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M

iniperfuusiotekniikka on sydänkeuhkokoneen sovellus, jossa veren kontaktia
vieraiden pintojen kanssa on pienennetty. Sen tavoitteena on vähentää veren laimenemista ja lievittää elimistön reaktiota vieraita pintamateriaaleja kohtaan.
Nykyiselle sydänkirurgialle on tyypillistä pienenevät komplikaatioriskit, mutta toisaalta yhä korkeamman riskin potilaat ja vaativammat leikkaukset 1. Kehitysaskeleistaan huolimatta sydänkeuhkokoneen käyttöön liittyy edelleen haittoja, joiden ymmärtäminen ja ehkäiseminen korostuu yhä
haasteellisemman potilasmateriaalin hoidossa.
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Kehonulkoinen verenkierto aiheuttaa elimistössä hemodiluution, yleistyneen tulehdusvasteen 2 ja
hyytymisjärjestelmän aktivoitumisen 3 sekä mikroembolisaatiota. Ilmiöt ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä, mutta voivat johtaa elintoimintahäiriöihin ja pitkittyneeseen toipumiseen sydänleikkauksen jälkeen. Sekä leikkauksen aikaiseen matalaan
hematokriittiin 4 että sen korjaamiseksi annosteltuihin verituotteisiin 5 liittyy lisääntynyttä postoperatiivista sairastavuutta ja kuolleisuutta. Aivoverenkierron mikroembolisaatiota on pidetty yhtenä
osatekijänä sydänleikkauksen jälkeen ilmeneviin
neurokognitiivisiin häiriöihin 6. Sydänleikkauk-
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sen jälkeen ilmenevät mahasuolikanavan elinvauriot ovat harvinaisia, mutta usein kohtalokkaita 7 ja
niiden syntymekanismit ovat huonosti tunnettuja.
Haittojen lievittämiseksi sydänkeuhkokonetta
on pyritty kehittämään fysiologisemmaksi. Miniperfuusiotekniikka on kehonulkoisen verenkierron sovellus, jossa veren ja vieraan materiaalin
kontaktipintojen pienentämiseksi letkustoa sekä
lyhennetty että kavennettu ja kova laskimoverisäiliö on jätetty pois 8. Systeemipumppuna käytetään
sentrifugaalipumppua. Aktiivisen laskimopaluun
ja kardiotomiasäiliön puutteen vuoksi tekniikassa on kiinnitettävä erityistä huolellisuutta ilmaembolioiden ehkäisyyn ja niiden poistoon kierrosta.
Markkinoilla on useita hieman toisistaan poikkeavia kaupallisia miniperfuusiosovelluksia, joiden
tavoitteena on vähentää hemodiluutiota, lievittää
tulehdusreaktiota ja hyytymisjärjestelmän aktivaatiota. Pienemmän hemodiluution on osoitettu vähentävän verituotteiden käyttöä 9.

Tutkimuksen tarkoitus ja menetelmät
Osatyössä I verrattiin miniperfuusiotekniikan vaikutusta hemodiluutioon ja verituotteiden käyttöön
valikoimattomilla ohitusleikkauspotilailla perinteiseen sydänkeuhkokoneeseen verrattuna. Aineisto koostui 466 perättäisestä sydänkeuhkokoneen
avulla hoidetusta ohitusleikkauspotilaasta Vaasan
keskussairaalassa vuosina 2005–2009. Tutkimusasetelma oli retrospektiivinen ja miniperfuusioryhmän potilaat pyrittiin kaltaistamaan perinteisen sydänkeuhkokoneryhmän potilaisiin vastaavuuspisteytyksellä (propensiteettipisteytys).
Osatöissä II ja III selvitettiin ohitusleikkaus- (II)
ja aorttaläppäleikkauspotilailla (III) miniperfuusiotekniikan vaikutusta veren laimenemiseen, yleisen tulehdusreaktion ja hyytymisjärjestelmän aktivoitumiseen sekä mikroembolisaatioon verrattuna perinteiseen sydänkeuhkokoneeseen. Aineisto koostui 40 ohitusleikkauspotilaasta (II) ja 40
aorttaläppä- tai aorttaläppäohitusleikkauspotilaasta (III) Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina
2007–09. Tutkimusasetelmat olivat prospektiivisia
satunnaistettuja. Mikroembolisaation mittaamiseksi käytetty silmänpohjan fluoreseiinivarjoainekuvaus on viitteellinen aivoverenkierron mikroembolisaation määrälle sydänleikkauksen aikana.
Osatyössä IV verrattiin kokeellisessa eläimallissa miniperfuusion ja perinteisen sydänkeuhkokoneen vaikutuksia suoliston limakalvon eheyteen,
jota arvioitiin histopatologisella analyysillä ja immunohistokemiallisilla menetelmillä.
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Tutkimuksen tulokset
Ohitusleikkauspotilailla miniperfuusion käyttöön
liittyi vähäisempi veren laimeneminen (I, II) ja
potilailla esiintyi vähemmän silmänpohjan mikroembolisaatiomuutoksia (II). Aorttaläppäleikkauspotilailla mikroembolisaatiomuutoksia ilmeni
enemmän kuin ohitusleikkauspotilailla eikä miniperfuusiotekniikalla saavutettu vähenemä ollut tilastollisesti merkitsevä (III). Miniperfuusion käyttöä seurasi vähäisempi neutrofiilien aktivaatio (II,
III), mutta muut yleistä tulehdusvastetta ja hyytymisjärjestelmää mitanneiden merkkiaineiden pitoisuudet nousivat samalla tavalla kuin perinteisen
sydänkeuhkokoneen seurauksena. Kokeellisessa
mallissa sydänkeuhkokone aiheutti samanasteisen
suoliston limakalvon vaurion molemmilla tekniikoilla (IV).

Johtopäätökset
Tutkimustulosten perusteella miniperfuusiota voidaan käyttää turvallisesti ohitusleikkauspotilaiden
hoidossa ja sillä voidaan vähentää sydänleikkauksen aikaista silmänpohjan mikroembolisaatiota,
joka saattaa viitata vähäisempään aivoverenkierron mikroembolisaatioon. Miniperfuusiotekniikkaa tulee edelleen kehittää hyödyttämään enemmän myös aorttaläppäleikkauspotilaita. Löydökset
koskien sydänkeuhkokoneen aiheuttamia suoliston limakalvovaurioita vahvistavat aiempaa olettamusta suoliston haavoittuvuudesta sydänleikkauksen jälkeen. 
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agneettiresonanssikuvaustekniikka
käyttää voimakasta magneettikenttää,
radioaaltoja sekä radioaaltojen käsittelyyn sopivia vastaanottimia ja tietokonetta muodostamaan kuvia kehosta. Menetelmään ei liity ionisoivaa säteilyä.
Kliinisessä työssä käytettävien kuvauslaitteiden
yleisin staattisen magneettikentän voimakkuus on
1,5 Teslaa, mikä on noin 30 000 kertaa maan magneettikenttä. Suomessa käytössä on yleistymässä
myös 3 Teslan laitteet. Niillä saadaan korkean resoluution kuvia kohtuullisella kuvausajalla ja jois-
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sakin tapauksissa parempi kudosten välinen erottuvuus.
Kuvaussekvenssillä tarkoitetaan tapahtumaa,
jossa lähetetään erilaisia radiotaajuuspulssisarjoja
eri aikavälein ja mitataan tietyllä ajanhetkellä protonihyrrien lähettämä radiotaajuussignaali.
Mitatun radiotaajuussignaalin taajuuteen ja vaiheeseen koodataan kuvan muodostamisen kannalta välttämätön signaalin paikkatieto ns. gradienttikenttien avulla. Vastaanotetusta protonihyrrien signaalista muodostetaan laskennallisia keinoja
käyttäen magneettikuva. Pulssien lähettämisen ja
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