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Hydroksietyylitärkkelysliuosten vaikutus 
hemodynamiikkaan sydänleikkauksen jälkeen

Alexey Schramko, Raili Suojaranta-Ylinen, Anne Kuitunen, Sinikka Kukkonen, Tomi Niemi

Anestesiologian ja tehohoidon klinikka, Meilahden sairaala, HUS

mittasimme hemoglobiinipitoisuuden, trombo-
syyttien lukumäärän ja dreenivuodon. Tilastoana-
lyysi tehtiin Kruskall-Wallis-testillä.Tulokset

Kiilapaineet nousivat yhtä paljon kaikissa ryh-
missä. Sydämen minuuttivirtausindeksi (CI) 
oli korkeampi HES130- (3,5 ±0,7 l/min/m2) ja 
HES200- (3,5 ±0,5 l/min/m2) ryhmässä kuin albu-
miiniryhmässä (2,8 ±0,6 l/min/m2) heti infuusion 
jälkeen (p = 0,002). Kaksi tuntia infuusion jälkeen 
sekä ensimmäisenä postoperatiivisena aamuna CI 
oli samanlainen kaikissa ryhmissä. Hapentarjon-
ta parani kummassakin HES ryhmässä (p < 0,05), 
muttei albumiiniryhmässä. Heti infuusion jälkeen 
emäsylimäärä (BE) ja SB olivat enemmän nega-
tiivisia albumiiniryhmässä kuin HES-ryhmissä. 
Kaksi tuntia HES130 infuusion jälkeen BE oli kor-
keampi kuin HES200 ja albumiini-infuusion jäl-
keen.

Johtopäätökset

Sydänleikkauksen jälkeen HES130- ja HES200-
liuokset parantavat hemodynamiikkaa enemmän 
kuin albumiini. HES130 infuusio ei aiheuta hap-
poemästasapainossa muutoksia, kun taas albumii-
ni-infuusion jälkeen havaittiin lievä asidoosi. 
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Tutkimuksen tarkoitus

Sydänleikkauksen jälkeen käytetään usein kol-
loidiliuoksia vaakaan hemodynamiikan saavutta-
miseksi 1, 2. Eri kolloidiliuoksien vaikutukset voi-
vat olla kuitenkin erilaiset. Vertasimme kahden 
pienimolekyylisen hydroksietyylitärkellysliuoksen 
(HES) ja albumiinin vaikutuksia hemodynamiik-
kaan sekä happo-emästasapainoon sydänleikka-
uksen jälkeen.

Aineisto

Tutkimme potilaita, joille oli tehty elektiivinen sy-
dänleikkaus (n=45), käyttäen sydänkeuhkokonet-
ta ja lievää hypotermiaa (lämpö yli 30 °C). Vasem-
man kammion ejektiofraktio oli yli 35  %, eikä po-
tilailla ollut maksa- tai munuaissairautta. 

Menetelmät

Välittömästi teho-osastolle saapumisen jälkeen 
potilaat randomoitiin: 
1. 6  % HES molekyylipaino 130 kDa, molaarinen 

substituutio 0,4 (HES 130-ryhmä, n=15), 
2. 6  % HES molekyylipaino 200 kDa, molaarinen 

substituutio 0,5 (HES 200-ryhmä, n=15), 
3. 4  % Albumiini (ALB-ryhmä, n=15).

Potilaille annettiin ryhmänmukaista liuosta 15 
ml/kg täyttöpaineiden ylläpitämiseen kliinisen ti-
lan vaatimalla nopeudella. Hemodynamiikka mi-
tattiin keuhkovaltimokatetrilla ja valtimoveren ve-
rikaasuanalyysi tehtiin ennen tutkimusliuosta, vä-
littömästi ja 2 h liuoksen annon jälkeen sekä en-
simmäisenä postoperatiivisena aamuna. Lisäksi 




