
Risken för slaganfall efter ope-
rationer av aortabågen kan i vis-
sa fall minskas betydligt om hjär-
nan genomspolas baklänges med
kylt blod under den del av opera-
tionen då kroppens cirkulation är
avstängd. Trots detta används
metoden relativt sällan.

– En anledning är att det
finns så få vetenskapliga studier
som visar att detta är bra. Det
gäller även många andra torax-
kir urgiska metoder, säger Ra-
fael Astudillo, som disputerat i
ämnet hjärnskador i samband
med komplicerad toraxkir urgi.

Slaganfall är en av de mest fruktade
komplikationerna vid toraxkirurgi. Vid
t ex operationer av aortaaneurysmer på
äldre patienter är risken överhängande
att kalkfragment från det sklerosdrabba-
de kärlet lossnar och följer blodflödet till
hjärnan där det kan orsaka skador.

Men även barn som genomgår avan-
cerad toraxkirurgi löper risk att drabbas
av svåra neurologiska komplikationer. I
grova drag uppskattas risken för slagan-
fall ligga på 2–6 procent för samtliga to-
raxoperationer då hjärt–lungmaskin an-
vänds, beroende på patientkategori.

Rafael Astudillo, toraxkirurg på Ka-
rolinska sjukhuset i Solna, har i sin dok-
torsavhandling studerat förekomsten av
hjärnskador i samband med komplicera-
de hjärtoperationer och vid operationer
av aorta i bröstkorgen. Ett syfte har varit
att studera hur dessa skador kan minskas.

– Utvecklingen inom toraxkirurgin
har kommit så långt att vi idag kan åt-
gärda mycket dåliga hjärtan. Men hjär-
nan glöms lätt bort och kunskapen om
hur hjärnskador kan förhindras är ofta
inte tillräckligt stor bland toraxkirur-
gerna, säger Rafael Astudillo.

Doktorsavhandlingen »Cerebral per-
fusion in cardiac surgery with special re-
ference to circulatory arrest during pro-
fund hypothermia» består av flera
delstudier. Gemensamt är att de rör avan-
cerade operationer där kroppstemperatu-
ren sänkts till under 20 grader, för att
kraftigt minska ämnesomsättningen vid
nödvändiga stopp av blodcirkulationen.

För varje grad som kroppstemperatu-

ren sänks minskar ämnesomsättningen
med 5–7 procent. Vid en kroppstempe-
ratur på omkring 15–17 grader tål pati-
enten 40 minuter utan blodcirkulation.

Resultatet av en retrospektiv delstu-
die hos 60 patienter visade en signifikant
sänkning av slaganfallsfrekvensen – från
28 procent till 5 procent – om hjärnan un-
der perioden med cirkulationsstopp vid
operationen genomspolades med ned-
kylt blod (retrograd cerebral perfusion,
RCP).  Patienterna, som var i 60-årsål-
dern, hade  genomgått operation av aor-
ta i bröstkorg under cirkulationsstopp
och varit nedkylda till cirka 17 grader.

Vid RCP kopplas en kanyl till övre
hålvenen och med hjälp av hjärt–lung-
maskinen spolas nedkylt och syresatt
blod baklänges via övre hålvenen upp
till hjärnan, blod som utan cirkula-
tionsstopp skulle ha letts in via aorta. 

– Med den här tekniken kyler vi ner
hjärnan ytterligare och får fram syre till
hjärnan, trots cirkulationsstoppet i aor-
ta. Vi får även bort metaboliter som kan
bildas vid cirkulationsstopp. 

– Men kanske viktigast av allt, med
hjälp av RCP spolar vi bort eventuella
kalkpartiklar och andra fragment som
kommit in i halsblodkärlen, och undvi-
ker att dessa vållar embolier som kan
vara anledningen till slaganfall, säger
Rafael Astudillo.

Trots den enligt studien minskade
slaganfallsfrekvensen är RCP-tekniken
relativt ovanlig, säger Rafael Astudillo. 

Metoden anses vara ganska enkel men
kräver stor exakthet när det gäller trycket
på RCP. Venerna har inte samma styrka
som artärerna och ett för högt tryck kan
leda till kärlbristningar och ödem. Samti-
digt måste trycket vara tillräckligt högt
för att en genomblödning ska uppnås.

– Att RCP inte används i så stor ut-
sträckning beror dels på att många kir-
urger inte är tillräckligt erfarna för att
vilja använda den, dels på bristen på ve-
tenskapliga studier rörande RCP.  

Koldioxid ett bra styrmedel
Koldioxidspänningen i blodet har

stor betydelse för blodets genomström-
ning i hjärnan hos nedkylda hjärtpatien-
ter kopplade till hjärt–lungmaskin. Kol-
dioxidnivåerna kan därför effektivt an-
vändas för att snabbt bromsa eller öka
genomblödningen.

Det visar en annan av doktorsav-
handlingens delstudier, en randomise-
rad studie med 12 patienter i åldern
58–71 år som fick mitralisklaffar utbyt-
ta, bypass-opererades i kransartärer el-
ler genomgick båda ingreppen samti-
digt. Patienternas kroppstemperatur var
under ingreppen 25–31 grader. 

– Resultaten visade att koldioxid är
ett oerhört potent styrmedel: vill man
begränsa genomblödningen i hjärnan
lägger man sig på en låg koldioxidnivå,
vill man öka den tillförs mer koldioxid.
Den här principen kan bland annat an-
vändas för att snabbt kyla hjärnan strax
före ett planerat cirkulationsstopp, sä-
ger Rafael Astudillo.

Tidigare studier har visat liknande
resultat, men detta är enligt Rafael
Astudillo den första randomiserade stu-
die som visar på sambandet mellan hjär-
nans genomblödning och blodtrycket
vid olika nivåer av arteriell koldioxid
vid hypotermi.

Cir kulator iska stopp 
bör begränsas 
Studien rörande slaganfallsfrekvens

samt den om koldioxidnivåer i blodet är
ännu inte publicerade. Avhandlingens
övriga delstudier har publicerats, bland
annat en undersökning av hjärngenom-
blödningen hos 22 små barn, som under
komplicerad hjärtkirurgi var nedkylda
till 15 grader. 12 av barnen genomgick
cirkulationsstopp under 15–74 minuter,
för de övriga barnen behövdes inget cir-
kulationsstopp under ingreppen (Ann
Thorac Surg 1993; 56: 515-9).

Resultaten visade att hjärnans blod-
flöde förblev lågt upp till ett par timmar
efter ett cirkulationsstopp, och att en
längre period av cirkulationsstopp kan
leda till hjärnödem trots en kraftigt
sänkt ämnesomsättning till följd av
sänkt kroppstemperatur.

– Det talar för att man bör begränsa
cirkulatoriska stopp så mycket som
möjligt, och att kirurgen vid sådana
stopp om möjligt använder RCP, säger
Rafael Astudillo.

Avhandlingen bygger på ett samar-
bete mellan Karolinska sjukhuset, Hud-
dinge sjukhus, Akademiska sjukhuset i
Uppsala och Royal Brompton National
Heart and Lung Hospital i London.
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Slaganfall efter toraxkirurgi 

Ovanlig nedkylningsmetod
minskade antalet drabbade


