hankalimmis-
sa kohteissa.

OPCAB-anestesiologin toiminta

Koska kirurgi joutuu täysipainoisesti keskitty-
mään anastomoosien laadukkaaseen ja mielellään 
joutuisaan ompelemiseen, tulee anestesiologin pi-
tää silmät monitorissa ja toisaalta myös sydämes-
sä havaitakseen välittömästi varoittavat muutokset 
hemodynamiikassa ja toisaalta pysyäkseen tarkasti 
selvillä leikkauksen edistymisestä. Kannustavan ja 
rauhallisen sali-ilmapiirin positiivista vaikutusta 
työn sujumiseen ei tule väheksyä, mutta tarvittaes-
sa peli on vihellettävä poikki (esim. sydämen asen-
non tilapäiseksi helpottamiseksi), jos omat keinot 
eivät näytä riittävän.

OPCAB-anestesiologin tehtävänä on omilla kei-
noillaan (ja toisaalta tiiviillä yhteistyöllä kirurgin 
kanssa) pyrittävä tasapainoilemaan sydänlihaksen 
happitasapainon ja riittävän pumppauksen välillä. 
Riittävä volyymitäyttö, jalkojen nosto ja verenpai-
neen kohotus tarvittaessa vasopressoreilla (neo-
synefriini, noradrenaliini) tähtäävät riittävän ko-
ronaarikierron ylläpitoon. Inhalaatioanesteettien 
käyttö (isofluraani, sevofluraani) on mielekästä, 
koska niillä on osoitettu iskemialta suojaavaa vai-
kutusta. 1 Rauhallinen pulssitaso ja inotrooppien 
”säästely” tähtäävät sydänlihaksen hapenkulutuk-
sen alentamiseen. Jos sydämen rytmi menee liian 
harvaksi (esim. alle 45), kannattaa harkita epikar-
diaalisen tahdistuksen laittoa. OYS:ssa hyvin har-
valle OPCAB-potilaalle on tarvinnut laittaa tah-
distinta, vaikka se perfuusioleikkauksissa laitetaan 
lähes kaikille.

Hemodynamiikan riittävyyttä tulee arvioi-
da kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi matalan sy-
dämen minuuttivolyymin voi tilapäisesti hyväk-
syä, jos muut suureet (CVP, DPAP, HR) ja sydä-
men rytmi pysyvät ennallaan ja matalaksi pyrki-
vä MAP on korjattavissa vasopressoria lisäämäl-
lä. Anastomoosin valmistuttua voidaan sydäntä 
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”lepyttää” taas jonkin aikaa paremmassa asennos-
sa. Hälytyskellojen pitää soida, jos äkillisesti alkaa 
tulla kammiolisälyöntejä, ST-taso nopeasti laskee, 
täyttöpaineet nousevat ja pumppaus hiipuu. Täl-
löin on asentoa helpotettava välittömästi ja lähes 
aina näin päästään eteenpäin. OYS:n käytännös-
sä erittäin harvoin joudutaan turvautumaan per-
fuusioon, esim. Biancarin ja kumppaneiden stro-
ke-tutkimuksessa vain kolmella potilaalla 557:stä. 3 
Kirjallisuudessa konversiofrekvessit ovat vaihdel-
leet alle 1:stä aina 5 %:iin saakka. 1

Lopuksi

Mitä yli 1500 OPCAB:ia on siis opettanut sy-
dänanestesiologille? Erään muun sairaalan koke-
nut sydänanestesiologi ehdotti tämän jutun otsi-
koksi ”OPCAB – anestesiologin painajainen”. Olin 
hiukan huvittunut ja ihmeissäni tuosta nimieh-
dotuksesta ja tein gallupin meidän sydänaneste-
siologeille, mitä mieltä he ovat. Kukaan ei pitä-
nyt OPCAB:ien hoitamista minkäänlaisena paina-
jaisena, vaikka kaikille hankaliakin tapauksia oli 
osunut. Lienee niin, että potilasmäärien noustes-
sa ja oppimiskäyrän kiivetessä korkeammalle, käy-
tännöt rutinoituvat ja pikkuhankaluuksien kanssa 
opitaan elämään. Keskustelujen perusteella useim-
mat bypass-ikää lähentelevät OYS:n sydänaneste-
siologit valitsisivat itselleen OPCAB:n!          
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