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Historiaa

Ajatus tarkoituksellisesta valtimopaineen alentami-
sesta leikkauksen aikana juontaa juurensa Cushin-
giin, joka 1917 ehdotti hypotension käyttämistä
aivokasvainten kirurgisessa hoidossa (1). Kliinises-
ti sitä alettiin hyödyntämään Englannissa antamal-
la korkea spinaalipuudutus (2). Samoihin aikoihin
alettiin käyttää myös gangliosalpaajia (3). Myöhem-
min hypotensiota on toteutettu inhalaatioanestee-
teilla (4), vasodilataattoreilla (nitroglyseriini, nat-
riumnitroprussidi), alfa- ja betasalpaajilla ja prosta-
gandiineilla (PGE

1
).

Jo 1950 Enderby painotti sitä tosiseikkaa, että
verenhukkaa ei voida kontrolloida ainoastaan alen-
tamalla valtimopainetta vaan oikeaoppisella poti-

Kontrolloitu hypotensio anestesiassa
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Kontrolloitu verenpaineen lasku anestesiassa on 90-luvulla kokenut uuden tulemisen. Syinä ovat
olleet lisääntynyt pelko verensiirron kautta välittyvistä infektiotaudeista – ennen kaikkea HIV ja
hepatiitin eri muodot – ja kontrolloidun hypotension etuja voimakkaasti korostavat julkaisut.
Näitä etuja ovat redusoitu verenvuoto leikkauksessa ja siihen liittyvä vähentynyt vieraan veren
tarve. Muina kriteereinä erityisesti hypotensiivisen epiduraalianestesian yhteydessä on painotet-
tu pienempää alaraajojen syvien tukosten ilmaantuvuutta ja proteesin parempaa fiksaatiota ja
kestoa. Hypotensiivisessa anestesiassa keskivaltimopaine on 50-65 mmHg. Tekniikka vaatii suo-
rittajaltaan osaamista sekä jatkuvaa ja riittävää valvontaa. Nämä seikat yhdessä lukuisten potilas-
kohtaisten vasta-aiheiden myötä tekevät tekniikasta työlään. Lisäksi on näyttöä siitä, ettei pelkkä
verenpaine ratkaise vuodon määrää, vaan esimerkiksi asennolla ja kontrolloidun ventilaation
oikealla säädöllä on merkitystä. Hypotension asteella ei näyttäisi oleva merkitystä keskivaltimo-
paineeen vaihteluvälillä 45-70 mmHg verenhukan suhteen. Mahdollinen proteesin parempi istu-
vuus ratkennee vasta riittävän kokemuksen karttuessa vuosien mittaan. Omassa työssämme
olemme toistaiseksi todenneet hypotension turvallisuuden, mutta keskipaine 50-60 mmHg ei
näytä tarjoavan etuja paineeseen 70-80 mmHg verrattuna.

laan asennolla leikkauksen aikana (3). Loudon ja
Scott tutkivat epiduraalipuudutuksen aikaansaamaa
verenhukan vähenemistä laajan vaginaalisen kirur-
gian yhteydessä, eivätkä havainneet hypotensiivisen
epiduraalialaryhmän verenhukan poikkeavan nor-
motensiivisen epiduraalipuudutuksen verenhukas-
ta (5). Moir ei tarkoin kontrolloidussa tutkimuk-
sessaan havainnut eroa hypotensiivisen ja normo-
tensiivisen epiduraalipuudtuksen aikaisessa veren-
hukassa (6). Normotensiivisen epiduraaliryhmän
systolinen verenpaine oli 80-110 mmHg. Kirjoit-
tajat päättelivät, että muut tekijät kuin hypotensio
aiheuttivat verenhukan vähenemisen.

Kontrolloidun hypotension käyttö onkin ollut
ristiriitaista varsinkin, kun potilaskohtaisen turval-
lisen MAP- rajan määrittäminen on vaikeaa. Hy-
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potensiivisestä anestesiatekniikasta on käytetty his-
toriallisesti eri nimityksiä kuten indusoitu hypoten-
sio, kontrolloitu hypotensio ja tarkoituksellinen
(deliberate) hypotensio.

vin mittauspaikka. On muistettava sijoittaa paine-
anturi oikealle korkeudelle. Ekg-monitorointi au-
tomaattista ST-analyysiä hyödyntäen on tärkeä
myokardiumin riittävän perfuusion mittari.

EtCO
2
 ja PaCO

2
 väinen suhde hypotension ai-

kana on vaihteleva. Muutokset fysiologisessa kuol-
leessa tilassa, sydämen minuuttitilavuudessa ja hy-
potensiivisen anestesian aikaansaamissa metaboli-
an muutoksissa tekevät EtCO

2
 tulkinnan epätar-

kaksi. Kapnografia on kuitenkin osa hypotensiivi-
sen anestesian perusvalvontaa.

Pulssioksimetria ja lämmönseuranta kuuluvat
nekin hypotension seurantaan. Vasodilataation ai-
kana lämmön siirtymä ytimestä ääreisosiin on no-
peutunut aikaansaaden lähes tasalämmön, joten
voidaan olettaa lämmön menetyksen olevan run-
saampaa, kuin normotensiivisessä anestesiassa. Virt-
san erityksen mittaaminen on laajoissa ja pitkäkes-
toisissa leikkauksissa välttämätöntä. Hypotensiivi-
sen anestesian aikana on seurattava hematokriittia,
veren elektrolyyttejä ja verikaasuja säännöllisesti.

Keskiverenpaine ei ole ainoa verenhukkaa sääte-
levä tekijä, vaikka on osoitettu, että juuri MAP eikä
sydämen minuuttitilavuus määrää vuodon määrään
(7). Laskimoiden vapaa virtaus ja leikkauskohdan
sijoittaminen potilasta ylemmäksi kuivattavat leik-
kausaluetta tehokkaasti vähentäen verenhukkaa.
Ventilaation säätäminen mahdollisimman hyvän
laskimopaluun takaamiseksi on sekin verenhukkaa
pienentävä tekijä.

Hypotensiivinen anestesian tavoitteet ja
monitorointitarve

Keskiverenpaine on suositeltavin suure hypotensi-
on asteen määrittelyssä. Systolinen paine sisältää
yksinään käytettynä vaaran liian matalasta perfuu-
siopaineesta, mikäli diastolinen paine on matala.
On itsestään selvää, että kontrolloitaessa verenpai-
netta farmakologisesti 50-65 mmHg alueella, on
käytettävä tarkkaa lyönti lyönniltä tapahtuvaa ve-
renpaineen seurantaa. Arteria radialis lienee sopi-

Taulukko 1. Hypotensiivisen anestesian hyödyt ja tavoitteet

Systolinen verenpaine < 80-90 mmHg

Keskiverenpaine (MAP) 50-65 mmHg

Säilyttää kudosten perfuusio riittävänä

Verenhukan redusointi

Kuiva leikkausalue: hyvä näkyvyys

Allogeenisen veren tarve laskee ja samalla infektioriski
pienenee

Lonkkakirurgiassa proteesin kestoikä pitenee

Taulukko 2. Hypotensiivisella anestesialla aikaansaatu vuodon väheneminen.

Leikkaustyyppi ja Hypotensiivinen tekniikkka Keskipaine (mmHg) Verenhukka kesk. (SD) ml
Tutkijat

Lonkkaproteesi

Thomson ym. 1978 (8) Halotaani ja 50 Kontrolli 1183(172)
natriumnitroprussidi Halotaani 406 (102)

SNP 326(41)

Eerola ym. 1979 (9) Halotaani > 80 2336(212)
Halotaani, pentolinium < 80 730(80

Sharrock ym. 1993 (10) Epiduraali 50 179(73)
Epiduraali 60 263(98)

Radikaalinen prostatectomia

Boldt ym. 1999 (11) Kontrolli 1920(590)
Akuutti normo- 1820(680)
voleeminen hemodiluutio
Natriumnitroprussidi 50 1260(570)
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Epiduraalianestesia

Farmakologinen sympatektomia puudutteilla on
tehokas tapa alentaa verenpainetta. Valtimot ja las-
kimot laajentuvat aiheuttaen verenpaineen laskun.
Lisäksi laskimoveri voi kertyä kehon alimpiin osiin
painovoiman vaikutuksesta aiheuttaen laskimopa-
luun hidastumisen ja sydämen minuuttitilavuuden
vähenemisen. Mikäli salpaus yltää korkealle tora-
kaalitasolle kompensatorinen takykardia estyy. Me-
netelmän haittana on hypotension huono ennus-
tettavuus ja nesteytyksen suuri tarve.

Sharrock työryhmineen on voimakkaasti ja näyt-
tävästi 1990 luvulla propagoinut epiduraalipuudu-
tuksen puolesta hypotensiivisenä tekniikkana (10,
13,14,15) . Hemodynaaminen vakaus säilytetään
korkean epiduraalipuduutuksen aikana adrenaliini-
infuusiolla (1-5 µg/min). Adrenaliini-infuusiolla
ylläpidetään laskimopaluuta, sydämen syketaajuut-
ta, iskutilavuutta, minuuttitilavuutta ja lisätään ve-
ren virtausta alaraajoihin. Työryhmä on menestyk-
sekkäästi käyttänyt tätä menetelmää potilailla, joil-
la on verenpainetauti tai iskeeminen sydänsairaus
sekä vanhuksilla. Verenhukan vähenemisen ohella
Sharrockin työryhmä on esittänyt myös radiologis-
ta näyttöä sementöidyn proteesin paremmasta fik-
saatiosta.

Työryhmän viimeisimmässä hypotensiivistä epi-
duraalianestesiaa käsittelevässä työssä verrattiin kah-
den keskipainetason vaikutusta kognitiiviseen toi-
pumiseen, komplikaatioihin ja verenhukkaan. Pai-
netaso 45-55 mmHg ei tarjonnut etuja verrattuna
suhteellisen tavanomaiseen painetasoon 55-70
mmHg. Julkaisun tulokset on esitetty taulukossa
4.

Kirjoittajat toteavat yhteenvedossaan, että van-
hemmat ihmiset voidaan turvallisesti hoitaa hypo-
tensiivisellä tekniikalla, mutta ei ole näyttöä suu-
remmasta riskistä eikä suuremmasta hyödystä käy-
tettäessä vahvempiasteista hypotensiota.

Anestesia-aineet

Pelkillä anesteeteilla toteutettua hypotensiota pide-
tään kenties huonona ratkaisuna niiden suuremmilla
annoksilla mahdollisesti esiintyvän kardiovaskulaa-
risen depression takia. Volyymistatus ennen hypo-
tensiota määrää suurelta osalta sydämen minuutti-
tilavuuden: hypovolemian vallitessa tilavuus laskee,
normovolemian aikana minuuttitilavuus säilyy en-
tisellään tai peräti nousee esimerkiksi isofluraanil-

Kliiniset käyttöalueet

Parhaat tulokset hypotensiivisellä anestesialla on
saavutettu ortopediassa. Näissä leikkauksissa vuoto
on tavanomaisesti runsasta ja hypotensiivisen anes-
tesian vuotoa vähentävä vaikutus on ilmeinen.
Muita kirjallisuudessa esiintyviä suosituksia ovat
urologia, plastiikkakirurgia, leukakirurgia ja neu-
rokirurgia.

Lonkkakirurgia on ollut otollinen kohde veren-
säästölle, kuten kolme ensimmäistä taulukon 2 työtä
osoittavat. Merkillepantavaa Sharrockin julkaisus-
sa on se, että hypotension aste merkittävästi vaikut-
ti verenhukan määrään: keskipaine 50 mmHg vä-
hensi vuotoa verrattuna 60 mmHg keskipaineeseen
263 millilitrasta 179 millilitraan leikkausta kohti
(10).

Boldt vertasi akuuttia normovoleemista hemo-
diluutiota ja natriumnitroprussidilla aikaansaatua
hypotensiota (MAP 50 mmHg) kontrolliryhmään
radikaalissa prostatektomiassa (11). Akuutti normo-
voleeminen hemodiluutio (ANH) toteutettiin anes-
tesiainduktion jälkeen: potilaan verta (15 ml/kg)
kerättiin vakioverenkeräyssettiin, joka sisälsi sitraat-
ti-fosfaatti-glukoosi-adeniinia, samalla menetetty
verivolyymi gelatiinilla korvaten ja verenkierron
vakaus säilyttäen. Autologinen veri annettiin takai-
sin leikkauksen aikana, rajana oli hemoglobiini < 70
g/l. Hypotensioryhmän vuoto oli merkittävästi vä-
häisempi, kuin akuutissa normovoleemisessa hemo-
diluutiossa (ANH) ja kontrolliryhmässä. Kontrol-
liryhmä ei poikennut tilastollisesti ANH-ryhmän
vuodosta. Allogeenisten punasoluyksikköjen mää-
rä oli 14 hypotensioryhmässä, 21 ANH-ryhmässä
ja 28 kontrolliryhmässä. Kirjoittajat päätyivätkin
samaan kuin Gillon (12) konsensuskonferenssissa
koskien ANH tehokkuutta ja turvallisuutta päätel-
len, että näyttö puuttuu.

Taulukko 3. Indusoidun hypotension aikaansaamiseen käytetyt menetelmät

Spinaali ja epiduraalianestesia

Volatiilit anesteetit (halotaani, isofluraani)

Vasodilaattorit (SNP, nitroglyseriini, hydralatsiini)

Ganglioita-salpaavat aineet (trimetaphaani)

Alfa-salpaus (fentolamiini, urapidiili)

Beeta-salpaus

Ca-kanavasalpaus (Nikardipiini)

Prostaglandiini (PGE1)
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la. Korkeampi ikä ja verenpainetauti aiheuttavat
sydämen minuuttitilavuuden laskun hypotension
aikana (16). Anesteettien lisäksi näissä tapauksissa
suositellaan vasodilataattoria, esimerkiksi natrium-
nitroprussidia.

Enlundin työryhmä Ruotsissa on tutkinut hy-
potensiivisen anestesian (MAP noin 50 mmHg)
vaikutusta verenhukkaan, neuropsykologisiin häi-
riöihin ja adenylaattikinaasin (neuronaalisen vau-
rion merkki) vapautumiseen selkäydinnesteeseen
leukakirurgiassa (17, 18, 19). Heidän johtopäätök-
sensä on, että ortognaattisessa kirurgiassa hypoten-
sion kliininen hyöty on arveluttava. Verensäästö oli
keskimäärin kaikkiaan vain 150 ml leikkausta koh-
ti. Huomattavalla osalla potilaista adenylaattikinaasi
nousi selkäydinnesteessä 20 tuntia leikkauksen jäl-
keen. Kolmasosalla, tasaisesti sekä isofluraanilla että
propofolilla, oli häiriöitä neuropsykologisessa tes-
tauksessa 4-8 viikkoa leikkauksen jälkeen. Kirur-
gin arvion mukaan leikkausalueen verekkyydessä ei
ollut eroa normaalipaineeseen verrattuna, kuten ei
leikkausajassa, toipumisajoissa leikkauksen jälkeen,
hoitoajassa sairaalassa eikä sairausloman pituudes-
sa.

Vasodilaattorit

Natriumnitroprussidi (NNP) on yleisimmin käy-
tetty vasodilataattori. Sen vaikutus alkaa nopeasti

ja vaikutusaika on lyhyt eli ohjattavuus on hyvä.
NNP:n vaikutus kohdistuu ensisijaisesti valtimoi-
hin ja ainoastaan 65-70% valtimopitoisuudesta ta-
vataan laskimoissa (20). Hypovolemiaa tulee vält-
tää hypotension aikana, koska sydämen minuutti-
tilavuus muutoin laskee.

NNP:sta vapautuu syanidia sen hajotessa. Syani-
di on tehokas myrkky. Tämän takia enimmäisan-
nos, joka on 8 µg/kg/min, tulee pitää mielessä sitä
annosteltaessa. 50 kg painavalle sopusuhtaiselle hen-
kilölle voi antaa tunnissa 24 mg; siis liuosta, joka
sisältää 0.5 mg/ml NNP:a, voidaan antaa enintään
nopeudella 48 ml/tunti.

Nitroglyseriini (NG)

NG on samalla periaatteella vaikuttava vasodilataat-
tori kuin NNP. Metaboliassa syntyvä NO tosin vai-
kuttaa ensisijaisesti laskimoihin. Lihaksen verenkier-
ron kannalta tämä on ideaalista, koska tällöin per-
fuusiopaine nousee valtimo-laskimo-painegradien-
tin noustessa. Hypotensiota on vaikea toteuttaa
yksin NG:llä. NG:llä ei ole toksisia aineenvaihdun-
tatuotteita.

Kontrolloidun hypotension vasta-aiheet

Kontrolloidun hypotension vasta-aiheita ovat hy-
povolemia, anemia, merkittävä aorttaläpän tai hiip-
paläpän stenoosi, karotisvaltimon ahtauma > 50-
79%, klaudikaatio, koronaaritauti, av-johtumishäi-
riö sydämessä (koskee korkeaa spinaali- ja epidu-
raalipuudutusta), munuaisten vajaatoiminta ja mak-
san toimintahäiriö. Hypovolemia ja anemia rajoit-
tavat kudosten riittävää hapensaantia koko elimis-
tössä estäen hypotension kontrolloidun käytön.

Ahtaumat valtimopuolen verenkierrossa vitaaleis-
sa elimissä ovat myös vasta-aiheita, koska kyseisten
elinten perfuusio on painerajoitteinen. Tämä kos-
kee sydäntä, munuaisia ja aivoja. Näissä tilanteissa
on syytä pitää keskipaine yli 70 mmHg elinten toi-
mintakyvyn säilyttämiseksi.

Myös merkittävät parenkyymileesiot vitaaleissa
elimissä rajoittavat kontrolloidun hypotension käyt-
töä.

Oma tutkimus

Olemme omassa tutkimuksessamme käyttäneet
yhdistettyä spinaali- ja kestoepiduraalipuudutusta
aikaansaamaan haluamamme hypotension, joka on

Taulukko 4 .Williams-Russo ym. 1999 (15)

Painetaso (MAP)

45-55 55-70

n = 117 n = 118

Kardiovaskulaariset

komplikaatiot (%) 6 4

Renaalinen toimintahäiriö 1 4

Delirium (%) 9 4

Verensiirrot

>1 autologista 75 71

> 1 allogeenista 5 6

Ei verensiirtoa 22 23

Verenhukka ml (SD) 199(106) 212(101)

Sairaalahoito (pv) 8.4 8.5

Syviä laskimotukoksia (%) 11 6
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ollut joko 50-60 mmHg tai 70-80 mmHg. Mene-
telmän etuna pelkkään epiduraaliin verrattuna on
sen nopeus syvän anestesian aikaansaamisessa, jos-
kin myös hypotension voisi ajatella kehittyvän vilk-
kaammin. Näin ei kokemuksemme mukaan kui-
tenkaan ole, vaan hypotension kulku on ennalta
arvaamaton. Näennäisesti samoilla sydämen oikean
ja vasemman puolen täyttöpaineilla hypotensio voi
tulla nopeasti nesteytystä ja adrenaliinitukea vaa-
tien tai sen kehittyminen voi olla hidasta ja vaatia
runsaasti lisäannoksia puudutetta epiduraalitilaan.

Tutkimuksemme ensisijaisena tarkoituksena on
verrata leikkausvuotoa ja vieraan lisäveren tarvetta
prospektiivisessa satunnaistetussa tutkimuksessam-
me, joka toteutetaan lonkan re-artroplastiapotilail-
la. Materiaalin keruu jatkuu edelleen. Tässä vaihees-
sa olemme keränneet tiedot 48 potilaasta.

Menetelmä

Sairaalan eettinen toimikunta on hyväksynyt tutki-
mussuunnitelman. Potilailta on informoitu tutki-
muksen taustasta ja selitetty siihen liittyvät lisätoi-
menpiteet ja pyydetty kirjallinen suostumus. Poti-
laat on arvottu suljetuin kirjekuorin joko ryhmään
50 mmHg tai 70-80 mmHg. Tutkimus on avoin.
Spinaalipuudutukseen on käytetty 20 mg bupiva-
kainia pistettynä L3-4 tai L4-5 välistä. Ennen spi-
naalipuudutusta asetetaan epiduraalikatetri L1-2
välistä, jonka kautta ruiskutetaan koeannoksena 4
ml lidocain 10 mg/ml cum adrenalin.

Potilaiden valvotaan kuuluu tutkimuksessa: EKG
kykennät II ja V5, ST-analyysi, arteriapainemitta-
us, keuhkovaltimokatetri (saturaatio-Swan-Ganz),
tuntidiureesi ja ruumiinlämpö.

Potilaita on nesteytetty siten, että täyttöpaineet,
keskuslaskimopaine ja keuhkovaltimon kiilapaine
ovat olleet > 5 mmHg ja sydämen minuuttitilavuus
on säilynyt lievästi kohonneella tasolla verrattuna
ennen puudutusta mitattuihin arvoihin.

Sydämen syketaajuutta ja verenpainetta kohot-
tavana lääkkeenä on käytetty adrenaliinia infusio-
na silloin, kun huolimatta riittävistä täyttöpaineis-
ta joko syketaajuus laskee < 60 tai keskivaltimopai-
ne laskee alle suunnitellun tason. Käytännössä ad-
renaliini-infuusio on aloitettu kaikilla potilailla spi-
naalipuudutuksen piston jälkeen.

Verenhukkaa arvioidaan mittaamalla imuissa
olevat verimäärät ja punnitsemalla taitokset. Vuo-
tanut veri on pyritty imemään cell saveriin ja pesun

jälkeen palauttamaan takaisin potilaaseen. Taulu-
kossa 5 on esitetty tähän saakka kerätty aineisto.

Taulukko 5. Potilasryhmät. (mean (SD))

Painetaso Painetaso

50-60 mmHg 70-80 mmHg

Sukupuoli

  (mies/nainen) 6/17 12/13

Ikä (vuosia) 67.2(10.1) 72.2(10.5)

Pituus (cm) 163 (9.1) 167 (7.5)

Paino (kg) 7 2.0(10.7) 77.7 (11.54)

BMI 27.3(4.9) 27.7(3.2)

ASA (1/2/3) 1/8/13 1/6/18

NYHA (1/2/3) 20/3/0 14/7/2

Tulokset

Potilasryhmät ovat vertailukelpoiset. 70-80 torrin
ryhmässä on enemmän miehiä, joka vaikuttaa myös
keskipituuteen ja -painoon. Erot eivät ole tilastolli-
sesti merkitseviä.

Ero verenhukassa leikkauksen aikana oli keski-
määrin 172 ml vähemmän 50-60 torrin ryhmässä
kuin 70-80 torrin ryhmässä (NS). Tästä huolimat-
ta jouduttiin alemman painetason ryhmässä anta-
maan keskimäärin 105 ml enemmän allogeenisiä
punasoluja kuin ylemmän painetason ryhmässä.
Selittääkö leikkausalueelta talteen saatujen pestyjen
punasolujen suurempi määrä 70-80 torrin ryhmäs-
sä (150 ml suurempi kuin 50-60 torrin ryhmässä)
eron vai onko mukana matalamman painetason
herkistävä vaikutus verensiirron kynnykseen? He-
moglobiini ja hematokriitti tukevat talteen otetun
veren suuremman määrän allogenista verensiirtoa
vähentävää vaikutusta.

Komplikaatioita oli yksi alaraajatrombi 50-60
torrin ryhmässä, yksi alaseinäinfarkti ja kaksi myo-
kardiaalista iskemiaa, joista toinen oli oireeton ja
toinen oireinen. Toipuminen oli myös näillä poti-
lailla tavanomainen.

Yhteenvetona voidaan todeta kuten Sharrockin
työryhmä (15), että vaikka 50-60 torrin painetaso
on turvallinen, se ei tarjoa etuja 70-80 torrin paine-
tasoon verrattuna.
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Tapausselostuksia

Heidegger ja Kreienbuehl (21) käyttivät Sharrockin
(14) kuvaamaa hypotensiivistä epiduraalianestesi-
aa, johon kuului adrenaliini-infuusio heti puudu-
tusaineen injektion jälkeen, muutoin terveellä 79-
vuotiaalla lonkkaproteesin kupinvaihtoon tulleella
potilaalla. Kajoava valtimopaine ja EKG olivat po-
tilaan tarkkailuun käytetyt menetelmät.

Täysin elvytysyrityksille reagoimaton sydänpy-
sähdys tuli, kun leikkaus oli kestänyt 180 minuut-
tia. Leikkausvuodoksi oli tuossa vaiheessa arvioitu
800 ml. Ennakoivasti oli jouduttu antamaan 10
adrenaliinibolusta (5 µg), hypotension (MAP < 50)
ja bradykardian (syketaajuus < 60/min) hoitoon.

Hemoglobiinitason perusteella pystyttiin päät-
telemään, että vuoto oli karkeasti aliarvioitu. Poti-
laan verivolyymi arvioitiin 4.2 litraksi, joten hemog-
lobiinin lasku 128-73 g/l leikkauksen kuluessa mer-
kitsi vähintään 2.1 litran vuotoa.

Keats totesi spinaalianestesian yhteydessä esiin-
tyneitä fataaleja komplikaatioita analysoidessaan
elvytyksen tuloksettomuuden silloin, kun sydämessä
ei ole verta (22). Tapausselostus korostaa hypovole-
mian vaaraa hypotension aikana ja monitoroinnin
tason kohottamista riittäväksi.

Brown raportoi perioperatiiviseen anemiaan ja
hypotensioon liittyvästä näön menetyksestä näkö-
hermoinfarktista johtuen (23). Sairaalan kymmen-
vuotistilastoista löytyi kuusi näön menetystä, joissa
yhteisinä tekijöinä olivat anemia ja hypotensio.
Kaikilla kuudella oli anemia (hemoglobiini < 80
g/l) jatkuen 30 minuutista 72 tuntiin. Lisäksi kai-
killa oli hypotensio keskipaineen laskiessa 24-46%
preoperatiivisesta tasosta jatkuen 15 minuutista
kahteen tuntiin. Tapaukset osoittavat sen tosiseikan,
ettei pelkkä anemia yksin ole vaarallinen, mutta sii-
hen liittynyt lyhytaikainen hypotensio voi jo joh-
taa näön menetykseen.
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