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Ohitusleikkauksen jälkeinen eteisvärinä

Tuukka Toivio ja Päivi Kaukoranta

Eteisvärinä (FA) on yleisin leikkauksen jälkeinen
rytmihäiriö; 20-40 % koronaariohitusleikatuista
ja jopa 60 % läppäleikkaus potilaista saa FA:n
postoperatiivisesti. FA:n lisäksi muita yleisiä ryt-
mihäiriöitä ovat: eteislepatus ja -takykardia. Ris-
ki saada FA sydänleikkauksen jälkeen on huomat-
tavasti korkeampi kuin suuren vatsan alueen leik-
kauksen jälkeen (20-60 % vs. 4 %). Torakotomi-
an jälkeen FA:n esiintyvyys on lähes samaa luok-
kaa kuin ohitusleikkauksissa, 12.7 %, ja keuh-
konpoiston jälkeen on todettu jopa 22 %:lla po-
tilaista supraventrikulaarisia rytmihäiriöitä, jois-
ta suurin osa oli eteisvärinöitä tai -lepatuksia (1).

FA alkaa 1-5 postoperatiivisena vuorokautena,
yleisimmin toisena tai kolmantena vuorokautena
(2-4). FA lisää aivoinfarktin riskiä, koska vasem-
massa eteisessä on todettu hyytymiä jo alle kol-
men vuorokauden kuluttua eteisvärinän alkami-
sesta (3).

Koronaariohituksen jälkeinen FA hidastaa mer-
kittävästi toipumista ja aiheuttaa lisäkustannuk-
sia. Borzak kumppaneineen totesi FA:n pidentä-
vän sairaalahoitoaikaa kolmella päivällä ( 9.2 ±
5.3 vrt. 6.4 ± 5.3 vrk). Tehohoitoajassa ei havait-
tu merkittävää lisäystä (2).

Syyt

Postoperatiivisen FA:n syytä ei tiedetä. Monia eri-
laisia teorioita sen syntymekanismeista ja kehit-
tymisestä on esitetty (Taulukko 1). Sydänleikka-
uksen jälkeiseen postperikardiotomiasyndroo-
maan (PPS) liittyy sydänpussiin kertyvän nesteen,
lämpöilyn ja sydämen huonontuneen pumppaus-
toiminnan lisäksi FA. PPS on leikkauksen jälkei-

nen elimistön tulehdusreaktio, jonka yhteyttä ryt-
mihäiriöihin ei ole varmasti pystytty osoittamaan.
Asiaa käsittelevien tutkimusten ongelmana on
ollut kliinisen diagnoosin epätarkkuus. Angeli-
nin tutkimuksessa potilaat jaettiin kahteen ryh-
mään sen mukaan havaittiinko sydänpussiin ker-
tyneen nestettä vai ei. Tässä työssä FA:n esiinty-
vyys oli korkeampi ryhmässä, jolla sydänpussiin
oli kertynyt nestettä kuin ryhmässä, jolla nestet-
tä ei ollut (1,5).

Sydänleikkauksen jälkeen potilaan kateko-
liamiinipitoisuus on koholla kolmena ensimmäi-
senä postoperatiivisena päivänä ja myös autono-
misen hermoston toiminta on häiriintynyt. Sekä
adrenaliini että autonominen hermosto vaikutta-

Taulukko 1. Mahdollisia ohitusleikkauksen jälkeisen eteisvärinän syitä

perikardiumin tulehduksellinen prosessi, PPS

kohonnut sympaattinen aktivaatio

oikean eteisen laajentuminen

operaation aikainen mekaaninen ärsytys

eletrolyyttihäiriöt

leikkauksen aikainen eteisiskemia

b-salpaajien lopettaminen

plegian lämpötila

kirkas-/verikardioplegia

jääsohjon käyttö

inotroopit

suojaus (retrogradisessa kardioplegiassa oikea eteinen
suojautuu huonosti)
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vat rytmihäiriöitä lisäävästi eteissoluissa. Kuiten-
kaan kiistatonta yhteyttä ei ole voitu osoittaa (1,
3).

Riskitekijät

Riskitekijät (Taulukko 2) voidaan jakaa preope-
ratiivisiin, perioperatiivisiin ja postoperatiivisiin.
Useissa eri tutkimuksissa on havaittu selkeä kor-
relaatio korkean iän (>70 vuotta) ja eteisperäis-
ten rytmihäiriöiden välillä (6-8). Läppävian on
todettu lisäävän leikkauksenjälkeisen FA:n riskiä,
mutta ei tiedetä, liittyykö kohonnut riski itse läp-
pävikaan vai monimutkaisempaan leikkaukseen
(3).

ß-salpaajien käyttöä on syytä jatkaa aina leik-
kaukseen asti ja välittömästi sen jälkeen, sillä lää-
kityksen keskeyttäminen lisää postoperatiiviseen
FA:n riskiä (9-11). Preoperatiivisen EKG:n pe-
rusteella on tehty tutkimuksia, joissa on pyritty
ennustamaan mahdollisia leikkauksen jälkeisiä
rytmihäiriöitä. Buxton työtovereineen totesi 80-
luvun alussa pidentyneen P-aallon olevan huo-
mattavasti yleisempi potilailla, jotka saivat FA:n
leikkauksen jälkeen (12). COPD-potilailla on
korkeampi riski saada supraventrikulaarisia ryt-
mihäiriöitä kuin muulla väestöllä, mikä ei liity
ainoastaan sydänleikkaukseen (1).

Perioperatiiviset riskitekijät

Perioperatiivisten tekijöiden vaikutuksia FA:n
esiintyvyyteen on tutkittu intensiivisesti. Koe-
eläinmalleissa on huomattu johtumishäiriöiden
esiintyvyyden nousseen, mikäli eteisten jäähdyt-
täminen ja suojaaminen oli vajavaista (13). Sa-
mantyyppisiä tuloksia on havaittu kliinisissä ko-
keissa, joissa todettiin pitkittynyttä eteisten akti-
viteettia perfuusion aikana. Kaikissa tutkimuksissa
ei kuitenkaan tätä yhteyttä ole havaittu (14-16).
Verikardioplegian käytön on havaittu aiheutta-
van vähemmän eteisperäisiä rytmihäiriöitä kuin
kylmän kristalloidiliuoksen. Kirkkaan liuoksen
määrällä ei havaittu olevan merkitystä (17). Mie-
lenkiintoinen tulos oli Salemin ja työtovereiden
havainto FA:n suuremmasta esiintyvyydestä käy-
tettäessä ohituksissa sisempiä rintavaltimoita
(LITA ja RITA) verrattuna laskimosiirteisiin (18).
Asher työtovereineen tutki 200 potilaan aineis-
tossa mini-invasiivisen leikkauksen (MIL) ja pe-
rinteisen sternotomian (PS) välistä eroa leikkauk-
sen jälkeisen FA:n esiintyvyydessä. Ohitusleikka-

uksen jälkeisen eteisvärinän esiintyvyys oli MIL-
ryhmässä 26.3 % ja PS-ryhmässä 38 %. Läppä-
leikkauksen jälkeisen FA:n esiintyvyydessä ei ha-
vaittu tilastollisesti merkittävää eroa (19).

Postoperatiiviset riskitekijät

Rytmihäiriöriskin on todettu lisääntyvän, jos b-
salpaajien käyttö lopetetaan leikkauksen jälkeen.
Pitkäaikainen ß-salpaajien käyttö herkistää ß-re-
septoreja, ja toisaalta tiedetään plasman kateko-
liamiinipitoisuuksien olevan postoperatiivisesti ko-
holla. Tämän yhdistelmän on todettu lisäävän
FA:n esiintyvyyttä. Tehtyjen tutkimusten poti-
lasaineistot ovat kuitenkin olleet pieniä eikä niis-
tä voida vetää lopullisia johtopäätöksiä (1).

Potilaiden leikkauksen jälkeisessä sykevaihte-
lussa on havaittu eroja, jotka voisivat auttaa ryt-
mihäiriöiden ennustamisessa. Niillä potilailla,
jotka saivat postoperatiivisen FA:n, havaittiin sy-
kevaihtelun pienevän ja syketaajuuden kasvavan.
Hoguen tutkimuksessa potilasaineisto oli pieni
(18+18), joten lopullisten johtopäätösten teko on
vaikeaa (20).

Ohitusleikkauksen jälkeisen
eteisvärinän ehkäisy

Monia erilaisia lääkkeitä ja niiden kombinaatioi-
ta on käytetty estämään ohitusleikkauksen jälkeis-
tä eteisvärinää. Daoud työtovereineen tutkivat
suun kautta otetun amiodaronin vaikutusta leik-
kauksen jälkeisen eteisvärinän ehkäisyyn. Potilai-
ta oli 124, joista 64 sai vähintään seitsemän päi-
vän ajan amiodaronia suun kautta ennen leikka-
usta ja loput plaseboa. Amiodaroniryhmässä FA:n
esiintyvyys oli 25 % ja plaseboryhmässä 53 %.
57 % aineistosta oli läppäleikkauksia, mikä selit-

Taulukko 2. Koronaariohituksen jälkeisen FA:n riskitekijöitä

korkea ikä

läppävika

pidentynyt P-aalto

ß-salpaajien käytön lopettaminen

oikean eteisen laajentuminen

hypomagnesemia ja hypokalemia

aiempi rytmihäiriö

oikean koronaarin ohitus
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tänee lumeryhmän korkean FA:n esiintyvyyden
(21). Käytettäessä preoperatiivista, kotona tapah-
tuvaa amiodaronihoitoa on huomioitava lääkkeen
sykettä rauhoittava ominaisuus ja mahdolliset
proarytmiat.

Sotaloli on ryhmän III antiarytmialääke, jolla
on myös ß-salpaajavaikutus. Se on käyttökelpoi-
nen eteisvärinöiden ehkäisyssä. Kahdessa tutki-
muksessa selvitettiin oraalisen sotalolin vaikutus-
ta leikkauksen jälkeisen FA:n ehkäisyssä. Parikka
työtovereineen vertasi sotalolia metoprololiin 191
potilaan aineistossa. FA:n esiintyvyys oli sotaloli-
ryhmässä matalampi (16%) kuin metoprololiryh-
mässä (32%). Merkittäviä sivuvaikutuksia ei esiin-
tynyt. (22) Samankaltaiseen tulokseen päätyi
Gomesin tutkijaryhmä. plasebokontrolloidussa
tutkimuksessaan. Potilaat saivat sotalolia 24-48
tuntia preoperatiivisesti ja sitä jatkettiin 96 tun-
tia leikkauksen jälkeen. Eteisvärinöitä oli kaikki-
aan 26 %:lla potilaista. Sotaloliryhmässä esiinty-
vyys oli 12.5 % ja plaseboryhmässä 38 %. Vaka-
via arytmioita ei kehittynyt kummallekaan ryh-
mälle (23).

Ohitusleikkauksen jälkeisen
eteisvärinän lääkehoito

Ibutilidi on suhteellisen uusi ryhmän III rytmi-
häiriölääke. Sen käyttöaiheet ovat eteisvärinä ja -
lepatus. Vakavana sivuvaikutuksena ibutilidilla on
kääntyvien kärkien takykardia. Ibutilidia on tut-
kittu myös sydänleikkauksen jälkeisen FA:n kään-
nössä. Plasebokontrolloidussa tutkimuksessa ver-
rattiin ibutilidin (0.25 mg, 0.5 mg ja 1.0 mg) ja
plasebon kykyä kääntää FA tai eteislepatus sinus-
rytmiin. Ibutilidilla hoidetuista potilaista 48 %
(104/218) palautui sinusrytmiin seuranta-ajan
puitteissa (1.5 tuntia), plaseboryhmässä sinusryt-
miin palautui 15 % (13/84). QT-aika ibutilidil-
la hoidetuilla potilailla piteni huomattavasti.
Neljä potilasta sai kääntyvien kärkien takykardi-
an, joka hoidettiin magnesiumilla, ylitahdistuk-
sella tai kardioversiolla. Kuolemantapauksia ei
ollut. Kääntyvien kärkien takykardian saaneet
potilaat kuuluivat kaikki ryhmään, joka sai 1 mg
ibutilidia (24). Ibutilidi kääntää FA:n ja eteisle-
patuksen nopeasti ja turvallisesti. Sen varjopuo-
lena on kuitenkin kohtuullinen proarytmiariski.

Akuutin FA:n käännössä laskimoon annettu
amiodaroni on osoittautunut pettymykseksi, vaik-

ka se on hyvä lääke FA:n ehkäisyyn. Sen vaikutus
alkaa hitaasti eikä tehoa ole kyetty osoittamaan
vakuuttavasti plasebokontrolloiduissa tutkimuk-
sissa. Amiodaronin on kuitenkin todettu hidas-
tavan eteisvärinässä olevan sydämen sykettä huo-
mattavasti. Tästä syystä sen käyttö sydänleikka-
uksen jälkeisen eteisvärinän hoidossa on indisoi-
tua (25,26).

Mikäli eteisvärinää ei saada käännetyksi ja tyy-
dytään hillitsemään sen nopeutta on syytä aloit-
taa antikoagulanttilääkitys ehkäisemään hyytymi-
en muodostumista. Ohitusleikkauspotilaista saa
20-40 % postoperatiivisen FA:n, joka lisää aivo-
infarktin riskiä, pidentää sairaalahoitoaikaa ja li-
sää kokonaiskustannuksia. Useat eri tekijät vai-
kuttavat sen syntyyn. Tällä hetkellä laskimoon
annettu ibutilidi näyttäisi olevan paras ratkaisu
FA:n kääntöön, kun taas suun kautta otettava
amiodaroni puolustaa paikkaansa sen ehkäisyssä.
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