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Onko perfuusiosysteemien kehitys kohti 
pienempää tuonut todellisia hyötyjä?

Jan-Ola Wistbacka

Potilasmateriaali muuttuu jatkuvasti vaativampaan suuntaan: leikkaukseen 
tulevien potilaiden keski-ikä on noussut ja heidän riskiprofiilinsa on muuttunut 
vaikeammaksi (DM, ASO, munuaisten vajaatoiminta). Miten sydänanestesia ja 
perfuusiotekniikka sopeutuvat näihin vaatimuksiin? 

Sydän-keuhkokoneen käyttö ja kehonulkoinen 
verenkierto (CPB) rasittavat elimistöä fysio-
logisille äärirajoille. Pintakontakti vieraaseen 

materiaaliin, epäfysiologiset veren virtausolosuh-
teet ja etenkin leikkausimujen käyttö vaurioittavat 
verisoluja ja aiheuttavat eri biologisten entsyymi-
järjestelmien aktivoitumisen kautta muun muassa 
hyytymis- ja fibrinolyysijärjestelmän häiriöitä se-
kä yleisen tulehdusvasteen (SIRS) käynnistymistä. 
CPB:n haitalliset seuraukset aiheuttavat näin elin-
toimintahäiriöitä, joista esimerkiksi neurologisten 
seuraamusten skaala vaihtelee tappavasta hemi-
plegiasta eriasteisiin neurokognitiivisiin muutok-
siin 1, 2. Komplikaatioista on seurauksena hoitoajan 
pitkittyminen ja kustannusten nousu. 

Yksi vastaus uusille haasteille on CPB:n vält-
täminen – koronaarikirurgiaan on kehitetty off 
pump-coronary artery bypass- eli OPCAB-tek-
niikka, jossa anastomoosit tehdään lyövällä sydä-
mellä ilman CPB:n käyttöä. Mutta kaikki CABG-
potilaat eivät sovellu tähän ja CPB tarvitaan edel-
leenkin sekä CABG- että läppäpotilailla. Toinen 
lähestymistapa on sitten yrittää parantaa CPB-tek-
niikkaa vastaamaan nykyajan vaatimuksia.

Perfuusiotekniikka on vuosikymmenten kulu-
essa kehittynyt kovasti ja perfuusion laatu on pa-
rantunut, mikä on jatkuvasti edistänyt potilai-
den selviämistä toimenpiteestä. Membraanihape-
tin syrjäytti kuplahapettimen jo 1980-luvulla, ar-
terialinjafiltterin käytöstä on tullut rutiinia samalla 
kun monitorointi on parantunut (venalinjan hap-
pisaturaatio, arterialinjan PaO2, sekä viime vuosi-
en aikana lopullisen läpilyöntinsä tehnyt aivojen 

happisaturaatiomittaus). Pinnoitettujen letkusto-
jen ja hapettimien käyttö tuli jäädäkseen 2000-lu-
vun alussa ja kardiotomiaveren pesusta cellsave-
rilla ennen palauttamista potilaskiertoon on myös 
tullut rutiinia. 

Roller-pumpulla on edelleen vankka asema leik-
kaus- ja ventti-imuna, mutta sentrifugaalipum-
pun käyttö systeemipumppuna on ainakin meil-
lä kokonaan syrjäyttänyt roller-pumpun 3, 4. Sydä-
men suojaukseen käytetään verikardioplegiaa, jos-
sa 28–30 °C hapetetun veren ohella yhä harvem-
min kirkasta komponenttia (modifioitu Buckberg 
II). KMg-konsentraatin sivulinjainfuusio mikrop-
legiatekniikalla takaa riittävän hiljaisen sydämen 
ja leikkausalueen. 

Tasapainoilua koagulaation ja 
fibrinolyysin välillä

Perikardiumtilaan vuotanutta verta on pitkään ol-
lut tapana imeä talteen ja palauttaa kardiotomiare-
servoaarin kautta suoraan takaisin CPB-kiertoon. 
Tämä veri sisältää kuitenkin rasvaa sternumista, 
se on osittain hemolysoitunutta (imun aiheutta-
ma negatiivinen paine) ja siinä tapahtuu nopeas-
ti pääasiassa kudostekijän laukaisemaa (ulkoisen) 
koagulaatiojärjestelmän aktivaatiota sekä kudos-
peräisen plasminogeeniaktivaattorin laukaisemaa 
fibrinolyysin aktivaatiota 5–7. Onkin suositeltu, että 
tämä veri joko pitäisi heittää kokonaan pois tai si-
tä pitäisi käsitellä cellsaverilla ennen palauttamista 
potilaaseen 8. Tämä onnistuu hyvin CABG-kirur-
giassa, mutta edellyttää erillisen imun käyttöä int-
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rakavitaarisen veren talteenottoa varten esim. läp-
päleikkauksissa. 

Veren eri osakomponentit reagoivat epäfysio-
logisessa kontaktissa CPB-kierron hydrofobiseen 
muovimateriaaliin. Fibrinogeeni kiinnittyy no-
peasti muovipintaan ja trombosyyttien tarttues-
sa fibrinogeeniin GPIIb/IIIa-reseptorien välityk-
sellä käynnistyy patofysiologinen prosessi, jonka 
lopputuloksena on hyytymisjärjestelmän aktivoi-
tuminen ja koagulopatia. Komplementin aktivoi-
tuminen aiheuttaa eri entsyymien ja sytokiini-
en vapautumista liuskatumaisista valkosoluista ja 
monosyyteistä. Suora pintakontakti ja verenvir-
ran aiheuttama rasitustila kiinteätä pintaa vastaan 
(shear stress) johtavat mm. kallikreiini-kiniinijär-
jestelmän aktivoitumiseen. Tämä taas johtaa fib-
rinolyysin käynnistymiseen ja bradykiniinin va-
pautumisen kautta vasodilataatioon ja kapillaa-
riston permeabiliteettihäiriöön. Lopputuloksena 
näistä eri osareaktioista on hyytymis-, fibrinolyy-
si- ja tulehdusjärjestelmien aktivoituminen. 

Paljon työtä on tehty CPB-letkuston ja hapet-
timen hemokompatibiliteetin parantamiseksi ja 
edellä mainittujen haittojen vähentämiseksi. Kon-
taktipintoja on kehitelty yhä enemmän muistutta-
maan verisuoniseinämän endoteelin rakennetta. 
Hepariinipinnoituksella matkitaan mm. endotee-
lin glukosaminoglykaaneja. Pinta on rakenteelli-
sesti non-trombogeeninen hydrofiilisten ryhmien 
ansiosta ja toiminnallisesti se muodostaa bioaktii-
visen anti-trombogeenisen pinnan, minkä takia se 
vähentää sekä komplementin aktivaatiota että hyy-
tymistaipumusta 9, 10. Pelkkä hepariinipinnoitus ei 
kuitenkaan riitä estämään trombiinin muodostus-
ta CPB:n aikana, vaan systeemihepariiniannoksen 
vähentämiseen ilman kardiotomiaveren erottelua 
liittyy kohonnut tromboosiriski 11, 12. Fosforylko-
liinipinnoitteella matkitaan solumembraanin lipi-
dipintarakennetta. Tämä pinta on rakenteellises-
ti myös non-trombogeeninen hydrofiilisten ryh-
mien ansiosta ja toiminnallisesti tämä muodos-
taa passiivisen biomembraanin. Sen käyttöön liit-
tyy vähentynyt proteiinien adheesio ja vähemmän 
komplementin ja trombosyyttien aktiivaatiota 13.

Mini- eli Low-prime bypass

Viime vuosina on ruvettu käyttämään erilaisia ns. 
mini-bypass -tekniikoita. Tässä käytetään pinnoi-
tettua CPB-järjestelmää ja erotellaan perikardi-
imusta otettua verta, jota pestään cellsaverilla en-
nen palauttamista kiertoon. Veren ja vieraan ma-
teriaalin kontaktipintojen pienentämiseksi let-

kuston kokonaispituutta on lyhennetty (viemällä 
koko CPB-kierto lähemmäksi potilasta) ja vena-
linjan sisäläpimittaa on kavennettu. Kova kardio-
tomiasäiliö on jätetty pois venalinjasta veri-ilma- 
ja veri-pintakontakin minimoimiseksi. Systeemi-
pumppuna käytetään sentrifugaalipumppua ja ve-
napaluu tapahtuu suoraan aktiivisella imulla, mikä 
asettaa aivan uusia vaatimuksia kanylaatio- ja per-
fuusiotekniikalle. Uuden tekniikan ymmärtämi-
nen ja sisäistäminen vaatii jonkin verran harjoitte-
lua, mutta itse tekemällä pääsee nopeasti tekniik-
kaan kiinni. Perusedellytyksenä on saumaton yh-
teistyö sydänkirurgin ja anestesiologin/perfuusio-
lääkärin välillä. Tekniikka vaatii kirurgilta tarkkaa 
kanylaatio- ja leikkaustekniikkaa ja perfuusiolää-
käriltä aktiivisempaa otetta koko perfuusiotapah-
tumaan verrattuna perinteiseen perfuusioon.

Maailmalla käytetään tällä hetkellä useam-
pia systeemejä, joista Suomessa on kokeiltu ai-
nakin Fuchs Medical OY:n edustamaa MECC™-
systeemiä, Terumon ROCSafe™- ja Sorin Group 
Finlandin edustamaa ECCO™-systeemiä. Medtro-
nicilla on oma ”Resting heart”-konseptinsa, jota 
tietääkseni ei ole käytössä Suomessa. 

Koska venalinjassa on aktiivinen imu, ilmaa 
pääsee helposti kiertoon, mikäli kanyylikohdat ei-
vät ole tiiviit. Ilmaembolisaation riski onkin ollut 
syynä kyseenalaistaa uuden tekniikan oikeutus-
ta 14, 15. On varauduttava tarkasti sekä ilmaemboli-
an ehkäisyyn että sen hoitoon. Kirurgi laittaa yli-
määräisen varmistussilkin eri kanylaatiokohtiin ja 
kaupallisissa sovellutuksissa on tavalla tai toisella 
automatisoitu ilmanpoistojärjestelmä. ECCO™:ssa 
on automaattinen ilmanpoisto venalinjan ”bubble-
trapista” erillisellä roller-pumpulla. Alkuperäi-
sessä MECC™-mallissa ei ollut edes venapuolen 
”bubble-trapia”, mutta nykyään siihen saa sellai-
sen, josta voidaan poistaa ilmaa esim. roller-pum-
pulla suljettuun pussireservoaariin, joka on yhdis-
tettynä sekä cellsaveriin (ilmaa varten) että CPB-
kierron venalinjaan. 

Käytännössä on ainakin meillä ollut erittäin vä-
hän ongelmia ilman kanssa. Vaikutelmaksi on jää-
nyt, että ilmantulo venapuolelta on paljon parem-
min hallinnassa kuin perinteisellä tekniikalla! Vii-
me vuosina on kiinnitetty huomiota siihen, kuin-
ka usein venalinjassa on ilmaa tavallisessa per-
fuusiokierrossa 16, 17. Suurin osa tästä ilmasta toki 
jää reservoaariin, hapettimeen ja arteriafiltteriin, 
mutta osa menee hienojakoisina mikrokuplina 
suoraan potilaidemme päähän 18, 19! Jos on etukä-
teen suunniteltu strategia ilmaembolisaation suh-
teen, sentrifugipumppuun suunniteltu systeemi ei 
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ole sen vaarallisempi kuin perinteinenkään per-
fuusio 20.

Koska potilas toimii järjestelmän reservoaari-
na, täytyy perfuusiolääkärin ennakoida, mitä on 
odotettavissa leikkauksen eri vaiheissa. Perfuusi-
on alussa potilaan volyymi on yleensä yläkantissa. 
Liiallisen volyymin välttämiseksi voidaan tarvitta-
essa käyttää antegradista (venalinjasta) ja/tai ret-
rogradista (arterialinjasta) autologista primausta, 
eli korvataan kirkasta primingia minikierrossa po-
tilaan omalla verellä, jotta hematokriittitaso ei las-
kisi niin paljon perfuusion alussa. Näin toiminnal-
linen primingvolyymi voi jääda hyvinkin pieneksi. 
Toisaalta, jos ajaa perfuusiota potilas liian tyhjänä, 
saa varautua ongelmiin venapaluun kanssa. Hy-
povolemia paljastuu vääjäämättä miniperfuusiota 
ajaessa 21. Koska käytämme jatkuvaa retrogradis-
ta plegiaa ja proksimaalianastomoosit tehdään yh-
dellä pihdityksellä, meillä oli alkuvaiheessa ongel-
mia hallita volyyminvaihteluita proksimaaliom-
pelun aikana. Jotta hyvää aortasta tulevaa verta ei 
tässä vaiheessa ”menisi hukkaan” cellsaveriin, pi-
tää lisätä perfuusiovirtausta. Päinvastoin kuin pe-
rinteisessä perfuusiossa, missä virtauksen lisäämi-
nen yleensä vaatii lisää ulkoista volyymiä ja aihe-
uttaa veren tulvimista keuhkojen kautta aorttaan, 
minisysteemissä tällä lailla lisätään samalla ”veren-
keräystä” potilaan kierrosta. Näin varapussi, johon 
ventistä kerätään ja missä erotellaan ilma verestä, 
täyttyy. Tämä volyymi sitten palautetaan potilaalle 
ennen aortan avausta. 

Venapaluu tapahtuu aktiivisen imun avulla ja 
on tärkeää, että venalinjan negatiivista painet-
ta monitoroidaan. Käytännössä olemme päässeet 
täyteen laskettuun virtaukseen venapaineen ol-
lessa −25–35mmHg, proksimaaliompelun aikana 
paine laskee herkästi −40–50 tasolle. Tästä olem-
me oppineet käyttämään venapuolen painemoni-
torointia myös aorttakirurgiassa femoro-femoraa-
liperfuusiossa; liiallinen negatiivinen paine paljas-
taa huonon venapaluun! Left-side-bypass on itse 
asiassa low-prime-systeemi 22.

Mitä hyötyä on korkeammasta 
hematokriitista CPB:n aikana?

Pienempi primingvolyymi johtaa vähentyneeseen 
hemodiluutioon CPB:n aikana ja leikkauksen jäl-
keen. Kokemuksemme mukaan päästään yleensä 
helposti täyteen tai lähes täyteen laskettuun virta-
ukseen. Yhdistettynä korkeampaan hematokriit-
titasoon tämä merkitsee parempaa hapenkulje-
tuskapasiteettia ja parempaa hapentarjontaa elin-

tasolla kuin perinteisessä perfuusiossa 23. Kulu-
neiden vuosien aikana perinteistä CPB:tä on ajet-
tu hyvin vaihtelevalla hematokriittitasolla (Hkr). 
Yleensä Hkr 0,20–0,22 tasoa on pidetty turvallise-
na, mutta vähän tai ei mitään tietoa on ollut tur-
vallisesta Hkr-tasosta yksilö- ja elintasolla, ja eten-
kin systeemilämpötilan ollessa nykyään 32–34 °C 
epävarmuus on vain kasvanut. On julkaistu lukui-
sia raportteja, joissa matala Hkr on yhdistetty pos-
toperatiivisiin elintoimintahäiriöihin ja jopa kor-
keampaan mortaliteettiin. 

6980 CABG-potilaan materiaalissa matalim-
man Hkr:n potilasryhmässä oli merkitsevästi suu-
rempi kuolleisuus ja aortansisäisen pallopumpun 
(IABP) tarve oli suurempi 24. Pienikokoiset potilaat 
ja naiset olivat yliedustettuina tässä ryhmässä. Ret-
rospektiivisessä 5000 aikuispotilaan analyysissä oli 
merkitsevästi enemmän postoperatiivisia aivohal-
vauksia, sydäninfarkteja, munuaisten vajaatoimin-
taa, pitkittyneen ventilaation tarvetta ja monielin-
vajaatoimintaa (MOF), mikäli matalin Hkr CPB:n 
aikana oli alle 0,22 25. 10 949 CPB-potilaan ana-
lyysissa matalin Hkr oli riippumaton ennusteki-
jä saada perioperatiivinen stroke, ja insidenssi oli 
yli kaksi kerta suurempi, kun matalin Hkr oli 0,20 
verrattuna Hkr-tasoon 0,25 26. Hemodiluutio näyt-
tää myös olevan riskitekijä saada munuaisten va-
jaatoiminta leikkauksen jälkeen 27, 28. Vaikka em. 
tutkimukset eivät välttämättä heijasta suoranaista 
syy-seuraus-suhdetta, on hiljattain ehdotettu, et-
tä matalin hyväksyttävä Hkr-raja tulisi nostaa lä-
hemmäksi 0,25 29. 

Korkeampi perioperatiivinen Hkr mini-bypass 
-tekniikalla hoidetuilla potilailla onkin yhteinen 
piirre kliinisissä julkaisuissa 23, 30–32. Omassa vuo-
sina 2005–07 kerätyssä CABG-materiaalissam-
me oli matalin Hkr-arvo keskimäärin 0,253 mini-
bypass -ryhmässä (N=121), kun se perinteisessä 
CPB-ryhmässä (N=467) oli 0,227 huolimatta siitä, 
että mini-bypass -ryhmään oli valikoitu pienempi-
kokoisia potilaita, joiden preoperatiivinen hemog-
lobiinin keskiarvo oli 131 verrattuna keskiarvoon 
139 perinteisessä ryhmässä. 

On myös raportoitu, että nämä potilaat tarvit-
sevat selvästi vähemmän vasokonstriktoreita per-
fuusiopaineen ylläpitämiseksi verrattuna perintei-
seen CPB:hen 23. Omat kokemuksemme tukevat 
tätä havaintoa, koska käytännössä neosynefriinin 
käyttö on pudonnut kymmenesosaan aikaisem-
masta. Onko syynä sitten vähäisempi hemodiluu-
tio vai johtuuko tämä lievemmästä tulehdusreakti-
osta, sitä emme tiedä.

On jo kauan tiedetty, että CPB:n mahdollistami-



FINNANEST 8, 41 (3) 239

seksi annettu hepariini käynnistää fibrinolyysin jo 
ennen CPB:tä ja on näin myötävaikuttamassa pos-
toperatiiviseen koagulopatiaan 33. Maailmalla on 
ajettu mini-bypassia menestyksekkäästi redusoi-
dulla hepariiniannoksella. Tämä perustuu siihen, 
että erilaisten hytyymis-, fibrinolyysi- ja tulehdus-
kaskadien käynnistymisen riski ja reaktioiden voi-
makkuus ovat selvästi pienemmät kuin perinteisen 
perfuusion aikana. Wiesenack et al. vähensivät he-
pariiniannosta jopa 40 %:iin perinteisestä käyttä-
essään MECC™-kiertoa CABG-potilailla 23. Tulok-
sena oli vähäisempi leikkaus- ja postoperatiivinen 
vuoto ja tämän seurauksena selvää säästöä veri-
kustannuksissa. 

Onko tutkimusnäyttöä  
mini-bypassin eduista?

Viime vuosina on julkaistu lukuisia sekä satun-
naistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia (RCT) et-
tä myös kliinisiä seurantaraportteja, missä uutta 
minitekniikkaa on verrattu perinteiseen tekniik-
kaan (Taulukot 1 ja 2). Potilasmäärältään suhteel-
lisen pienissä RCT-tutkimuksissa todetaan mini-
bypass -potilailla mm. korkeampia hematokriitti-
arvoja CPB:n aikana, pienemmät verensiirtoluvut, 
pienemmät nousut tulehdusvastetta ja sydänlihas-
vauriota kuvaavissa parametreissa. Suurimmas-
sa RCT-materiaalissa (N=200/200) oli vähemmän 
Low output syndroomaa (LOS) miniryhmässä ja 
trendi pienempään leikkausmortaliteettiin 35.

Julkaistuissa laajemmissa seurantatukimuksissa 
on miniryhmässä yleensä todettu vähemmän sy-
dänlihasvauriota, vähemmän LOS ja eteisvärinää 
ja vähemmän munuaisvauriota. Ekstubaatioaika ja 
tehohoitojakso on mini-bypass -potilailla ollut ly-
hyempi. Sen sijaan tärkeimmässä muuttujassa eli 
mortaliteetissa ei ole ollut tilastollista eroa, jos-
kin trendi eri sarjoissa on ollut miniryhmän eduk-
si. Tarvitaan laajempia prospektiivisia RCT-sarjo-
ja tähdäten mieluummin tiettyihin riskiryhmiin 
(pienikokoiset potilaat, hauraat vanhukset, ASO-
potilaat, munuaisvajaatoimintapotilaat jne.) selvit-
tääksemme, mikä on mini-bypass -tekniikan lo-
pullinen asema eri potilasryhmissä ja eri leikkaus-
tyypeissä. 

Mini-bypass hyvä vaihtoehto sekä 
tukiperfuusioon että läppäkirurgiaan

Minisysteemi on erittäin hyvä menetelmä tuki-
perfuusioon esim. huonokuntoisella OPCAB-eh-
dokkaalla: sulkematta aorttaa optimoidaan poti-

laan hemodynamiikkaa ja kudosperfuusiota (ai-
vot, munuaiset!) ja samalla luodaan kirurgille työ-
rauhaa. 

Epiaortaalisella ultraäänitutkimuksella löytyy 
yleensä sopiva kanylaatiopaikka ja mikäli ei löydy, 
niin voidaan käyttää aksillaari- tai femoraalikany-
laatiota. Tukiperfuusio minisysteemillä on erin-
omainen vaihtoehto tällaisilla potilailla 41. Tuo-
reessa RCT:ssä (N=150/150) ei todettu eroa tuleh-
dusvasteen, sydänlihasvaurion, vieraan veren käy-
tön eikä sairaalahoitoajan suhteen MECC™- versus 
OPCAB-tekniikalla leikatuilla CABG-potilailla 42. 
Sen sijaan MECC™-ryhmässä oli trendi vähäisem-
piin graftiongelmiin vuoden päästä leikkauksesta.

CABG-kirurgian lisäksi mini-bypass -järjes-
telmä on omasta mielestäni hyvä vaihtoehto kor- 
kean riskin läppätoimenpiteissä ja kombinaatio-
leikkauksissa. Etenkin mitraalikirurgiassa aktiivi-
nen venapaluu on eduksi, koska sekä ylä- että ala-
onttolaskimon kanylaatio (bicavakanylaatio) takaa 
hyvän venapaluun ja leikkausalue pysyy kuivem-
pana kuin perinteisellä tekniikalla. 

Perfuusion päätyttyä tyhjennetään minikierros-
sa oleva volyymi takaisin potilaaseen samalla kun 
veri korvataan keittosuolalla. Näin ollen meillä on 
vielä pitkään protaminisaation jälkeen hyvin ly-
hyessä ajassa toimiva perfuusiosysteemi, jos jos-
tain syystä jouduttaisiin takaisin perfuusioon. Lo-
puksi tämäkin jäännösvolyymi ajetaan vielä cell-
saverin kautta ja otetaan viimeisetkin punasolut 
talteen.

Mini-bypass versus ’perinteinen’ CPB

Perinteiseenkin CPB-tekniikkaan on mahdollista 
soveltaa mini-bypass -konseptin ideoita ja ratkai-
suja. Ei ole varmaankaan kenenkään vaikea mieltää 
konseptin teoreettisia etuja, mutta aktiivinen imu 
venalinjassa ja massiivisen ilmaembolisaation pel-
ko muodostavat todennäköisesti melkoisen kyn-
nyksen ottaa konsepti käyttöön. Itse olemme rat-
kaisseet tämän rakentamalla omaa sovellusta ”int-
raoperatiivisesta ECMO:sta” 43. Systeemi on täysin 
pinnoitettu ja imuveri menee cellsaverin kautta. 
Olemme luopuneet avoimesta kardiotomiareser-
voaarista ja siirtyneet käyttämään (puoli)suljet-
tua järjestelmää siten, että venalinjan ja sentrifu-
gipumpun välissä on – poikkeuksena ECCO™:sta 
ja MECC™:istä) pieni venareservoaaripussi, johon 
venaveri tulee passiivisesti lappotekniikalla. Täs-
säkin mallissa voidaan harrastaa autologista se-
kä ante- että retrogradista primausta, joten net-
topriming-volyymi jää pieneksi. Järjestelmä toi-
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Taulukko 1. Mini-CPB ja CABG-kirurgia: Prospektiivisia satunnaistettuja tutkimuksia 

Author, year Mini-CPB; N Control; N Signif
Fromes et al. 2002 34 MECC 30 30

Mean Interleukin-6 at end of CPB 38.8 87.9 p=0.04
Mean TNF-alpha 10.1 17.8 p=0.002
Neutrophil elastase release 72.7 219.6 p=0.001

Remadi et al. 2006 35 MECC 200 200
30 day-Mortality 1.5 % 2.5 % NS
Low output syndrome 0.66 % 4 % p<0.001
Mean CRP 24h  70 41 p<0.01
Mean CRP 48h 117 65 p<0.05
Intraoperative blood transfusion 6 % 12.8 % p<0.001

Liebold et al. 2006 19 MECC 20 20
Mean hematocrit during CPB 34.5 29.3 p=0.003
Blood transfusion rate 0 % 35 % p<0.001
Transcranial Doppler embolic count 733 1591 p=0.02
TCD gaseous emboli /a.cerebri med dx 216 623 p=0.02
Lower NIRS O

2
Hb-conc. in Control group during CPB p<0.01

Perthel et al. 2007 36 ECCO 30 30
Blood transfusion, overall 27 % 43 % p=0.05
Mean postoperative drain loss 302 786 p<0.05
Gaseous microembolic activity 0.14 5.32 p<0.05

Skrabal et al. 2007 37 MECC 30 30
Mean Troponin T at 6h 0.07 0.16 p<0.01
Mean Troponin T at 24h 0.21 0.35 p<0.03
Mean CKMBm at 6h 22.5 40.6 p<0.001
Mean CKMBm at 12h 23.3 40.8 p<0.001

Huybregts et al. 2007 38 Synergy 25 24
Postoperative (2h) Thromboxane B2 9.02 2.02 p<0.01 
Mean postoperative Interleukin-6 1.32 0.69 p<0.05
Mean postop. N-acetyl-glucosaminidase 167  59 p<0.05
Preop. Intestinal fatty acid binding protein 7  9 NS
Postop. Intest. fatty acid binding protein 347 231 p<0.05 

Taulukko 2. Mini-CPB ja CABG-kirurgia: Ei satunnaistettuja seurantatutkimuksia

Author, year Mini-CPB; N Control; N Signif
Wiesenack et al. 2004 23 MECC 485 485

Number of distal anastomoses 3.3 3.5 NS
CPB-time, min 79 86 NS
Highest lactate, mg/dl 11.1 14.1 p<0.05
Any erythrocyte transfusion 39 % 79 % p<0.05
Myocardial infarction 1.9 % 3.3 % p<0.05
Low cardiac output 0.8 % 4.3 % p<0.05
Atrial fibrillation 12 % 33 % p<0.05
Pneumonia 0.8 % 3.1 % p<0.05
Need for hemodialysis 0.2 % 2.2 % p<0.05
Stroke 1.0 % 3.1 % p<0.05
30 day-Mortality 1.6 % 2.5 % NS

Immer et al. 2007 39 MECC 1053 373
Mean time before extubation, hours 11.8 17.4 p<0.001
ICU stay, hours 30.9 22.6 p=0.023
Length of hospital stay, days 7.5 8.8 p=0.02
Transfusion of erythrocytes 9.3 % 31.9 % p<0.001
Cerebrovascular accident 0.8 % 2.4 % NS
cTroponin I at 6h 7.9 18.8 p<0.001
cTroponin I at 24h 11.0 24.7 p<0.001
Incidence of atrial fibrillation 11 % 39 % p<0.001
In-hospital mortality 2.1 % 2.7 % NS

Ranucci et Isgro 2007 40 Intraoperative 
ECMO 1663 

1663* 

Mean ICU-stay, days 2.5 2.9 p=0.001
Peak S-creatinine, mg/dl 1.24 1.43 p=0.001
Intra aortic balloon pump 1.7 % 2.9 % p=0.015
Atrial fibrillation 15.1 17.6 p=0.049
Ventricular arrhythmias 1.5 % 3.5 % p=0.001
Cardiac arrest 0.2 % 1.1 % p=0.001
Acute renal failure 2.3 % 2.3 % NS
Hospital mortality 3.0 % 3.3 % NS

*(control patients stratification based on propensity score analysis)
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mii muuten hyvin kaikenlaisessa kirurgiassa pait-
si mitraalikirurgiassa, missä venapaluu ei aina ole 
optimaalista. 

Entä kustannukset?

Tavallinen CPB-setti maksanee tänä päivänä 
500–600 € ja mini-bypass -järjestelmän hinta on 
600–800 € riippuen sentrifugipumpun mallista. 
Pinnoitus ei lisää kustannuksia, mutta cellsaverin 
ja sentrifugipumpun käyttö tuo lisäkustannuksia. 
Kannattaa toki muistaa, että laadukas työ vähen-
tää komplikaatioita, mikä pitkässä juoksussa tu-
lee edullisemmaksi. Lisäinvestointi kriittisellä het-
kellä (lue leikkaussalissa!) voi tuoda huomattavia 
säästöjä jatkohoitovaiheessa. Ei kukaan voine vie-
lä väittää, että menetelmämme ovat hyvät ja opti-
maaliset, niin kauan kuin neurokognitiivisia muu-
toksia esiintyy noin puolella potilaistamme 2, ja nä-
mäkin muutokset ovat ainakin osittain tulehdus-
vasteen ilmentymiä 44.

Lopuksi

Uusi tekniikka on lisäaskel kohti fysiologisem-
paa perfuusiota ja tarjoaa selvän lisäarsenaalin 
vaikeasti sairaiden ja hauraiden potilaiden hoi-
toon: vähemmän kudostraumaa, vähemmän sy-
dän-, keuhko- ja munuaiskomplikaatioita sekä sel-
vää säästöä verikustannuksissa. Vaikka järjestel-
mä on tällä hetkellä perfuusioteknisesti perinteis-
tä tekniikkaa vaativampi, tavalla tai toisella toteut-
tu mini-CPB-konsepti on tullut jäädäkseen 45. 

Jan-Ola Wistbacka
LT, ECCP

osastonylilääkäri, sydänanestesia ja perfuusio
Vaasan keskussairaala

Kirjallisuus:
1. Murkin JM: Etiology and incidence of brain dysfunction after 

cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 1999; 13 (Suppl 1): 
S12–17.

2. Newman MF, Kirchner JL, Phillips-Bute B, et al. Longitudinal 
assessment of neurocognitive function after coronary-artery 
bypass surgery. N Engl J Med 2001; 344: 395–402.

3. Steinbrueckner BE, Steigerwald U, Keller F, et al. Centrifugal 
and roller pumps--are there differences in coagulation and 
fibrinolysis during and after cardiopulmonary bypass? Heart 
Vessels 1995; 10: 46–53.

4. Baufreton C, Intrator L, Jansen PG, et al. Inflammatory response 
to cardiopulmonary bypass using roller or centrifugal pumps. 
Ann Thorac Surg 1999; 67: 972–7.

5. Tabuchi N, de Haan J, Boonstra PW, van Oeveren W. Activation 
of fibrinolysis in the pericardial cavity during cardiopulmonary 
bypass. J Thorac Cardiovasc Surg 1993; 106: 828–33.

6. Brooker RF, Brown WR, Moody DM, et al. Cardiotomy suction: 
a major source of brain lipid emboli during cardiopulmonary 

bypass. Ann Thorac Surg 1998; 65: 1651–5.
7. DeSomer F, Van Belleghem Y, Caes F, et al. Tissue factor 

as the main activator of the coagulation system during 
cardiopulmonary bypass. J Thorac Cardiovasc Surg 2002; 123: 
951–8.

8. Kincaid EH, Jones TJ, Stump DA, et al. Processing scavenged 
blood with a cell saver reduces cerebral lipid microembolization. 
Ann Thorac Surg 2000; 70: 1296–300.

9. Wendel HP, Heller W, Gallimore MJ, Hoffmeister HE. Heparin-
coated oxygenators significantly reduce contact system 
activation in an in vitro cardiopulmonary bypass model. Blood 
Coagul Fibrinolysis 1994; 5: 673–8.

10. Wildevuur CR, Jansen PG, Bezemer PD, et al. Clinical evaluation 
of Duraflo II heparin treated extracorporeal circulation circuits 
(2nd version). The European Working Group on heparin coated 
extracorporeal circulation circuits. Eur J Cardiothorac Surg 1997; 
11: 616–23; discussion 624–5. 

11. Gorman RC, Ziats N, Rao AK, et al. Surface-bound heparin fails 
to reduce thrombin formation during clinical cardiopulmonary 
bypass. J Thorac Cardiovasc Surg 1996; 111: 1–11. 

12. Kuitunen AH, Heikkilä LJ, Salmenperä MT. Cardiopulmonary 
bypass with heparin-coated circuits and reduced systemic 
anticoagulation. Ann Thorac Surg 1997; 63: 438–44.

13. DeSomer F, Francois K, van Oeveren W, et al. Phosphorylcholine 
coating of extracorporeal circuits provides natural protection 
against blood activation by the material surface. Eur J 
Cardiothorac Surg 2000; 18: 602–6.

14. Willcox TW, Mitchell SJ, Gorman DF. Venous air in the bypass 
circuit: a source of arterial line emboli exacerbated by vacuum-
assisted drainage. Ann Thorac Surg 1999; 68: 1285–89. 

15. Nollert G, Schwabenland I., Maktav D, et al. Miniaturized 
cardiopulmonary bypass in coronary artery bypass surgery: 
marginal impact on inflammation and coagulation but loss of 
safety margins. Ann Thorac Surg 2005; 80: 2326–32. 

16. Taylor RL, Borger MA, Weisel RD, et al. Cerebral microemboli 
during cardiopulmonary bypass: increased emboli during 
perfusionist interventions. Ann Thorac Surg 1999; 68: 89–93.

17. Borger MA, Peniston CM, Weisel RD, et al. Neuropsychologic 
impairment after coronary bypass surgery: effect of gaseous 
microemboli during perfusionist interventions. J Thorac 
Cardiovasc Surg 2001; 121: 743–9.

18. Perthel M, Kseibi S, Sagebiel F, et al. Comparison of conventional 
extracorporeal circulation and minimal extracorporeal 
circulation with respect to microbubbles and microembolic 
signals. Perfusion 2005; 20: 329–33.

19. Liebold A, Khosravi A, Westphal B, et al. Effect of closed 
minimized cardiopulmonary bypass on cerebral tissue 
oxygenation and microembolization. J Thorac Cardiovasc Surg 
2006; 131: 268–76.

20. Mulholland JW, Anderson JR . Preventing the loss of safety 
margins with miniaturized cardiopulmonary bypass. Ann 
Thorac Surg 2006; 82: 1952–3.

21. Mulholland JW, Anderson JR, Yarham GJ, et al. Miniature 
cardiopulmonary bypass -the Hammersmith experience. 
Perfusion 2007; 22: 161–6. 

22. Palombo D, Valentin D, Gaggiano A, et al. Early experience with 
the minimal extracorporeal circulation system (MECC) during 
thoracoabdominal aortic aneurysm repair. Eur J Vasc Endovasc 
Surg 2004; 27: 324–6. 

23. Wiesenack C, Liebold A, Philipp A, et al. Four years’ experience 
with a miniaturized extracorporeal circulation system and its 
influence on clinical outcome. Artif Organs 2004; 28: 1082–8.

24. Defoe GR, Ross CS, Olmstead EM, et al: Lowest hematocrit on 
bypass and adverse outcomes associated with coronary artery 
bypass grafting. Ann Thorac Surg 2001: 71: 769–76.

25. Habib RH, Zacharias A, Schwann TA, et al. Adverse effects of 
low hematocrit during cardiopulmonary bypass in the adult - 
should current practice be changed? J Thorac Cardiovascular 
Surg 2003; 125: 1438–50. 

26. Karkouti K, Djaiani G, Borger MA, et al. Low hematocrit during 



4 FINNANEST 8, 41 (3)

cardiopulmonary bypass is associated with increased risk of 
perioperative stroke in cardiac surgery. Ann Thorac Surg 2005; 
80: 1381–7. 

27. Karkouti K, Beattie WS, Wijeysundera DN, et al. Hemodilution 
during cardiopulmonary bypass is an independent risk 
factor for acute renal failure in adult cardiac surgery. J Thorac 
Cardiovascular Surg 2005; 129: 391–400.

28. Ranucci M, Romitti F, Isgro G, et al. Oxygen delivery during 
cardiopulmonary bypass and acute renal failure after coronary 
operations. Ann Thorac Surg 2005; 80: 2213–20.

29. Hare GMT. At what point does hemodilution harm the brain? 
Editorial. Can J Anesth 2006; 53: 1171–4. 

30. Vaislic C, Bical O, Farge C, et al. Totally minimized extracorporeal 
circulation: an important benefit for coronary artery bypass 
grafting in Jehovah’s witnesses. Heart Surg Forum 2003; 6: 
307–10. 

31. Abdel-Rahman U, Özaslan F, Risteski PS, et al. Initial Experience 
With a Minimized Extracorporeal Bypass System: Is There a 
Clinical Benefit? Ann Thorac Surg 2005; 80: 238–43.

32. Valtonen M, Vähäsilta T, Kaila-Keinänen T, Kuttila K. New mini-
extracorporeal circulation system (ECC.O) is a safe technique in 
coronary surgery. Scand Cardiovasc J 2007; 41: 345–50.

33. Khuri SF, Valeri CR, Loscalzo J, et al. Heparin causes platelet 
dysfunction and induces fibrinolysis before cardiopulmonary 
bypass. Ann Thorac Surg 1995; 60: 1008–14. 

34. Fromes Y, Gaillard D, Ponzio O, et al. Reduction of the 
inflammatory response following coronary bypass grafting 
with total minimal extracorporeal circulation. Eur J Cardiothorac 
Surg 2002; 22: 527–33.

35. Remadi JP, Rakotoarivelo Z, Marticho P, Benamar A. Prospective 
randomized study comparing coronary artery bypass grafting 
with the new mini-extracorporeal circulation Jostra System or 
with a standard cardiopulmonary bypass. Am Heart J 2006; 151: 
198.e1–198.e7.

36. Perthel M, El-Ayoubi L, Bendisch A, et al. Clinical advantages 
of using mini-bypass systems in terms of blood product use, 
postoperative bleeding and air entrainment: an in vivo clinical 
perspective. Eur J Cardiothorac Surg 2007; 31: 1070–5.

37. Skrabal CA, Steinhoff G, Liebold A. Minimizing cardiopulmonary 
bypass attenuates myocardial damage after cardiac surgery. 
ASAIO J 2007; 53: 32–5.

38. Huybregts RAJM, Morariu AM, Rakhorst G, et al. Attenuated 
Renal and Intestinal Injury After Use of a Mini-Cardiopulmonary 
Bypass System. Ann Thorac Surg 2007; 83: 1760–6.

39. Immer FF, Ackermann A, Gygax E, et al. Minimal extracorporeal 
circulation is a promising technique for coronary artery bypass 
grafting. Ann Thorac Surg 2007; 84: 1515–20; discussion 1521.

40. Ranucci M, Isgrò G. Minimally invasive cardiopulmonary bypass: 
does it really change the outcome? Crit Care 2007; 11: R45.

41. Puskas JD, Steele M. Would You Like Some Cardiopulmonary 
Bypass With Your Coronary Revascularization? Circulation 2007; 
116: 1756–8.

42. Mazzei V, Nasso G, Salamone G, et al. Prospective Randomized 
Comparison of Coronary Bypass Grafting With Minimal 
Extracorporeal Circulation System (MECC) Versus Off-Pump 
Coronary Surgery. Circulation 2007; 116: 1761–7.

43. Ranucci M, Pazzaglia A, Isgro G, et al. Closed, phosphorylcholine-
coated circuit and reduction of systemic heparinization for 
cardiopulmonary bypass: the intraoperative ECMO concept. Int 
J Artif Organs 2002; 25: 875–81.

44. Ramlawi B, Rudolph JL, Mieno S, et al. C-Reactive protein and 
inflammatory response associated to neurocognitive decline 
following cardiac surgery. Surgery 2006; 140: 221–6.

45. Shann KG, Likosky DS, Murkin JM, et al. An evidence-based 
review of the practice of cardiopulmonary bypass in adults: A 
focus on neurologic injury, glycemic control, hemodilution, and 
the inflammatory response. J Thorac Cardiovasc Surg 2006; 132: 
283–90. 




