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Virheistä oppiminen on tärkeää. Erityisesti ilmai-
lussa, öljyteollisuudessa, ydinvoimaloissa ja au-

toteollisuudessa virheiden välttämiseen ja virheistä 
oppimiseen on kiinnitetty huomiota. Myös aneste-
siologiassa ja tehohoidossa näin on menetelty, mut-
ta parantamisen varaa vielä on. Lääketieteessä virhei-
den tekeminen on mielletty yksilön eikä niinkään 
systeemin ongelmaksi. Nykykäsityksen mukaan 
olennaista on keskittyä olosuhteisiin, kun yritämme 
oppia virheistämme. Toinen virheistä oppimiseen 
liittyvä ongelma on virheiden huomiointi ja rapor-
tointi. Yleensä potilaskomplikaatioon johtaneet ta-
pahtumat rekisteröidään. Koska kaikki virheet eivät 
johda potilaan kannalta huonoon lopputulokseen 
(läheltä piti -tilanteet), olisi tärkeää olla menetel-
mä, jossa virheet raportoidaan, kirjataan ja käsitel-
lään julkisesti ja näin opitaan. Elokuun 2005 Actassa 
asian tiimoilta on useampiakin suositeltavia artikke-
leita. Erityisesti JM Daviesin kirjoitus leikkaussalis-
sa tapahtuvasta kommunikaatiosta herätti ajatuksia, 
artikkeli sopisi varmasti myös kirurgien luettavaksi. 
Actan 60-vuotisjuhlien kunniaksi samassa lehdessä 
on myös kirjoituksia anestesiologien/anestesiologian 
roolista menneisyydessä, nykyisin ja tulevaisuudessa. 
Tutustuminen kannattaa.
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SSAI:n kongressi oli kesä–heinäkuussa Reykja-
vikissa. Pinnallinen tutustuminen Islantiin ja 

Reykjavikiin oli hieno lisä kongressimatkalle, mutta 
varsinaisen tieteellisen ahaa-elämyksen koin kong-
ressin kirjaosastolla. Kohtuuhintaisia, mutta hyvä-
laatuisia kirjoja oli myynnissä sylikaupalla. Jokai-
selle (varsinkin tutkimustyötä tekevälle) anestesio-
logille suosittelen seuraavia kirjoja. Valmistautues-
sani omaan suulliseen esitykseeni pääsin kertaamaan 
ohjaajani antamia neuvoja viimeksi mainitusta kir-
jasesta.
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Monissa leikkauksissa lihasrelaksanttien käyt-
tö on välttämätöntä. Lihasrelaksaation ku-

moaminen ei ole kuitenkaan ongelmatonta, Suo-
messa yleisimmin käytetty neostigmiini aiheuttaa 
bradykardiaa, syljenerityksen lisääntymistä ja bron-
kokonstriktiota. Näiden haittavaikutusten ehkäise-
miseksi neostigmiinin ohella annetaan potilaalle 
antikolinergiä; useimmiten glykopyrrolaattia. Neos-
tigmiinin käytöllä on omat rajoituksensa: jos lihasre-
laksaatio on kumoamishetkellä syvä, neostigmiinin 
vaikutus voi heräämössä loppua ja potilas relaksoi-
tuu uudestaan. Lisäksi neostigmiinin annon jälkeen 
voi kulua yli 15 minuuttia ennen kuin lihasrelaksaa-
tio on kumoutunut. Vuonna 2003 Anesthesiologys-
sa julkaistun tutkimuksen mukaan 45 % relaksant-
tia saaneista potilaista kärsii heräämössä jälkirelak-
saatiosta (TOF ratio < 0.9). Nyt en kirjoita lihasre-
laksaation mittaamisen tärkeydestä, vaan rokuronin 
kumoamiseen kehitetystä aineesta, joka kulkee tällä 
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hetkellä nimellä Org 25969. Ensimmäisten ihmisil-
lä tehtyjen kokeiden tulokset raportoitiin lokakuun 
Anesthesiologyssä. Org 25969 on syklodekstriini, 
joka muodostaa rokuronin kanssa kompleksin, jo-
ka sitten poistuu munuaisten kautta elimistöstä. 
Org 25969 annettiin kolme minuuttia sen jälkeen, 
kun koehenkilö oli saanut rokuronia normaalin in-
tubaatioannoksen eli 0.6 mg/kg. Suurimman Org 
25969- annoksen saaneet toipuivat lihasrelaksaati-
osta (TOF-ratio > 0.9) 1 ja 1,2 minuutissa. Lupaavia 
viitteitä siis siitä, että lihasrelaksaation kumoamiseen 
olisi tulossa parempi aine kuin neostigmiini. Kuten 
monesti on nähty, faasi I tutkimuksesta on kuiten-
kin vielä pitkä matka apteekin hyllylle.
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Tällä palstalla on aiemminkin kirjoitettu β-sal-
paajien profylaktisesta käytöstä ei-sydänkirur-

gisissa leikkauksissa. Käytännön suosituksia en ole 
vieläkään nähnyt (milloin aloitetaan, mikä β-salpaa-
ja, missä leikkauksissa, potilasvalinta), mutta aina-
kin verisuonikirurgisten potilaiden hoitoon periope-
ratiivinen β-salpaaja näyttäisi olevan perusteltua. 
Lindenauer kumppaneineen julkaisi NEJM:ssä pe-
rioperatiivisesta β-salpauksesta retrospektiivisen tut-
kimuksen, jonka tulos on ainakin osittain yllättävä. 
Preoperatiivisesti riskitekijöiksi luettiin korkean ris-
kin kirurgia, iskeeminen sydänsairaus, aivoverisuo-
nisairaus, munuaisten vajaatoiminta ja diabetes. Jo-
kaisesta riskitekijästä sai yhden riskipisteen ja poti-
laat jaoteltiin ryhmiin 0, 1, 2, 3 ja yli 4 riskipistettä. 
Potilastiedoista katsottiin, oliko potilas saanut sai-
raalahoidon aikana β-salpaajaa ja päätetapahtumana 
oli sairaalakuolleisuus. Korkean riskin potilaat (riski-
tekijöitä 2 tai enemmän) hyötyivät β-salpauksesta si-
tä enemmän, mitä enemmän oli riskitekijöitä. Yllät-
tävää sen sijaan oli, että matalan riskin potilailla (ris-
kitekijöitä 0 tai 1) kuolleisuus näytti lisääntyvän, jos 
potilas sai β-salpaajaa. Diskussiossa kirjoittajat poh-
diskelevat, olisiko lisääntynyt kuoleman riski pikem-
minkin seurausta siitä, että oli hoidettu iskeemistä 

tapahtumaa kuin siitä, että kyse olisi ollut profylak-
siasta. Ainakin tutkimus on hyvä esimerkki siitä, että 
retrospektiivinen tutkimus ei voi olla yhtä luotettava 
kuin prospektiivinen randomisoitu koe. Käynnissä 
on ainakin kaksi isoa tutkimusta profylaktisesta β-
salpaajan käytöstä, mutta niiden tuloksia joudutaan 
odottamaan arvioiden mukaan neljä vuotta.
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Tehohoitolääkärit menivät katatoniseen tilaan 
luettuaan Riversin klassisen artikkelin, jos-

sa septisessä shokissa hoitoa ohjattiin keskuslaski-
mokanyylin antamien ScvO

2
-lukeman perusteella. 

Hyvin nopeasti omaksuttiin tapa ottaa keskuslaski-
mokanyylistä kertanäytteitä ja hoitoa ohjattiin sit-
ten näiden antamien lukemien perusteella (Riversin 
työssähän oli jatkuva saturaationäyttö). Arveltiin, et-
tä ScvO

2
 olisi 5–10 % -yksikköä suurempi kuin to-

dellinen sekoittuneen laskimoveren saturaatio. Sur-
viving Sepsis Campaignin ohjeessakin näitä kahta 
pidetään yhtä hyvinä septisessä shokissa. Anesthe-
siologyn elokuun numerossa on tutustumisen arvoi-
nen artikkeli, jossa verrattiin SvO

2
- ja ScvO

2
-luke-

mia toisiinsa. Makuuasennossa SvO
2
–ScvO

2
 vaihte-

li välillä –10,3 – 14,8 %-yksikköä ja istuvassa asen-
nossa –9,1 – 12,6 %-yksikköä. Tämä vastaavuus ei 
ollut hyväksyttävä kliinisessä työssä. Sen sijaan tren-
di ScvO

2
-lukemassa oli yhtä luotettava kuin trendi 

SvO
2
-lukemassa. Mutta senhän kunnon teholääkä-

rit tietävät jo entuudestaan. Muistin virkistykseksi 
kannattaa tutustua myös em. Surviving Sepsis Cam-
paignin hoitosuositukseen.
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