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Perioperative haemostatic disturbances.
Evaluation of the influence of various

anaesthesiological therapies in surgical
patients and in volunteers
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Veren hyytymisjärjestelmän riittävä toiminta on
tärkeää kirurgisille potilaille. Kudostuho, kirurgia
ja anestesia vaikuttavat veren hyytymiseen, ja nämä
muutokset saattavat vaikuttaa verenhukkaan sekä
verisuonen tukostaipumukseen.

Anestesiologisen hoidon vaikutusta veren hyy-
tymiseen tutkittiin kirurgisilla potilailla ja koehen-
kilöillä. Vaikean palovamman leikkauksenaikaisia
hyytymisjärjestelmän häiriöitä selvitettiin 13:lla
palovammapotilaalla. Subaraknoidaaliverenvuodon
(SAV), aivovaltimon aneurysman leikkaushoidon ja
kipulääkityksen (parasetamoli, ketoprofeeni) vaiku-
tusta tutkittiin 27:llä aivovaltimoaneurysmapotilaal-
la. Puudutusmenetelmien vaikutusta tutkittiin 30:lla
lonkkaleikkauspotilaalla ja 10:llä vapaaehtoisella
koehenkilöllä. Suonensisäisten tulehduskipulääkkei-
den ja verenhukan korvaushoidossa käytettävien liu-
osten (hydroksietyylitärkkelys, albumiini, Ringerin
liuos) vaikutuksia selvitettiin vastaavasti koehenki-
löillä ja koeputkissa in vitro. Tutkimuksessa käytet-
tiin hyytymistutkimuksia, verihiutaleiden toimin-
tatestejä ja fibrinolyysitutkimuksia.

Tulokset

Vaikeiden palovammapotilaiden leikkauksen aika-
na syntyy merkittävä vaje K-vitamiinista riippuvis-
ta hyytymistekijöistä ja verihiutaleista, vaikka jot-
kut hyytymisproteiinien pitoisuudet ovat huomat-
tavan korkeita (fibrinogeeni, faktori VIII) tai lähel-
lä normaalia tasoa (faktori V). SAV ei aiheuttanut
selkeitä hyytymisjärjestelmän muutoksia.

Lonkkaleikkauksessa saavutettiin 50% alhaisem-
pi verenhukka, mikäli käytettiin hypotensiivista
epiduraalipuudutusta keskimäärin 22 mmHg ma-

talammalla keskiverenpaineella, kuin käytettäessä
spinaalipuudutusta, jossa verenpaine oli lähes nor-
maali. Lisäksi epäedullisia hyytymisjärjestelmän
muutoksia oli vähemmän epiduraalipuudutusryh-
mässä. Yläraajan laskimopuudutus lidokaiinilla li-
säsi paikallista fibrinolyyttistä aktiivisuutta, mutta
matalat pitoisuudet lidokaiinia ja bupivakaiinia ve-
renkierrossa eivät vaikuttaneet fibrinolyysiin.

Suonensisäisesti annettuna ketoprofeeni, diklo-
fenaakki ja propasetamoli aiheuttivat 24 tunnissa
palautuvan verihiutaleiden toimintahäiriön, kun
taas ketorolaakilla vaikutus kesti yli 24 h. SAV po-
tilailla ketoprofeeni ennen aneurysman leikkausta
ja myös sen jälkeen, yhteensä viiden päivän ajan,
aiheutti verihiutaleiden toimintahäiriön, kun taas
parasetamoli ei. Hydroksietyylitärkkelysliuokset ai-
heuttivat veren hyytymisen huonontumista koeput-
kissa enemmän kuin albumiini ja Ringerin liuos.
Kolmen eri tutkitun hydroksietyyliliuoksen välillä
havaittiin vain pieniä eroja. Toisaalta hidas (24 h)
hydroksietyylitärkkelysliuoksen anto SAV-potilail-
le ei vaikuttanut veren hyytymiseen.

Yhteenveto

Tutkimus selkeyttää vaikean vamman (palovamma)
jälkeisiä hyytymisjärjestelmän häiriöitä, jollaisia ei
ole lievemmissä kudosvammoissa (SAV). Hypoten-
siivinen epiduraalipuudutus vähentää merkittäväs-
ti verenhukkaa. Tulehduskipulääkkeet aiheuttavat
palautuvan verihiutaleiden toimintahäiriön, jonka
merkitys on vielä epäselvä. Hydroksietyylitärkkelyk-
sen in vitro aiheuttama hyytymisen huonontumi-
nen vahvistaa aikaisempia tutkimustuloksia ja saat-
taa olla käytännössä merkittävä hyvin nopeissa nes-
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teensiirroissa.
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