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 f Sydän- ja aorttakirurgiaan liittyvä 
keskushermoston suojauksen 
tutkiminen on noussut merkittäväksi 
tutkimusalueeksi, koska neurologisiin 
komplikaatioihin on alettu kiinnittää 
lisääntyvästi huomiota, potilaiden 
keski-ikä on noussut ja kirurgisesti 
hoidetaan yhä haastavampia tapauk-
sia. Vaikka perioperatiiviset suojauk-
set ovat kehittyneet merkittävästi vii-
meisten vuosien aikana, neurologisia 
komplikaatioita syntyy jopa 15 pro-
sentille potilaista vaativan sydämen 
ja aortan kaaren kirurgian yhteydes-
sä (1, 2). Neurologiset komplikaatiot 
heikentävät merkittävästi potilaiden 
ja heidän omaistensa elämänlaatua, 
sekä aiheuttavat runsaasti välillisiä 
kustannuksia yhteiskunnalle.

Verenkierron pysäytystä 
vaativan kirurgisen toimenpiteen 

aikana aivovauriota vähennetään 
operaation aikaisen hypotermian 
avulla. Viilennettäessä potilasta 
merkittävästi, vähenee hermosolujen 
metabolia, ja siten hapen ja ravinto-
aineiden tarve (3). Ainoa globaalin 
aivoiskemian tehokas kliininen hoito 
on lievä hypotermia, mistä on viime-
aikoina julkaistu myös kiistanalaisia 
tutkimuksia (4, 5). Keskushermoston 
suojaamiseksi sydänkirurgian aikana 
on tutkittu viimeisen kahden, kolmen 
vuosikymmenen aikana aivojen eri 
perfuusiotekniikoita, useita lääkeai-
neita, kantasoluterapiaa, esialtista-
vaa raajaiskemiaa ja tällä vuosikym-
menellä myös geeniterapiaa. 

Sydänkirurgiassa, operoita-
essa aortan kaaren sairauksia tai 
synnynnäisiä sydänvikoja, voidaan 
leikkausaluetta korjatessa joutua 
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pysäyttämään elimistön verenkierto 
ja hengitys, mistä aiheutuu kudoksiin 
globaalia iskemiaa. Väitöskirjassa 
käsiteltiin globaalia iskemiaa sydänki-
rurgian aikana, jolloin iskemia-aika on 
tarkalleen tiedossa ja siihen voidaan 
ennakolta varautua. Tutkimuksen 
kohteena oli esialtistavan raajais-
kemian vaikutukset hypotermisen 
verenkierron pysäytyksen aiheutta-
maan globaaliin iskemia-reperfuu-
siovaurioon, ja tarkemmin oksidatii-
visen stressin asema sen synnyssä. 
Väitöskirjan osatutkimukset on tehty 
suurella koe-eläinmallilla, eikä siinä 
ole ihmispotilaista kerättyä aineistoa.

Esialtistavalla raajaiskemialla 
tarkoitetaan interventiota, missä ohi-
menevällä, yhden kudoksen pysyvää 
vauriota aiheuttamattomalla lyhyellä 
iskemialla voidaan suojata toista 

kudosta tätä seuraavalta pitkäkestoi-
selta iskeemiseltä vauriolta. 

Tutkimuskysymysten valinta, 
tavoitteet ja metodit
Väitöskirjani koostui kolmesta osa-
työstä. Kaikissa osatöissä koe-eläi-

met kanyloitiin sydän-keuhkokonetta 
varten torakotomiasta ja viilennettiin 
18 asteeseen hypotermista veren-
kierron pysäytystä (DHCA) varten. 
Protokollassa DHCA pidennettiin yli 

turvallisena pidetyn rajan aina 60 
minuuttiin asti ennen reperfuusiota, 
lämmitystä ja dekanylaatiota, jotta 
globaalin iskemian aiheuttamat vau-
riot syntyisivät. Perfuusiostrategiaksi 
valittiin pH-staattinen perfuusiostra-
tegia, minkä avulla aivojen autoregu-
laatio voidaan irtikytkeä tasaisem-
man keskushermoston viilennyksen 
aikaansaamiseksi (6). 

Ensimmäisessä osatyössä 
tutkittiin esialtistavan raajaiskemian 
vaikutuksia keskushermoston pinta-
verisuonissa sekä vaikutuksia tuleh-
dussolujen käyttäytymiseen ja tarttu-
miseen aivojen verisuonien pintaan. 
Lisäksi tutkittiin esialtistavan raajais-
kemian vaikutuksia solujen sisällä 
toimivien mitokondrioiden elektro-
ninsiirtoketjun toimintaa mittaavien 
hapetus-pelkistymisentsyymien 
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profiiliin. Tutkimuskysymyksinä 
kysyttiin, onko esialtistavan raa-
jaiskemian mahdolliset suojaavat 
vaikutukset selitettävissä aivojen 
pintaverisuonten autoregulaation 
paranemisella. Vaikuttaako esialtis-
tava raajaiskemia tulehdussolujen 
aktivoitumiseen tai mitokondrioiden 
toimintaan? Toinen osatyö liittyy 
ensimmäisen tutkimuksen löydöksiin 
hapetus-pelkistymisreaktioista. Tut-
kimuskysymyksenä kysyttiin, onko 
esialtistavan raajaiskemian vaikutuk-
set nähtävissä oksidatiivisen stressin 
määrässä ja hapetus-pelkistysreakti-
oita säätelevien entsyymien markke-
reissa kroonisella koe-eläinmallilla. 
Kolmannessa osatyössä haettiin suu-
remmalla aineistolla vastausta siihen, 
näkyykö esialtistavan raajaiskemian 
suojaavaa vaikutus myös koko veren 
oksidatiivisen stressin määrässä ja 
sydänentsyymeissä. Osatyöt suori-
tettiin käyttäen intravitaalimikros-
kooppia ja elektronimikroskooppia, 
tutkimalla tuorenäytteitä immunohis-
tokemiallisin värjäyksin ja histopato-
logisesti, mittaamalla verinäytteistä 
oksidatiivisen stressin markkereita ja 
sydänentsyymejä sekä määrittämällä 
täydellinen verenkuva. Lisäksi tehtiin 
myös hemodynaamisia mittauksia. 

Tulokset
Esialtistavan raajaiskemian todettiin 
interventiona ennen pidentynyttä 
hypotermista verenkierron pysäytys-
tä vähentävän aivojen pintaverisuo-
niin tarttuneiden aktiivisten leuko-
syyttien määrää, mikä oli nähtävissä 
in vivo intravitaalimikroskoopilla 
tutkien. Sen suojaava vaikutus ei ole 
löydösten mukaan selitettävissä aivo-
jen pintaverisuonten koon muutok-
silla, sillä ryhmien välillä ei ollut eroja 
pintaverisuonien koon muutoksissa. 
Mitokondrioiden elektroninsiirtoket-
jun toimintaa peilaava NAD+/NADH 
-suhde oli suotuisampi interventio-
ryhmällä reperfuusion jälkeen. Läpäi-
syelektronimikroskoopilla tutkien oli 
nähtävissä, että myös solunsisäinen 
endoplasmakalvosto säilyi keskus-
hermostonäytteissä paremmin 
kontrolliryhmään verrattuna. 

Toisessa osatyössä todettiin 
viitteitä siitä, että esialtistava 

raajaiskemia vähentää keskusher-
mostossa oksidatiivista stressiä ja 
voi vaikuttaa hapetus-pelkistymis-
reaktioita säätelevien entsyymien 
toimintaan. Osatyössä myös todettiin 
tilastollisesti merkitsevä eroavai-
suus ryhmien välillä immunohisto-
kemiallisissa sydämen HIF-1-alpha 
värjäyksissä seitsemän vuorokauden 
seurannan jälkeen. Histopatologises-
ti sydänten välillä ei näkynyt eroja.

Kolmannessa osatyössä todettiin 
suuremmalla otoskoolla, että esial-
tistavan raajaiskemian aiheuttama 
oksidatiivisen stressin väheneminen 
on nähtävissä jo sydän-keuhkoko-
neen käytön aikana. Sen sijaan toisen 
osatyön HIF-1-alpha -löydökselle 

ei löytynyt lisätukea, sillä ryhmien 
välillä ei näkynyt eroja seerumin TnT 
ja ck-MBm määrässä eikä cardiac 
indexissä.

Pohdintaa
Esialtistava raajaiskemia on interve-
ntiona helposti vietävissä leikkaus-
saliin, sillä se ei vaadi uutta kallista 
teknologiaa tai tilaa vieviä laitteita. 
Se on hyvin siedetty ja turvallinen 
(7), eikä siihen liity invasiivisiin ja 
farmakologisiin hoitoihin liittyviä 
pieniäkään riskejä. Keskeisenä löy-
döksenä väitöskirjassa on interve-
ntion valkosolujen aktivoitumista ja 
keskushermoston pintaverisuoniin 
tarttumista vähentävä vaikutus 
sekä endoplasmakalvostoa suojaava 
vaikutus. Väitöskirjatutkimukseni 
löydökset tukevat solunsisäisten 
vauriomekanismien patofysiologi-
an ymmärtämistä, mutta eivät ole 
sellaisenaan siirrettävissä kliiniseen 
toimintaan. Kliinistä merkittävyyttä 
rajoittaa myös koeasetelma. Aortan 
kaaren sairauksia esiintyy tyypillisim-
min yli 50-vuotiailla ihmisillä, joilla 
on merkittävä ateroskleroosin ja 
diabeteksen tuoma komorbiditeetti, 

joka jo sinällään vaikuttaa mm. sys-
teemiseen inflammaatioon. Väitös-
kirjatutkimuksissani koe-eläinten ikä 
oli noin 10 viikkoa, vastaten noin 3–4 
vuotiasta tervettä ihmislasta.

Sydän- ja aorttakirurgiassa selkeä 
intervention kohde on keskusher-
moston suojaaminen iskemia-re-
perfuusiovauriolta. Operaatiot ovat 
usein elektiivisiä, mikä mahdollistaa 
tarkan intervention ajoittamisen leik-
kaussalissa. Stanford A-tyypin aortan 
dissekaation kaltaisessa hätäoperaa-
tiossa tosin ei ole aikaa seurantaan, 
eikä hemodynamiikan stabiliteetti-
kään ole preoperatiivisesti taattu. 
Kolmannen osatyön löydökset inter-
vention vaikutuksesta oksidatiiviseen 
stressiin jo perfuusion aikana, ennen 
varsinaista iskeemistä vauriota, 
viittaavat siihen, että esialtistavan 
raajaiskemian vaikutukset ovat välit-
tömiä. Siten väitöskirjatutkimukseni 
mukaan jopa hätäleikatut nousevan 
aortan dissekaatiopotilaatkin voisivat 
hyötyä anestesiainduktion aikana 
tehtävästä esialtistavan raajaiskemi-
an vaikutuksista. 
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Esialtistava raajaiskemia 
on interventiona hyvin 
siedetty ja turvallinen.


