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on pyritty viime vuosina vähentämään eri keinoin, erityisesti tarttuvien infektioiden riskin vuoksi. Matot ym. tutkivat, voidaanko hemodiluutiolla ad Hkr 24 % vähentää homologisen veren tarvetta maksaresektion yhteydessä. Vieraita punasoluja saaneiden osuus väheni 10 %:iin, kun kontrolliryhmässä 36 % sai homologisia punasoluja.
Sydänleikkauspotilailta otettiin anestesian aluksi
verta ad Hkr 28 % (keskimäärin 1000 ml) ja korvattiin tämä Hex-liuoksella. Hemodiluutiolla ei voitu kuitenkaan vähentää autologisia punasoluja saaneiden osuutta (29 %) verrattuna kontrolliryhmään
(33 %). Thomasin ym. tutkimuksessa leikkauksen
jälkeen vuotanut veri kerättiin talteen, pestiin solunpesulaitteella ja annettiin takaisin potilaalle. Näistä potilaista 7 % tarvitsi homologisia punasoluja
(transfuusiokriteerinä Hb < 90 g/l), kun kontrolliryhmässä vastaava luku oli 28 %.
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LEIKKAUSVUOTOA

ON PYRITTY vähentämään
myös antamalla erilaisia hyytymistä edistäviä lääkkeitä, erityisesti aprotiniinia ja traneksaamihappoa.
Hiippalan ym. tutkimus polviproteesileikkausten
yhteydessä onkin hyvä esimerkki menetyksellisestä profylaksiasta. Tämä tulos on toistettu myöhemminkin, esimerkiksi Zoharin ym. tutkimuksessa,
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jossa tilastollisesti merkitsevä ero oli tosin kliinisesti vähämerkityksellinen. Kaikissa leikkauksissa tulokset eivät ole kuitenkaan olleet yhtä selkeitä.
Trondheimissa tehdyssä tutkimuksessa (Pleym ym.)
yksi 30 mg/kg annos traneksaamihappoa vähensi sepelvaltimoiden ohitusleikkauspotilailla verenvuotoa leikkauksen aikana ja välittömästi sen jälkeen keskimäärin 230 ml, mutta potilaiden saamassa punasolumäärässä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Amarin ym. tutkimuksessa ei sen sijaa pystytty osoittamaan vuotoa vähentävää vaikutusta sen
paremmin aprotiniinilla kuin epsilon-aminokaproiinihapollakaan (EACA) suurissa ortopedisissä leikkauksissa syöpäpotilailla. Harleyn ym. tutkimuksessa sen sijaan EACA:lla voitiin vähentää hiukan leikkausvuotoa lonkan tekonivelleikkauksissa
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käyttöä vähentää tarkoilla point-of-care-hyytymismittauksilla? Joissakin tutkimuksissa on voitu, toi-
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sissa taas ei. Useimmat tutkimukset on tehty avosydänleikkausten yhteydessä, olosuhteissa, joissa
hyytymisjärjestelmää on järkytetty eri tavoin. Shore-Lesserson ym. antoivat jääplasmaa ja trombosyyttejä tromboelastografiaan perustuvan algoritmin perusteella ja pystyivät tällä tavoin vähentämään sekä tuoreplasman että trombosyyttien siirrot
murto-osaan. Royston ym päätyivät samaan tulokseen, kun taas Capraron ym. tutkimuksessa vastaavaa vaikutusta ei saatu. Nuttall ym. käyttivät useita point-of-care-mittauksia melko suuressa potilasaineistossaan ja onnistuivat vähentämään merkittävästi sekä tuoreplasman että trombosyyttien siirtoja.
Cammerer ym. vertailivat trombosyyttifunktiotestien kykyä ennustaa runsasta vuotoa. Heidän mukaansa tromboelastografian alfa-kulmalla on paras
negatiivinen ennustearvo, mutta poikkeava arvo ei
kuitenkaan läheskään aina merkinnyt ilman muuta
poikkeavaa vuototaipumusta.
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KALLIITA GEENITEKNIIKALLA tuotettuja lääkkeitä ilmestyy markkinoille kiihtyvällä vauh-
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dilla. Koska ne koettelevat terveydenhuoltojärjestelmämme maksukykyä ennenäkemättömällä tavalla, niiden hyödystä on oltava todella pitävä näyttö
ennen kuin käyttöaiheista voidaan sopia. Yksi kalleimmista uusista hemostaateista on rekombinantti faktori VII-tuote. Friederichin ym. tutkimuksessa FVII vähensi leikkausvuotoa merkittävästi retropubisen prostatektomian yhteydessä eikä kukaan potilaista tarvinnut verensiirtoa, kun kontrolliryhmässä 7/12 potilaasta sai transfuusion.
Ludlam ym. käyttivät FVII-konsentraattia ortopedisissä leikkauksissa hemofiilikoille, joilla oli faktori VIII-vasta-aineita ja näilläkin saatiin hyvä kemiallinen hemostaasi. Kovesi ja Royston sanovatkin
yleiskatsauksessaan, että tarvitaan lisää näyttöä, jotta rekombinanttia faktori VII:ää voitaisiin käyttää
profylaksina laajemmin kuin potilailla, joilla on vasta-aineita faktori VIII:aa tai faktori IX:ää kohtaan. r
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