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Tapausselostus

Levosimendaani kriittisesti alentuneen 
sydämen minuuttivirtauksen hoidossa 

elektiivisen abdominaaliaortan aneurysman 
korjausleikkauksen yhteydessä

Tommi Ahonen, Elina Vainio ja Jukka Kataja

Abdominaaliaortan	aneurysman	(AAA)	korjausleikkausta	tarvitsevista	potilais-
ta	noin	40		%	sairastaa	merkittävää	sepelvaltimotautia.	Anestesiainduktion	ja	
leikkauksen	aikana	erityisesti	aortan	pihditys	aiheuttaa	usein	merkittäviä	hemo-
dynaamisia	muutoksia	ja	kuormittaa	siten	potilaan	sydäntä.	Potilaan	sydämen	
pumppaustoiminta	on	ratkaiseva	tekijä	hemodynaamisten	muutosten	hallin-
nassa	leikkauksen	aikana.	Huonosti	pumppaava	sydän	ei	välttämättä	kykene	
sopeutumaan	hemodynaamisiin	muutoksiin,	esimerkiksi	aortan	pihdityksen	
aiheuttamaan	voimakkaaseen	jälkikuorman	kasvuun,	ilman	inotrooppista	tukea	
vaikka	käytettäisiin	jälkikuormaa	vähentäviä	lääkkeitä.	Levosimendaanin	käy-
töstä	on	raportoitu	hoidettaessa	useita	sisätautipotilata,	joiden	sydämen	pump-
pausvoima	on	heikentynyt,	kun	taas	kirurgisten	potilaiden	levosimendaanihoi-
dosta	on	raportoitu	lähinnä	sydänleikkausten	yhteydessä.	Tässä	kirjoituksessa	
kuvaamme	74-vuotiaan	AAA-rekonstruktiopotilaan,	jolle	aloitettiin	kriittisesti	
alentuneen	sydämen	pumppaustoiminnan	takia	levosimendaani-infuusio	he-
modynamiikan	tukemiseksi	heti	anestesiainduktion	jälkeen.

Sydän- ja verenkiertosairaudet aiheuttavat 
merkittävää sairastuvuutta ja kuolleisuutta 
Suomessa. Ne ovat myös keskeinen tekijä ar-

vioitaessa potilaan perioperatiivisia riskejä. Leik-
kaustekniikan asettamat vaatimukset ja anestesia-
aineiden vaikutukset potilaan hemodynamiikkaan 
korostuvat esimerkiksi hoidettaessa potilaita, joil-
le tehdään AAA-korjausleikkaus ja jotka sairasta-
vat sepelvaltimotautia. Preoperatiivinen tutkimi-
nen on luonnollisesti merkittävässä asemassa po-
tilaan leikkausriskin arvioinnissa. 

AAA-leikkauksen yhteydessä keuhkovaltimo-
katetrin käyttö on suositeltava tapa seurata poti-
laan hemodynamiikkaa ennen anestesiainduktiota 
sekä induktion ja leikkauksen aikana. Mikäli leik-
kauksen aikana tarvitaan inotrooppista tukea po-

tilaan matalan sydämen minuuttivirtauksen takia, 
dopamiini- ja dobutamiini-infuusio ovat ensisi-
jaisia inotrooppeja. Niiden käytöstä on raportoitu 
laajasti. Levosimendaanin käytöstä hemodynamii-
kan tukemiseen abdominaaliaortan aneurysman 
korjausleikkauksen yhteydessä ei ole raportoitu 
lääketieteellisten julkaisujen hakupalvelimien vas-
tausten perusteella. Sen sijaan levosimendaanista 
ja sen hemodynaamisista eduista sydänkirurgisille 
potilaille on julkaistu lupaavia tuloksia1-4.

Oma potilas

Potilas on 74-vuotias mies, jolla on perussairauk-
sina sepelvaltimotauti ja hyperkolesterolemia. Po-
tilaalle oli tehty kolmen suonen ohitusleikkaus 
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vuonna 1988. Kotilääkkeinä olivat käytössä aten-
ololi 25 mg 1 × 1, ASA 100 mg 1 × 1 ja atorvastatii-
ni 20 mg 1 × 1. 

Vatsakipujen takia tehdyssä ultraäänitutkimuk-
sessa havaittiin sattumalöydöksenä vatsa-aortan 
aneurysma, joka sijaitsi munuaisvaltimotason ala-
puolella. Koska AAA suureni seurannan aikana, 
päädyttiin elektiiviseen leikkaukseen. 

Potilaalle tehtiin preoperatiivisina tutkimuksina 
rasitusergometria ja spirometria. Rasituskokeessa 
potilas polki 100 W:n kuormituksella kolmen mi-
nuutin ajan. Tässä vaiheessa koe lopetettiin ala-
raajojen puutumisen takia. EKG:ssä ei todettu ST-
muutoksia tai rytmihäiriöitä. Tutkimuksen aika-
na ei myöskään ilmaantunut rintakipua. Sisätau-
tilääkärin kliinisen tutkimuksen perusteella po-
tilaalla todettiin olevan preoperatiivisesti stabiili, 
normaalissa elämässä oireeton sepelvaltimotauti. 
Spirometriassa todettiin lisäksi lievä perifeerinen 
obstruktio ja positiivinen, joskaan ei merkitsevä 
bronkolyyttivaste. Vitaalikapasiteetti oli normaa-
li. Preoperatiivisessa keuhkokuvassa ei todettu de-
kompensaatiota. Potilaan liikkumista ennen leik-
kausta rajoittivat alaraajojen ja alaselän kivut. Ra-
joittuneella liikkumisella saattoi olla merkitystä 
potilaan sydänperäisten oireiden arvioinnissa.

Leikkausta varten potilaalle annettiin esilääk-
keinä diatsepaamia 10 mg po. ja oksikodonia 10 
mg im. Preoperatiivisesti potilaalle laitettiin leik-
kaussalissa käytännön mukaan kaksi laskimoka-
nyylia, arteriakanyyli, epiduraalikatetri, tuntidiu-
reesimittaus ja lämpömittaus virtsarakkoon. Li-
säksi potilaalle laitettiin keuhkovaltimokatetri, jo-
ka yhdistettiin jatkuvaan sydämen pumppausta 
(continuous cardiac index, CCI) seuraavaan Vigi-
lance-monitoriin, jossa oli lisäksi sekoittuneen las-
kimoveren saturaatiomittaus (SVO2). Leikkauk-
seen varattiin myös autotransfuusiolaite. 

Yllättäen ennen anestesian induktiota potilaal-
la todettiin olevan huono sydämen pumppaus-
funktio (CCI alle 2,0 l/min/m2). Keuhkovaltimo-
paine ja sydämen oikean ja vasemman kammion 
täyttöpaineet olivat tuolloin normaalit (PAP 34/10 
mmHg, CVP 7 mmHg ja PCWP 8 mmHg). Erit-
täin varovaisen anestesiainduktion jälkeen (midat-
solaami 0,05 mg/kg, fentanyyli 3 µg/kg, tiopentaa-
li 2 mg/kg ja rokuroni 0,7 mg/kg) potilaan systo-
linen verenpaine laski voimakkaasti (ad tasolle 70 
mmHg). CCI oli matalimmillaan tasolla 1,6–1,7 l/
min/m2 ja SvO2    alle 60  %. Etilefriini (0,03 mg/kg) 
ei nostanut potilaan alhaista verenpainetta. Ma-
talan sydämen minuuttivirtauksen, kohonneen 
keuhkovaltimopaineen (induktion jälkeen PAP 

44/20 mmHg) ja huonon nestetäyttövasteen takia 
potilaalle aloitettiin aluksi dopamiini-infuusio (3–
10 µg/kg/min). 

Sydämen pumppaustoiminta ei kuitenkaan pa-
rantunut (CCI pysyi jatkuvasti alle 2,0 l/min/m2). 
Koska hemodynamiikkaa ei saatu stabiloitua do-
pamiinilla, päätimme aloittaa levosimendaani-in-
fuusion ”low cardiac output”-indikaatiolla. Levo-
simendaani (12 µg/kg 10 minuutin aikana ja jat-
koinfuusio 0,1 µg/kg/min 24 h:n ajan) aloitettiin 
17 minuuttia ennen aortan pihditystä, ja hemody-
namiikkaan saatiin sillä nopeasti suotuisa vaste. 
Levosimendaani-infuusion aloituksen jälkeen sy-
dämen pumppaus parani merkittävästi (CCI kor-
jaantui alle puolessa tunnissa yli 2,4 l/min/m2:n ta-
solle ja 2,5 tunnin aikana se nousi edelleen ad ta-
solle 3,2 l/min/m2). Myös keuhkovaltimopaine 
normalisoitui nopeasti (PAP 23/12 mmHg). SvO2 
nousi niin ikään yli 70  %:n tasolle.

Leikkauksen aikana potilaan hemodynamiik-
kaa huononsi runsas vuoto. Aortan pihdityksen 
jälkeen aneurysmasäkki täyttyi ilmeisesti lumbaa-
liarterioiden kautta tulleesta runsaasta kollateraa-
likierrosta ja mahdollisesta laskimopuolen fistelis-
tä. Leikkauksen aiheuttama verenvuoto oli yhteen-
sä 13  500 ml ja se lisäsi hemodynaamisia ongelmia 
myös postoperatiivisesti. Leikkauksen aikana poti-
laalle infusoitiin suuria määriä elektrolyytti- (Rin-
gerin liuos 10  000 ml) ja kolloidiliuosta (gelatiini-
liuos 2  000 ml), ja siirrettiin autotransfuusiover-
ta (3  150 ml), veriryhmää vastaavia punasoluja 
(2  400 ml), jääplasmaa (750 ml) ja trombosyytte-
jä (317 ml).

Leikkauksen jälkeen potilaan hemodynamiikka 
oli leikkausvuodon takia labiili, ja potilas siirrettiin 
teho-osastolle postoperatiiviseen hoitoon. Levosi-
mendaani-infuusio jatkui 24 h:n ajan ja sen jäl-
keen tarvittiin hemodynamiikan tueksi vielä nor- 
adrenaliini- ja dobutamiini-infuusiot. Vatsaonte-
lon sisäisen paineen nousun (IAP ad 30 mmHg) 
takia tehtiin vatsan alueen ultraäänitutkimus, jossa 
todettiin nestettä vatsaontelossa. Tämän takia po-
tilaalle laitettiin askitesdreeni yhden vuorokauden 
ajaksi. Dreenieritettä (verensekaista kudosnestet-
tä) valui vatsaontelosta yhteensä 2  250 ml, jonka 
jälkeen IAP normalisoitui tasolle 15 mmHg. Plas-
man kreatiniinipitoisuus nousi ensimmäisenä leik-
kauksen jälkeisenä päivänä ad tasolle 171 µmol/l, 
mutta kääntyi kuitenkin saman vuorokauden aika-
na laskuun. Lisäksi niukentunut diureesi käynnis-
tyi hyvin vielä saman päivän aikana. Hapetuksessa 
ei ollut ongelmia, ja potilas voitiin ekstuboida on-
gelmitta toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä. 
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Potilaan tehohoitojakso jatkui seitsemän vuo-
rokautta, jonka jälkeen hoitoa jatkettiin 12 vuoro-
kauden ajan kirurgisella vuodeosastolla ennen ko-
tiutumista. Jälkikontrolleissa potilas on voinut hy-
vin, ja alaraajojen sekä alaselän kivut ovat helpot-
tuneet huomattavasti. Vaikeita sydänoireita ei ole 
tullut esille vuoden seurannan aikana.

Pohdinta

Sydänkirurgisista potilaista juuri tehdyssä tutki-
muksessa on todettu, että preoperatiivisesti an-
nettu levosimendaani saattaa parantaa hemodyna-
miikkaa hoidettaessa niitä potilaita, joilla on huo-
no vasemman kammion toiminta3. Kuvaamaam-
me potilasta jouduttiin nesteyttämään pitkän 
AAA:n korjausleikkauksen aikana runsaan leik-
kausvuodon takia normaalia enemmän. On mah-
dollista, että anestesiainduktion jälkeen aloitet-
tu levosimendaani-infuusio on keventänyt sydä-
men pumppauskuormaa paitsi leikkauksen aikana 
myös leikkauksen jälkeisessä teho-osastovaihees-
sa, koska hemodynaamisesti edulliset vaikutukset 
olivat havaittavissa Vigilance-monitorilla leikka-
uksen jälkeen useamman päivän ajan (CCI pysyi 
yli 3 l/min/m2:n tasolla). 

Nyt kuvatussa potilastapauksessa ennen leikka-
usta aloitettu levosimendaani paransi selvästi poti-
laan hemodynamiikkaa korjaamalla nopeasti kriit-
tisesti alentuneen sydämen minuuttivirtauksen ja 
kudosperfuusion. Levosimendaanin verisuonia 
laajentava vaikutus on saattanut olla potilaallem-
me osittain myös haitaksi, koska runsas verenvuo-
to oli leikkauksessa merkittävä ongelma. Kuiten-

kin ensisijaisen tärkeää oli korjata potilaan kriitti-
sesti alentunut sydämen minuuttivirtaus. Potilaan 
hoidossa käytettiin useita hemodynamiikkaan vai-
kuttavia tehohoitolääkkeitä ja -menetelmiä. Siten 
on vaikea arvioida, mikä osuus levosimendaanilla 
oli lopulliseen suotuisaan hoitovasteeseen. Jatkos-
sa harkitsemme levosimendaanihoidon aloitusta 
jo ennen anestesiainduktiota erityisesti tilantees-
sa, jossa potilaan vasemman kammion pumppaus 
todetaan merkittävästi huonontuneeksi.           
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