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 fVuotuinen USA:n sydänanestesio-
logien kokous järjestettiin touko-
kuussa helteisessä Palm Springsissä, 
Kaliforniassa. Poimimme laajasta 
tarjonnasta seuraavat aiheet: 
keuhkoleikkaus ja eteisvärinä sekä sy-
dänkirurgisen potilaan PBM (Patient 
Blood Management).

Keuhkoleikkaus ja eteisvärinä
Puhuja oli Alessia Pedoto New Yorkis-
ta Memorial Sloan Kettering Cancer 
Centeristä, jossa aihetta on tutkittu 
30 vuotta.

Postoperatiivisen eteisvärinän 
ilmaantuvuus keuhkoleikkauksen 
jälkeen on 3–33 % ja se ilmenee pää-
asiassa toiseen postoperatiiviseen 
päivään mennessä. Pitkittyessään 
eteisvärinä pidentää sairaalassaolo-
aikaa, lisää verenkierron epävakautta 
ja aivoverenkiertohäiriöiden riskiä 
sekä assosioituu lisääntyneeseen 
30 vuorokauden kuolleisuuteen. 
Riski on sitä suurempi, mitä enem-
män keuhkoa poistetaan. Sen sijaan 
toimenpiteen invasiivisuus (tähystys-
leikkaus verrattuna avoleikkaukseen) 
ei vaikuta riskiin.

Laajan katsausartikkelin mukaan 
postoperatiivisen eteisvärinän hoi-
toon tehokkaita lääkkeitä ovat beeta-
salpaajat, amiodaroni ja kalsiumsal-
paajat (1). Beeta- ja kalsiumsalpaajien 
ongelmina ovat monet sivuvaiku-
tukset (hypotensio, bradykardia, 
bronkospasmi, jopa keuhkoödeema). 
Beetasalpaajia suositellaan jatketta-
vaksi lähinnä, jos ne ovat käytössä 
preoperatiivisesti. Kalsiumsalpaajia 
on käytetty estämään eteisvärinää 
potilailla, jotka eivät ole beetasalvat-
tuja.

Amiodaronin sivuvaikutuksena 
hypotension ja bradykardian lisäksi 
ovat QT-ajan piteneminen sekä toksi-
set keuhkoreaktiot. Suurilla annok-
silla (150 mg + 1 200 mg/vrk kolmen 
vuorokauden ajan) potilaista 11 % sai 
ARDS-tasoisen keuhkovaurion (2). 
Pienemmillä annoksilla yksikään kah-
den seuraavan tutkimuksen 384 poti-
laasta ei saanut ARDS:ää (3,4).

Luennoitsijan sairaalassa kehitet-
tiin vuonna 2019 riskilaskuri, jonka 
perusteella arvioitiin eteisvärinän ris-
kiä (5). Jos potilaan eteisvärinän riski 
on laskurin mukaan yli 15 %, potilaalle 
aloitetaan profylaksia. Protokolla on 

leikkauspäivänä 300 mg suonensisäi-
sesti tunnin infuusiona heräämössä 
ja ensimmäisestä postoperatiivisesta 
päivästä alkaen 600 mg kahdesti 
päivässä viiden vuorokauden ajan.

AATS:n suositus aiheesta on 
vuodelta 2014 (6). Profylaksiaa 

suositeltiin keskivaikean riskin 
luokassa, mutta selkeätä tutkimus-
näyttöä eteisvärinän aiheuttamien 
komplikaatioiden vähenemisestä ei 
ole. Lisätutkimuksia ja tuoreempaa 
kansainvälistä suositusta odotellaan.

Sydänkirurgisen  
potilaan PBM periaatteet
Luennoitsijoina toimivat SCA:n 
entinen presidentti professori Linda 
Shore- Lesseron, professori Mike 

Eaton Rochesterin yliopistosta ja pro-
fessori David Mazer Toronton yliopis-
tosta. PBM-suositukset on julkaistu 
STS/SCA/AmSECT/SABM yhteis-
ohjeena (7). Seuraavassa esittelem-
me luennoitsijoiden painotuksia.

PBM sydänkirurgisilla potilailla 
sisältää preoperatiivisen anemian 
hoidon, trombosyyttiestolääkityksen 
ja antikoagulaation optimoinnin, 
hemoglobiinitason laskun minimoin-
nin intraoperatiivisesti sekä potilaan 
anemian toleranssikynnyksen arvion.

Vaikka preoperatiivinen anemia 
on haitallinen, elektiivisen potilaan 
asianmukaisesti hoitamatta jääneen 
anemian korjaus punasolusiirroilla on 
yhtä haitallista (8). Seulonta on kan-
nattavaa (suositusluokka I, näytön-
taso A). Ohjeita anemian seulontaan 
ja hoitoon annettiin: kuusi viikkoa 
ennen leikkausta, suonensisäisen 
raudan käyttö, folaatti- ja B12-supple-
mentaatio sekä erytropoietiinin käyt-
tö kroonisen sairauden ja munuais-
ten vajaatoiminnan aiheuttaman 
anemian yhteydessä.

Antifibrinolyyttiä tulee käyt-
tää (I, A). ATACAS-tutkimuksessa 
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 traneksaamihappoa saaneilla poti-
lailla oli vähemmän uusintaleikkauk-
sia ja verituotteiden tarvetta sekä 
lyhyempi hengityslaitehoitoaika (9). 
Omaa verta säästävien järjestelmien 
(muun muassa veripesurin) käyttöön 
kannustettiin (I, A). Elektiivisten 
sydänleikkauspotilaiden trombo-
syyttiestäjälääkityksen taukoajan 
suosituksissa ei tapahtunut muutoksi 
(tikagrelorin taukosuositus vähin-
tään 3 vuorokautta, klopidogreelin 
5 vuorokautta ja prasugreelin 7 vuo-
rokautta) (I, B – ei-satunnaistettuja 
tutkimuksia). ASAn suositustauko on 
5 vuorokautta, mikäli kyseessä ei ole 
akuutti koronaarioireyhtymä (IIA, A). 
Vierihoitotestien käytöstä edelleen 

pätee suositusluokka II, taso B. Erityi-
sesti trombosyyttitoimintaa arvioivia 
testauksia suositellaan arvioitaessa 
lääkepoistumaa ja leikkausajankoh-
taa.

Tuorepakastettua plasmaa ei tu-
lisi käyttää profylaktisesti, mikäli on 
mahdollista käyttää yksittäisiä hyyty-
mistekijäkomponentteja (IIA, B), eikä 
antitrombiini III-tason korjaamista 
varten, vaan suoraan antitrombiini 
III-valmistetta (I, A).

Suositellaan restriktiivistä ve-
rensiirtorajaa (70–80 g/l) liberaalin 
sijaan (80–100 g/l). Yli 5 000 potilaan 
TRICS-tutkimuksessa raja 75 g/l ei 
ollut huonompi kuin 95 g/l (10,11). 
TRICSin iskeemisten potilaiden 
alaryhmäanalyysissa sekä käynnissä 
olevassa MINT (Myocardial Ischemia 
and Transfusion) –tutkimuksessa on 
kuitenkin trendi liberaalin ryhmän pa-
remmuuteen, joten tästä odotetaan 
tuloksia. MINTissä AMI- ja UAP-po-
tilaat satunnaistetaan sairaalaan 
tullessa joko 80 g/l- tai 100 g/l-veren-
siirtorajaan. Toinen päinvastainen 
löydös TRICSissä oli alle 75–vuotiai-
den potilaiden kohdalla trendi libe-
raalin rajan paremmuuteen. Tämän 
vuoksi on meneillään TRICS IV, johon 
satunnaistetaan alle 65-vuotiaat koh-
talaisen ja suuren riskin potilaat.

Kiitämme SAY:ta saamastamme 
matka-apurahasta. 
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