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Tapaus: radikaali prostatektomia 
 

� radikaali prostatektomia 
� Anestesia: kepid+ya 
� Taipumusta hypotoniaan 
� Paineen nostoon käytettiin neosynefriini-infuusiota (ajatus: vasodilataatio johtuen epiduraalista ja 
sevofluraanista) 

� Suhteellisen nopea 700 ml vuoto 
� Paineen romahdus ja elvytys 
� Mitä tapahtui? 
� Potilaalle tehtiin koronaariangio ja stenttauksia myöhemmin, mutta kuitenkaan sieltä ei kunnon 
vastausta löytynyt 

� Työkaverit: vain yksi sadoista, lieko ongelma 
� Mutta kuitenkin: onko systeemissä jotain perustavanlaatuista ongelmaa? 
 
 
 

Verenkierron riittävyys? 
Mittaaminen? 
 

� Verenpaine ja pulssi 
� Hiilidioksidin tuotanto 
� Virtsan tuotanto 
� Periferian lämpö 
� Keuhkovaltimokatetri 
� Transesofageaalinen UÄ 
� Valtimopainekäyrään perustuva sydämen minuuttivolyymin mittaaminen (FloTrac/Vigileo, LiTCO) 

 
 

Valtimopainekäyrään perustuva sydämen minuuttivolyymin mittaaminen 
 
 
 

� CO = syke x iskutilavuus (SV) 
� SV johdetaan arteriakäyrän pulssipaineesta (PP) 
� PP on suhteessa arteriapaineen pulssipaineen standardideviaatioon 𝜎𝐴𝑃 
� Perifeerisen verisuonivastuksen ja komplianssin muutokset: korjauskerroin Khi 
� CO= PR x  𝜎𝐴𝑃 x Khi(X) 
� Ikä, sukupuoli, paino, pituus 
� §PR lasketaan joka 20 sekunti  
� 𝜎𝐴𝑃 lasketaan joka lyönniltä 
� Data kalibroituu minuutin välein ja ottaa huomioon käyrän vinouden ja huipukkuuden (laskee 
Khi(X)) 

� Hemodynaamisia parametrejä tuotetaan 100 Hz frekvenssillä joka 20 sekunti huomioiden 2000 
erillistä data yksikköä: 

� CO, minuutti volyymi; CI, cardiac index 
� SV, iskutilavuus,  
� SVRI, systeemi verenkierron vastus  
� SVV (iskutilavuuden vaihtelu) 

 
 

 



Miten valtimopainekäyrään perustuva sydämen minuuttivolyymin mittaaminen korreloi S-G:lla 
mitattuihin arvoihin? 
 

� J Cardiothorac Vasc Anesth. 2007 Oct; 21(5):632-5. Epub 2007 Apr 5. 
� Cardiac output measured by a new arterial pressure waveform analysis method without calibration 

compared with thermodilution after cardiac surgery. 
� Breukers RM

1
, Sepehrkhouy S, Spiegelenberg SR, Groeneveld AB 

� PAC: mean CO 2.8 – 10.3 L/min 
� FV: mean CO 3.3–8.8 L/min 

 
 

� J Cardiothorac Vasc Anesth. 2010 Apr;24(2):257-64. doi: 10.1053/j.jvca.2009.06.003. Epub 2009 
Aug 22. 

� Uncalibrated radial and femoral arterial pressure waveform analysis for continuous cardiac output 
measurement: an evaluation in cardiac surgery patients. 

� Hofer CK1, Button D, Weibel L, Genoni M, Zollinger A. 
� Comparable 

 
 

Kardiovaskulaarinen status ja SVV 
 

� Miten hengityskonehoito vaikuttaa sydämen minuuttivolyymiin? 
� SV huononee sitä voimakkaammin mitä vajaampi on sydämen esitäyttö eli mitä tyhjempi potilas 
on. 

� Optimaalinen SVV on alle 10–12% 
� Jos SVV on yli 12% ja potilas tarvitsee lisää nestetäyttöä 

 
 
Kardiovaskulaarisen statuksen hoito ja HR, CI, SVV 
 
Jos CI on alle 2 tai selvästi laskenut alkuperäisestä: 

� Jos bradykardia (HR< 50): 
Nosta pulssia  ad 60 (glykopyrrolaatti, dobutamiini) 

� Jos SVV yli 10–12%: nesteytä 
Jos MAP liian matala, HR yli 60, SVV < 10%: 
aloita noradrenaliini 
 
 

SVV:n rajoitteita 
 

� Potilaan pitää olla mekaanisesti ventiloitu 
� Ventilaattorin säädöistä minuuttivolyymi, ilmatiepaine ja PEEP vaikuttavat SVV mittauksiin 
� Sydämen rytmin pitää olla tasainen (ei FA) 
� SVR:n mataluus kuten maksakirroosissa, aivovammoissa tai sepsis-tilanteessa vaikuttaa 

huonontavasti menetelmän tulkintaan 
� Perifeerinen valtimosairaus 
� Aorttaläpän sairaudet 
� Vastapulsaattori 
� Tekniset ongelmat arteriapaineen mittauksessa (ilma, huono asento ym.) 
� Paine vatsa-ontelossa skopiakirurgiassa 
� Asento, esim. robottikirurgiassa 

 
 

Ratkaisuja 
 

� Jos SVV on epäluotettava voi katsoa miten SV reagoi nestetäyttöön: 
� Esim. 200–300 ml nestebolus: 



� Jos SV nousee yli 10 % niin voi täyttää vielä lisää tarvittaessa 
� Jos nousu on alle 10 %, esitäyttö on riittävä 

 
 

Onko tästä hyötyä? 
 
JAMA. 2014 Jun 4;311(21):2181–90. doi: 10.1001/jama.2014.5305. 

� Effect of a perioperative, cardiac output-guided hemodynamic therapy algorithm on outcomes 
following major gastrointestinal surgery: a randomized clinical trial and systematic review. 

� Pearse RM
1
, Harrison DA

2
, MacDonald N

1
, Gillies MA

3
, Blunt M

4
, Ackland G

5
, Grocott MP

6
, 

Ahern A
1
, Griggs K

2
, Scott R

2
, Hinds C

1
, Rowan K

2
; OPTIMISE Study Group. 

� Viitteitä vähentyneistä komplikaatioista 
 

� Anesth Analg. 2011 Jun;112(6):1392-402. doi: 10.1213/ANE.0b013e3181eeaae5. Epub 2010 Oct 
21. 

� A systematic review and meta-analysis on the use of preemptive hemodynamic intervention to 
improve postoperative outcomes in moderate and high-risk surgical patients. 

� Hamilton MA
1
, Cecconi M, Rhodes A. 

� Vähentynyt kirurginen kuolleisuus ja sairastavuus 
 

Mitä mittaaminen vaikutti meillä?  
(Se radikaali prostatektomiapotilas jutun alusta) 

 
� Saatiin selville, että neosynefriiniä käyttämällä saatiin paineet yleensä normalisoitua, mutta sen 

sijaan verenkierto oli huono. 
� Neosynefriini-infuusiosta luovuttiin  
� Saatiin uutta informaatiota verenkierron tilasta silloinkin, kun mittarina on vain suora 

verenpaineen mittaus eikä esim. S-G-katetria tai ECHO-seurantaa. 
 
Miten meillä? (OYS) 

 
� OYS:n Uro-gastro tehdään vatsaontelonsisäisiä laajoja leikkauksia: maksakirurgiaa, ruokatorven 

poistoja, haimakirurgiaa, HIPEC-hoitoja ja virtsarakonpoistoleikkauksia 
� Valtimopainekäyrään perustuva sydämen minuuttivolyymin mittaaminen on ollut rutiinikäytössä 

jo useita vuosia. 
� Hyötynä on koettu apu kohdentaa paremmin neste- ja kardiodynaamista hoitoa 
� Pitääkö antaa nestettä vai aloittaa joku lääke? 
� Nesteitä ei pitäisi antaa liikaa, mutta ei liian vähänkään 
� Yksi mittari muiden joukossa 

 


