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Aikuisten avosydänkirurgia ja siihen liittyvä 
sydän-keuhkokoneen käyttö voivat johtaa 
elimistön yleistyneen tulehdusreaktion 

aktivoitumiseen (systemic inflammatory respon-
se syndrome) ja vaihteleva-asteiseen sydänlihak-
sen hapenpuutteeseen leikkauksen aikana 1. Nä-
mä vaikutukset ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä, 
mutta voivat joskus johtaa eri elinten toimintahäi-
riöihin leikkauksen jälkeen, myötävaikuttaen näin 
potilaan toipumisen pitkittymiseen 2. Vaikka sy-
dänkirurgian jälkeinen tulehdusreaktion aktivoi-
tuminen kuvattiin jo vuonna 1983 ns. postperfuu-
sio-syndroomana, ovat kaskadin biokemialliset 
välittäjämekanismit edelleen suurelta osin epäsel-
viä3. Nykykäsityksen mukaan veren kosketus sy-
dän-keuhkokoneen keinotekoisen pinnan kanssa 
on keskeinen tulehdusreaktion liukoisten välittä-
jäaineiden, veren valkosolujen ja koagulaatio-fib-
rinolyyttisen järjestelmän aktivoitumisen aiheut-
taja 4, 5. 

Sydämen pysäytys avosydänleikkauksen ajaksi 
johtaa väistämättä ainakin lievään hapen puuttee-
seen sekä haitallisten aineenvaihduntatuotteiden 
kertymiseen eli sydänlihasiskemiaan. Iskemian 
laajuus ja kesto ennen verenkierron palautumis-
ta ratkaisevat, kehittyykö sydänlihassoluihin ajan 
kuluessa korjautuvia vai pysyviä soluvaurioita. Ve-
renkierron palautuminen eli reperfuusio voi jos-
kus jopa pahentaa iskeemistä soluvauriota, minkä 
vuoksi alan kirjallisuudessa puhutaan yleensä iske-
mia-reperfuusiovauriosta 6. Iskemia-reperfuusio-
vaurio manifestoituu tavallisimmin joko itsestään 
ajan kuluessa korjautuvana sydämen pumppaus-

toiminnan häiriönä eli stunningina, reperfuusio 
rytmihäiriöinä tai pahimmillaan pysyvänä sydän-
lihassoluvauriona 7. Leikkauksen jälkeinen sydä-
men toiminnanvajaus voi johtaa kudosten riittä-
mättömään hapensaantiin, joka myötävaikuttaa 
tulehdusreaktion aiheuttaman verenkierron sääte-
lyhäiriön kanssa eri elinvaurioiden syntyyn 8. 

Glukoosi-insuliinihoitoa (GIK) on aikaisem-
min käytetty tukihoitona sekä sydänkirurgias-
sa että akuutin sydäninfarktin hoidon yhteydes-
sä, koska sen vaikutukset sydänlihaksen iskemian 
aikaiseen aineenvaihduntaan 9 ja hapen kulutuk-
seen 10 ovat potentiaalisesti edullisia. Viimeaikai-
sissa kokeellisissa tutkimuksissa insuliinihoidol-
la on lisäksi osoitettu olevan inotrooppisia 11, se-
pelvaltimosuonia vasodilatoivia 12, antiapoptootti-
sia 13 ja anti-inflammatorisia ominaisuuksia 14. Klii-
niset tutkimustulokset sydänkirurgian yhteydessä 
ovat kuitenkin olleet ristiriitaisia ja hoitoprotokol-
lat vaihtelevia. Tämän lisäksi glukoosin ja insulii-
nin kombinoitu annostelu on useissa tutkimuksis-
sa johtanut huonoon verensokeritason hallintaan, 
mikä on puolestaan vaikeuttanut tutkimustulosten 
arviointia. Korkea-annoksista glukoosi-insuliini-
hoitoa 15 on käytetty klinikassamme 1990-luvun 
loppupuolelta alkaen korkean operatiivisen riskin 
omaavien sydänleikkauspotilaiden hoidossa. 

Vallitsevan käsityksen mukaan sydänkeuhko-
koneen käytön aiheuttamalla veren vierasesine-
kontaktilla ja sitä seuraavalla valkosoluaktivaatiol-
la on keskeinen merkitys sydämen iskemia-reper-
fuusiovaurion 16 ja yleistyneen tulehdusreaktion 
aiheuttamien elinvaurioiden synnyssä 17. Sydän-
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keuhkokoneeseen liitettävällä kaupallisella val-
kosolusuodattimella (Leucoguard LG6®, Pall Bio-
medical, Portsmouth, U.K.) pyritään poistamaan 
morfologialtaan muuttuneita aktivoituneita val-
kosoluja perfuusion aikana ja tällä tavoin vähen-
tämään niiden aiheuttamia haitallisia vaikutuksia 
leikkauksen jälkeen. Lupaavista eläinkoetuloksista 
huolimatta kliiniset tutkimukset valkosolusuodat-
timen käytöstä 18 ovat antaneet varsin ristiriitaisia 
tuloksia sekä kliinisten päätetapahtumien 19, 20 että 
etenkin yleistyneen tulehdusreaktion välittäjäai-
neiden ja leukosyyttiaktivaatiota kuvaavien merk-
kiaineiden suhteen 21, 22. 

Tutkimuksen tarkoitus ja menetelmät 

Tässä väitöskirjatyössä pyrittiin selvittämään, voi-
daanko korkea-annoksisella glukoosi-insuliinihoi-
dolla ja sydän-keuhkokoneen arterialinjaan kyt-
kettävällä valkosolusuodattimella lievittää sydän-
lihaksen iskemia-reperfuusiovaurion seurauksia ja 
vaikuttaa samalla elimistön yleistyneen tulehdus-
reaktion aktivoitumiseen tietyissä kohonneen pe-
rioperatiivisen riskin potilasryhmissä. Toisena ta-
voitteena oli arvioida korkea-annoksisen glukoo-
si-insuliinihoidon hemodynaamisia ja metabolisia 
vaikutuksia epäsuoraa kalorimetriaa käyttäen. 

Molempien hoitomenetelmien (korkea-annok-
sinen glukoosi-insuliinihoito ja valkosolusuoda-
tin) sydänvaikutuksia arvioitiin sydänlihasentsyy-
mien vapautumisen, inotrooppilääkityksen tar-
peen ja rytmihäiriöiden esiintyvyyden perusteella. 
Aktivoituneen tulehdusreaktion voimakkuuden 
kuvaajana käytettiin proinflammatorista sytokiini-
vastetta ja C-reaktiivisen proteiinin (CRP) vapau-
tumista. Osatöissä, joissa tutkittiin valkosolusuo-
dattimen käyttöä, neutrofiiliaktivaation merkkinä 
käytettiin neutrofiilien pinnalla esiintyvien pinta-
antigeenien (adheesiomolekyylit) määritystä, jois-
ta erityisesti CD11b:n on osoitettu olevan herkkä 
neutrofiiliaktivaation kuvaaja 23. 

Korkea-annoksinen glukoosi-insuliinihoito to-
teutettiin klinikkamme normaalikäytännön mu-
kaan erillisillä insuliini- ja glukoosi-infuusioilla 
(hyperinsulinemic normoglycemic-clamp, insu-
liinin antonopeus 1 KY/kg/t, glukoosin infuusio-
nopeus 0,45 g/kg/h). Potilaiden hoidon aikainen 
verensokeritaso pyrittiin pitämään tavoitealueel-
la (6–8 mmol/L) ohjaamalla glukoosin infuusio-
nopeutta tarkalla verensokeriseurannalla. Hoito-
protokollan mukaan insuliinihoidon purku tapah-
tui leikkauksen jälkeen asteittain teho-osastolla 
verensokeritasoa tarkasti seuraten. Kontrolliryh-

mässä verensokeritaso pyrittiin pitämään samal-
la tavoitealueella lyhytvaikutteisen insuliinin ker-
ta-annoksin tai jatkuvan insuliini-infuusion avul-
la. Valkosolusuodattimen vaikutuksia verrattiin 
kontrolliryhmään, jossa suodatinta ei käytetty. Po-
tilasaineisto kerättiin vuosina 2000–2005. Muut 
käytetyt anestesia-, perfuusio- ja tehohoitomene-
telmät perustuivat klinikassamme tutkimusaineis-
ton keräämisen aikana vallinneisiin käytäntöihin. 

Ensimmäisessä osatyössä selvitettiin korkea-
annoksisen glukoosi-insuliinihoidon vaikutuksia 
kombinoituun aorttaläppä-sepelvaltimo-ohitus-
leikkaukseen tulevilla potilailla. Tässä potilasryh-
mässä aorttastenoosin aiheuttama sydämen va-
semman kammion hypertrofia ja kombinoituun 
sydänleikkaukseen liittyvä pitkä sydämen pysäy-
tysaika usein vaikeuttaa perioperatiivista sydänli-
hassuojausta. Toisessa osatyössä selvitettiin hoidon 
mahdollisia anti-inflammatorisia vaikutuksia epä-
stabiilia sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla. 
Kolmannessa ja neljännessä osatyössä selvitettiin 
valkosolusuodattimen vaikutuksia yleistyneen tu-
lehdusreaktion ja leukosyyttiaktivaation merkkiai-
neisiin sekä normaalikestoisen (sepelvaltimo-ohi-
tusleikkaus) että pitkäkestoisen perfuusioajan sy-
dänleikkauksessa (kombinoitu aorttaläppäprotee-
si-sepelvaltimo-ohitusleikkaus). 

Tutkimustulokset 

Glukoosi-insuliinihoito vähensi inotrooppisen tu-
kilääkityksen tarvetta ja johti nopeampaan veren 
laktaattitason korjautumiseen kombinoidun läp-
pä-sepelvaltimo-ohitusleikkauksen jälkeen. Sa-
manlaista suotuisaa vaikutusta sydänlihasfunktion 
toipumiseen ei voitu todeta epästabiilia sepelvalti-
motautia sairastavilla potilailla, joilla verenkierron 
tukilääkityksen tarve oli muutenkin selvästi vähäi-
sempää ja hemodynaaminen toipuminen nopeam-
paa. Toisessa osatyössä glukoosi-insuliini-hoito 
kuitenkin madalsi merkitsevästi postoperatiivista 
C-reaktiivisen proteiinin vapautumista ilman vai-
kutusta proinflammatoriseen sytokiinivasteeseen. 
Sydänlihasentsyymien vapautumisessa ja eteisvä-
rinäepisodien määrässä ei todettu eroja kontrolli-
ryhmään kummassakaan tutkimuksessa. Epäsuo-
ralla kalorimetrialla tehtyjen mittausten mukaan 
glukoosi-insuliiinihoito lisäsi koko elimistön hii-
lidoksidin tuottoa vaikuttamatta kuitenkaan eli-
mistön hapen kulutukseen. Tällä ei ollut haitallista 
vaikutusta hengityslaitehoidon kestoon leikkauk-
sen jälkeen. Valkosolusuodattimen käytöllä ei to-
dettu olevan merkitsevää vaikutusta veren valko-
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solu- ja neutrofiilitasoihin. Sen sijaan suodattimen 
käyttö lisäsi valkosoluaktivaation merkkiainee-
na käytetyn CD11b pinta-antigeenin esiintymistä 
neutrofiilien pinnalla ja nosti proinflammatoristen 
sytokiinien interleukiini-6- ja interleukiini-8-veri-
pitoisuuksia leikkauksen aikana ja sen jälkeen. 

Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen perusteella korkea-annoksi-
nen glukoosi-insuliinihoito näyttää nopeuttavan 
sydämen pumppaustoiminnan toipumista niillä 
potilailla, joilla on ilmeinen riski pitkittyneeseen 
inotrooppisen tukilääkityksen tarpeeseen leikka-
uksen jälkeen. Koska sydänlihasvaurion merkki-
aineissa ei todettu eroja hoitoryhmien välillä, joh-
tui sydämen kontraktiliteetin paraneminen to-
dennäköisesti pikemminkin insuliinin suorasta 
inotrooppisesta vaikutuksesta kuin parantunees-
ta sydänlihasmetaboliasta tai iskemiatoleranssista 
leikkauksen aikana. 

Korkea-annoksisen glukoosi-insuliinihoidon 
inhiboiva vaikutusmekanismi C-reaktiivisen pro-
teiinin vapautumisessa ja tämän havainnon klii-
ninen merkitys ei selvinnyt tässä tutkimuksessa. 
Toisin kuin matala-annoksiseen insuliinihoitoon 
akuutin sydäninfarktin yhteydessä 23, CRP:n las-
kuun ei tässä tutkimuksessa todettu liittyvän selviä 
sydäntä suojaavia vaikutuksia. Toistaiseksi on epä-
selvää, onko C-reaktiivinen proteiini tässä yhtey-
dessä vain kliininen akuutin faasin reaktion merk-
kiaine vai todellinen inflammatorinen välittäjä-
aine, mistä on saatu viitteitä viimeaikaisissa ko-
keellisissa tutkimuksissa 24. Valkosolusuodattimen 
käyttö lisäsi veren neutrofiilien aktivoitumista ja 
vahvisti näin proinflamammatorista sytokiinivas-
tetta eli oli todennäköisesti haitallista. Tätä havain-
toa tukee myös joissakin aikaisemmissa kliinisissä 
tutkimuksissa todettu valkosolusuodattimen käyt-
töön liittyvä kohonneiden veren elastaasi- ja mye-
loperoksidaasi-entsyymipitoisuuksien nousu 25. 
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