
 f TUTKIMUKSEN TARKOITUS. Keuhko-
valtimokatetria pidetään niin sanot-
tuna kultaisena standardina sydämen 
minuuttitilavuuden mittauksessa. 
Menetelmä on invasiivinen, ja sen 
vuoksi on kehitetty mini- ja noninva-
siivisia sydämen minuuttitilavuutta 
mittaavia laitteita. Näiden laitteiden 
luotettavuutta ei ole riittävästi arvioi-
tu sydänkirurgian yhteydessä.

AINEISTO JA MENETELMÄT. Kyseessä 
oli havainnoiva potilassarjatutki-
mus. Vertasimme mini-invasiivisen 
(FloTrac/EV1000, valtimopainekäyrä- 
analyysi) sekä noninvasiivisen 
( Starling SV, bioreaktanssi-menetel-
mä) minuuttitilavuusmittarin tuloksia 
keuhkovaltimokatetrin mittaustulok-
siin potilailla, joille tehtiin sydämen 
sepelvaltimoiden ohitusleikkaus 
lyövän sydämen tekniikalla (off-pump 
coronary artery bypass surgery, 

OPCAB). Tutkimuksessamme oli 
20  OPCAB- potilasta, joilta mitta-
simme sydämen minuuttitilavuusin-
deksi-arvoja (cardiac index, CI) sekä 
leikkaus salissa toimenpiteen aikana 
että teho-osastolla toimenpiteen 
jälkeen ensimmäiseen leikkauksen 
jälkeiseen aamuun asti. CI-mittaus-
hetkiä kertyi yhteensä 579. Vertasim-
me mini- ja noninvasiivisten laitteiden 
CI-mittaustuloksia keuhkovaltimoka-
tetrin tuloksiin Bland-Altman-mene-
telmällä sekä four quadrant -mene-
telmällä. 

TULOKSET. FloTrac/EV1000 ja keuhko-
valtimokatetrin CI-arvojen välisessä 
vertailussa harha (bias) oli 0,01 l/min/
m2 (95 % CI -0,05;0,06). Yhtäpitävyys-
rajat (limits of agreement, LOA) olivat 
laajat (-1,27–1,29 [95 % CI -1,56;-
0,98 ja 1,0;1,58]). Prosentuaalinen 
virhe (percentage error) oli 56,8 % ja 

seuranta mittausten kliininen vastaa-
vuus oli 39,3 % (kuva 1). Keuhkovalti-
mokatetriin verrattuna Starling SV:llä 
mitatuissa CI-arvoissa oli 0,13 l/min/
m2 harha (95 % CI 0,07;0,18). Yhtä-
pitävyysrajat olivat niinikään laajat 
(LOA, -1,23–1,51 [95 % CI -1,45;-1,01 ja 
1,29;1,73]). Prosentuaalinen virhe oli 
60,7 % ja seurantamittausten kliini-
nen vastaavuus oli 29,0 %. 

JOHTOPÄÄTÖKSET. Mittausharhat oli-
vat tutkituilla laitteilla hyväksyttäviä, 
mutta täsmällisyys oli riittämätön 
johtuen laajoista yhtäpitävyys rajoista 
sekä merkittävästä prosentuaalises-
ta virheestä. Laitteet eivät myöskään 
olleet riittävän täsmällisiä tulkitse-
maan CI-arvojen muutoksia tutkimuk-
sen aikana. Tämä rajoittaa merkittä-
västi niiden käyttömahdollisuuksia 
OPCAB-potilailla. 

Lyövän sydämen tekniikan sepelvaltimoiden 
ohitusleikkauksessa mini- ja noninvasiivisesti 
mitatut sydämen minuuttitilavuudet 
osoittautuivat epäluotettaviksi
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Abstrakti

Kuva 1. Bland-Altman-kuvaaja sekä four quadrant -kuvaaja keuhkovaltimokatetrin (Swan-Ganz) ja FloTrac/EV1000:n (valtimopaine-
käyrä-analyysi) vertailussa.
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