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Sydänpotilaan leikkauskelpoisuuden arviointi

Markku Hynynen

Sydänpotilaan kirurgiseen toimenpiteeseen –
muuhunkin kuin sydänleikkaukseen – liittyy li-
sääntynyt vakavien sydänkomplikaatioiden vaa-
ra. Leikkaukseen liittyvä sydäninfarkti oivallettiin
erityisongelmaksi jo puoli vuosisataa sitten, ja sen
jälkeen on selvitetty asiaan liittyvä ”epidemiolo-
gia” ja riskitekijät (1,2). Viime vuosikymmenellä
on julkaistu ohjeita (guidelines) leikkauskelpoi-
suuden arvioinnista (3,4), ja leikkausriskin pie-
nentämiseksi alkaa olla farmakologisiakin keinoja
(5,6).

Leikkaukseen tulevista potilaista 30%:lla on
sepelvaltimotauti tai vaaratekijöitä sen kehittymi-
selle (2). Sepelvaltimotautipotilaista 5%:lle il-
maantuu sydäninfarkti leikkauksen yhteydessä
(7). Sydäninfarktin lisäksi vakaviksi komplikaati-
oiksi lasketaan sydänperäinen kuolema, pitkitty-
nyt angina pectoris, henkeä uhkaavat rytmihäiri-
öt ja sydämen vajaatoiminta. Leikkauksen yhtey-
dessä ilmaantuvaan, erityisesti leikkauksen jälkeen
esiintyvään, sydänlihasiskemiaan liittyy lisäänty-
nyt vaara saada vakava sydänkomplikaatio (8).

Riskipotilaan tunnistaa kliinisten ennusteki-
jöiden ja erityistutkimusten avulla. Ennustekijöitä
ovat sepelvaltimotauti (aiemmin sairastettu sydän-
infarkti, tyypillinen angina tai muilla keinoin
todettu tauti), sydämen vajaatoiminta, diabetes,
sydämen läppävika, vakavat rytmihäiriöt ja kor-
kea ikä. Ennustekijöihin, kliinisiin löydöksiin ja
leikkaustoimenpiteen suuruuteen perustuvilla ns.
riski-indekseillä on pyritty ennustamaan leikka-
ukseen liittyvää vaaraa (9), mutta niiden toimi-
vuus yksittäisen potilaan riskin arvioinnissa on
yleensä huono. Riski onnistutaan arvioimaan
melkein samanveroisesti anestesiologien hyvin
tuntemalla ASA-luokituksella. Yksittäisen poti-

laan riskiä voidaan arvioida myös lukuisilla eri-
tyistutkimuksilla, mm. kliinisellä rasituskokeel-
la, rasituskaikukardiografialla ja talliumtutkimuk-
sella. Erityistutkimusten paremmuusjärjestyksestä
ei ole kuitenkaan selvää käsitystä (10).

Leikkauskelpoisuuden arvioinnissa sovelletta-
vista periaatteista ei ole tehty kriittisen tarkaste-
lun kestäviä satunnaistettuja ja kontrolloituja tut-
kimuksia. Yhdysvaltalaiset tieteelliset yhdistyk-
set ovat kuitenkin julkaisseet asiantuntijaraatien
parhaaseen käsitykseen perustuvia suosituksia (3).
Ne voidaan tiivistää vuokaavion muotoon, jossa
arviointiperusteina käytetään kliinisiä ennusteki-
jöitä, potilaan suorituskykyä ja leikkaustoimen-
piteen aiheuttamaa riskiä. Suosituksia ei ole kui-
tenkaan vielä kunnolla validoitu.

Leikkauskelpoisuuden arvioinnin täytyy perus-
tua valmiudelle tarvittaessa muuttaa alun perin
tehtyä leikkaussuunnitelmaa. Siten leikkausta on
voitava siirtää esimerkiksi epästabiilin angina pec-
toris -tilanteen hoitamiseksi, ellei leikkausaihe ole
henkeä uhkaava. Perioperatiivinen hoito (nestey-
tys ja inotrooppien antaminen) ja valvonnan pa-
rantaminen saattavat vähentää riskipotilaan leik-
kaukseen liittyvää kuolleisuutta (11). Ennaltaeh-
käisevän revaskularisaation (ohitusleikkaus tai
pallolaajennus) merkityksestä riskipotilaan ennus-
teen parantamisessa ei ole satunnaistettuja tutki-
muksia, mutta ohitusleikkauksesta hyvin selvin-
neet potilaat selvisivät seuraavista leikkauksista
verrokkeja paremmin (12). Uudet rohkaisevat
tulokset (6,13) beetasalpaajien riskipotilaiden
sydänkomplikaatioita vähentävästä vaikutuksesta
saattavat muuttaa hoitokäytäntöjämme. Kunhan
saamme lisää tietoa siitä, keille potilaille beeta-
salpaajalääkitys kannattaa aloittaa rutiininomai-
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sesti, riskiä voidaan mahdollisesti pienentää ilman
leikkausta edeltäviä hankalia ja kalliita lisätutki-
muksia.
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