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CON

Kan det bruges til noget ?



”Giver  NIRS værdier mig så vigtig information,
at jeg kan træffe kliniske beslutninger som positivt vil påvirke outcome af operationen ?”

• som del i en præoperativ risikostratificering ?

• som en monitor af sjældne intraoperative hændelse ?

• som en guide til intraoperativ intervention ?

Det vigtige spørgsmål ?

Kan NIRS bruges 



NIRS  som præoperativ risiko-stratificering

Studie 2011: 1100 patienter

Er base line rSO2  < 50%,  en bedre prædiktor af mortalitet og morbiditet end EuroScore ?

• Lav risiko patienter (Euroscore< 10) -> dårligere prædiktor end Euroscore

• Høj risiko patienter  (EuroScore >10) -> bedre til at prædiktere mortalitet, 
ligeværdig til at prædiktere morbiditet

• Lav baseline rSO2 korreleret med
• EF< 30%
• Nyresvigt
• Biomarkører for kronisk hjertesvigt

Anesthesiology 114:58 69, 2011



Kan NIRS bruges som detektor  for sjældne intraoperative hændelser

Mange case reports om ændringer i NIRS værdier ved

• Kanylerings problemer

• Arterielle luftembolier

!

Sene tegn, ofte efter andre tegn på problemer
vene-reservoire fylde, vena cava syndrom

Ukendt sensitivtet for neurologisk skade



Kan NIRS bruges til at guide fysiologisk intervention
under operation ?

Forskellige definitioner af lav NIRS-værdi under operation

• Absolut værdi fx < 50 % af baseline værdi
• Relativ værdi fx   >20% reduktion fra baseline værdi 
• Varighed af lave NIRS-værdi

Lav peroperativ rScSO2 er i mange studier fundet associeret med: 

• Mortalitet
• Stroke
• Kognitiv dysfunction
• Intensiv tid og tid på hospital

?
Associationer udtryk for patientens bagvedliggende sygdomstilstand

Ingen årsagssammenhæng mellem signal og outcome



Kan NIRS bruges til at guide fysiologisk intervention
under operation ?

2 randomiserede studier 200 & 240 patienter

Samme interventions algoritme : 

• øgning af flow,
• MAP,
• Hct,
• anæstesidybde, 
• normalisering  PCO2 

• pulsativt flow

Anesth & Analg; 2007,104: 51
Ann Thorac Surg;2009,87;36



Interventions
tærskel

Outcome Problem

Murkin et al
200 CABG patienter

rSO2 >75% baseline

Ingen forskel i stroke

MOMM:

11 i kontrol gruppe vs. 
3 i interventions gruppe
p < 0.048

Ikke power til at 
detekterer forskelle

Slater et al, 
240 CABG patienter

rSO2 >80% af baseline

Forskel i tidlig kognitiv decline
hos pt. med lav rSO2

Ingen forskel 3 mdr. post op.

Pga dårlig
kompliance ikke 
muligt at vurdere 
effektivitet af 
intervention

Interventions studier



Spørgeskema til 
4,219  medlemmer af Society of Cardiovascular Anesthesiologists
8,420 medlemmer Cardiovascular Perfusion Forum

Besvarelse : 582 anæstesiloger, 214 perfusionister (USA 77%, Canada 4.6%, UK 3.6%, EU 7.7%, other 6.5% 

Vigtig monitorering ? : 70% blandt anæstesiologer, 86 % af perfusionister

11 scenarier ,5 pre-eller post CPB og 6 CPB, med NIRS forandringer

”What is the most likely effective action?

Predefinerede svar muligheder, kun én svar mulighed

Journal of Cardiothoracic and Vascular Anaesthesia 2014,28,308



Stort symmetrisk fald i NIRS
efter CPB start

Stort symmetrisk fald i NIRS
inden tang på aorta

Scenarier med mindst enighed om rette intervention

Fordeling af svar muligheder:

12 %: ingen terapi
36 %: øge O2 tilbud
• sænke sweep gas flow
• vasopressor
• øge CBP flow
• chek mekanisk hindring for cerebral flow

2 %: ingen terapi
49 %: øge O2 tilbud
• Vasopressor
• SAGM (hct 24)
• TEE for dissektion



Scenarier med mindst enighed om rette intervention

Markant asymmetrisk
fald i NIRS efter CPB

Markant asymmetrisk
fald i NIRS efter CPB 
start

Fordeling af svar muligheder:



Scenarier med mest enighed om rette intervention

Mild eller moderat
fald i NIRS

Fordeling af svar muligheder:



perfusionister

anæstesiologer

Forskel i tolkning bland professionelle



Hvorfor denne usikkerhed ?

Flere faktorer kan influere på præcision og reproducerbarhed af NIRS målinger

• Hjerneskallens tykkelse
• Extracraniel vævs saturation
• Cerebrospinal væske lag
• Hoved position
• Dybde af anæstesi
• Sensor malposition
• Sinus frontalis ?

Baikoussis;2010,5:41
Fuchs;2000,12:75
Kishi;2003,302
Youshitani;2007,106:458
Sung;2011,39:1497
Davie;2012,216:834



Har størrelsen af sinus frontalis

indflydelse på Near InfraRed

Spectrocopy monitorering?

frederik.holmgaard@regionh.dk #DASAIM2015

Frederik Holmgaard1, Anne G. Vedel1, Annika Langkilde2, Jens Chr. Nilsson1, Hanne Berg 
Ravn1

1 Thoraxanæstesiologisk Klinik, 4142, HjerteCentret, Rigshospitalet
2 Radiologisk Klinik, XN 2023, Rigshospitalet
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Resultater:



frederik.holmgaard@regionh.dk #DASAIM2015

Resultater:
NIRS ved overgang til HLM:

Gruppe med sinus frontalis gns. 18,1mm (mean [min;max]) = -6,9% [-1,6;-

11,3]

Gruppe med sinus frontalis gns. 3,2mm (mean [min;max]) = -5,8% [-1,29;-

12,9]

p = 0,54

Konklusion:
I denne præliminære case-series påvirker størrelsen af sinus frontalis ikke 

NIRS monitoreringen.

Hvorvidt NIRS monitoreringen afspejler blodgennemstrømning i andet 

end hjernevæv kan ikke afgøres ud fra disse observationer.



Konklusion

”Der er kun low level evidence som støtter
brug af NIRS i forbindelse med hjertekirurgi”

”Cost-benefit af NIRS kræver mere grundig
forskning”

”Der er kun lav evidens for sammenhæng mellem
fald i rScO2 under hjerte kirurgi og postoperative 
neurologiske komplikationer”

”Ingen sikker evidens for at interventioner rettet 
mod at korrigere desaturering i  rScO2 kan forebygge
delir, stroke eller kognitiv dysfunktion efter hjerte
kirurgi”Anesthesia & Analgesia;2013:116,663



Uspecifik viden om interventionsniveauer

Måske relevant ved høj risiko patienter,
som index organ

Risiko for falsk tryghed

Near InfraRed Spectroscopy

ved hjertekirurgi ?


