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Monitorointi vuosituhannen vaihteessa

Markku Paloheimo

Monitorointimenetelmät ja -tekniikat kehittyivät
valtavasti viime vuosituhannen lopussa — onhan
sydämen sähköisen aktiviteetin näyttäminen jatku-
vasti ollut vain kolmisenkymmentä vuotta rutiini-
na, kapnometrit ja automaattiset verenpainemitta-
rit vain viitisentoista vuotta, sekä pulssioksimetria
ja oksymetria (nopea hapen mittaaminen) reilut
kymmenen vuotta anestesiatyöaseman vakiokalus-
teena. Monitorointisuositukset sallivat yhä aneste-
sian antajan henkilökohtaisilla aisteilla suoritetta-
van fysiologisen ja anestesia-aineiden vaikutusten
seurannan, mutta koneellisia, toistuvia mittauksia
pidetään suotavina niiden säännöllisyyden, tarkkuu-
den ja väsymättömyyden vuoksi. Kajoavien (inva-
siivisten) laitteiden riskien tulisi olla suhteessa val-
vonnasta saavutettavaan hyötyyn (1). Pyrkimykse-
nä onkin rutiinimonitoroinnissa käyttää mahdolli-
simman non-invasiivia (kajoamattomia) seuranta-
menetelmiä, milloin se vain on mahdollista. On
osoitettu, että jatkuvien kajoamattomien valvonta-
menetelmien ottamiseen laitoskohtaiseen käyttöön
on liittynyt anestesiakuolleisuuden loppuminen ja
anestesiakomplikaatioiden selvä väheneminen (1).
Valvontatulosten automaattinen käsittely ja kehit-
tyneet hälytysfilosofiat vapauttavat anestesiahenki-
lökuntaa kirjaamistehtävistä muihin potilashoidol-
lisiin tehtäviin. Tarkastelen tässä kirjoituksessa lä-
himenneisyyden tärkeimpiä alan innovaatioita ja
arvailen muutamia tulevaisuudessa käyttöömme
tulevia monitorointimuotoja.

Pulssioksimetria

Ehkä suurimman muutoksen anestesiakäytäntöön
ja -turvallisuuteen on aiheuttanut pulssioksimetri-

an (POX) ilmestyminen leikkaus- ja valvontahuo-
neisiin. Sehän kertoo potilaan elintoiminnoista
oleellisen: Potilaalla on jatkuva pulssi, jonka taajuus
lasketaan, ja että kiertävä veri on hapettunutta.
Mahdollisia mittauspaikkoja on useita, joista suo-
situimpia lienevät sormet ja varpaat. Korvalehti
antaa saturaatioarvoa pitempään shokin tai hypo-
volemian aikana, vaikka itse signaali onkin heikom-
pi. PerusPOX näyttää kaksi numeroarvoa, joiden
tulisi olla selvästi erinäköiset sekaannuksien välttä-
miseksi — ovathan luvut usein lähellä toisiaan.

Joissakin POXeissä on verenpainekäyrää simu-
loiva käyränäyttö, joka on ohjelmallisesti vahvistettu
siten, että käyrän korkeus on aina mahdollisimman
suuri. Tällainen automaattinen vahvistuksensäätö
piilottaa tärkeää informaatiota perifeerisen pulssin
laadusta ja sympaattisen hermoston tilasta. Hypo-
volemiaan liittyy kompensatorinen ääreisverenkier-
ron supistuminen, mikä näkyy POXin pulssiaallon
madaltumisena. Automaattinen vahvistuksen lisää-
minen piilottaa tämän oireen, kunnes periferia äk-
kiä meneekin kiinni ja POX lakkaa toimimasta. Sig-
naalin häviäminen ei ole POXin vika, vaan sen ai-
heuttamaa hypovolemiaa ei ole korjattu ajoissa.

Monipuolisemmissa POXeissa on myös pulssiin
liittyvä äänisignaali, jonka sävelkorkeus vaihtelee
saturaatiotason mukaan — korkea ääni merkitsee
korkeaa saturaatiota ja äänen lasku ilmaisee desatu-
raatiota. Yksikään laitevalmistaja ei ole säätänyt as-
kelmien väliä melodisesti puolen sävelaskelen suu-
ruiseksi, jolloin hyvän sävelkorvan omaavat henki-
löt voisivat äänen kuultuaan suoraan sanoa saturaa-
tiotason. Vaikka vanhemman polven leikkaussali-
työntekijät erilaisiin syihin vedoten vastustavatkin
pulssiäänen käyttöä, väittäisin että sen olevan tär-
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keimpiä elon merkkejä, josta kuuluvat sekä rytmi-
häiriöt että hapetusongelmat. Etenkin pienten las-
ten kanssa työskentelyä helpottaa suuresti, kun ei
tarvitse vähän väliä katsoa POXin lukemaa tai sy-
dämen lyöntitaajuutta.

POXien kehittäminen keskittyy tällä hetkellä liik-
keen ja ulkoisen valon aiheuttamien väärien luke-
mien ja turhien hälytysten eliminoimiseen. Monet
valmistajat käyttävät niin sanottua Masimo-tekno-
logiaa liikeartefaktan eliminoimiseen kuljetusmo-
nitoreissa sekä valvonta- ja teho-osastoilla. Liike si-
nänsä on elon merkki, paitsi jos se johtuu ulkoisista
tekijöistä, kuten ambulanssin tai potilassängyn tä-
rinästä. Leikkaussalissa potilas ei juuri liiku eikä
näitä ongelmia esiinny.

Pulssikäyrästä voisi kaivaa enemmänkin käyttö-
kelpoista tietoa. Hidas käyränäyttö (plety slow) pal-
jastaa sympaattisen aktivaation, joka hermovälittei-
senä näkyy ohimenevinä, toista minuuttia kestävi-
nä pulssiaallon supistumina, ja hormonivälitteise-
nä 15-20 minuuttia kestävinä käyräkorkeuden las-
kuna, joka palaa laajemmaksi anestesian syventä-
misen tai kipulääkkeen ansiosta. Yhdistämällä po-
sitiivisen painehengityksen aiheuttamat pulssin laa-
juuden muutokset ilmatiepainemuutokseen voidaan
määrittää “delta up“ ja “delta down“, joista edelli-
nen liittyy sydäninsuffisienssiin ja jälkimmäinen
preloadiin. Nämä voidaan joko mitata rekisteröin-
nistä tai tulevaisuudessa antaa monitorinohjelman
määritettäväksi. Rintakehän sisäisen paineen aihe-
uttamia verenkiertohäiriöitä voidaan täten joskus
käyttää optimaalisen PEEPin ja hengityskoneen ase-
tusten säätämisessä, potilaan nestetasapainon ja
nestehoidon vasteen arvioimisessa sekä anestesia-
aineiden liiallisten sivuvaikutusten havaitsemisessa.

Ultraäänitekniikat

Ruokatorven ja mahalaukun kautta tapahtuva sy-
dämen kaikututkimus (Transesophageal echocar-
diographia, TEE) on vähentänyt Swan-Ganz -ka-
tetrin käyttöä merkitsevästi; onhan TEE selvästi
vähemmän kajoava menetelmä eikä siihen liity sa-
moja komplikaatioita kuin keuhkovaltimokatetriin.
Yhdistämällä ultraääneen doppler-periaatteella toi-
miva veren virtausnopeuden mittaus ja näyttöön
värejä voidaan seurata sydämen ja torakaalisen aor-
tan kaikkia osia. TEEllä voidaan arvioida kammoi-
den esikuormaa, iskutilavuutta, läppien ahtautumia
ja vuotoja sekä sydämen seinämien liikettä ja suori-

tuskykyä. TEEn käyttö vaatii kuitenkin varsin pit-
kän koulutuksen luotettavan tulkitsemisen takeek-
si.

Anestesian syvyys tai riittävyys

Olemme tottuneet annostelemaan anestesia-ainei-
ta ns. kliinisen vasteen mukaan. Ensimmäinen yri-
tys mitata anestesian riittävyyttä oli Anesthesia and
Brain activity Monitor (ABM), jonka EEG-osa toi-
mi luotettavasti lähinnä aivoiskemian paljastajana,
mutta joka mittasi myös kasvojen lihasten aktivi-
teettia. Koska pään biosähköisen signaalin rekiste-
röintiin käytettiin vain yhtä elektrodiparia, tuli
EMG-aktiviteetti lähinnä otsan lihaksista ja aihe-
utti nimityksen frontal EMG (FEMG). Ilmelihas-
ten aktivoitumista käytettiin pinnallisen anestesian
ja koetun kivun merkkinä. Amerikkalaisen Aspec-
tin lanseeraama BIS-monitori on seuraavan suku-
polven laite, joka yhdistää EEG:stä johdettuja suu-
reita (mm. Bispektri) ja FEMG:tä suurella materi-
aalilla testattuja painokertoimia käyttäen. Muuta-
mien vuosien aikana saadut kokemukset kertovat,
että BIS-indeksi auttaa anestesiologeja nukuttamaan
potilaita sopivan syvään. Lukuisat tapauskertomuk-
set osoittavat kuitenkin, että jotkut potilaat nukku-
vat vaikka BIS-indeksi on hereilläoloalueella ja että
jotkut potilaat ovat olleet todistetusti hereillä vaik-
ka BIS-indeksi osoittaa syvän unen arvoja. BIS ei
mittaa kipua vaikka ihoviilto tai muu nociseptio
(esimerkiksi laryngoskopia ja intubaatio) aiheutta-
vat pään sähköilmiöihin muutoksia, jotka nostavat
BIS-indeksiä. Tällä alueella tulemme näkemään kil-
pailua lähivuosina.

Kirjanpito

Potilaan terveyskertomuksen ylläpito tulee vääjää-
mättä muuttumaan konevälitteiseksi. Lähes kaikki
nykyään valmistettavat seurantalaitteet sisältävät
portin, josta mittausdata on saatavissa joko sarjalii-
kenteenä tai suoraan verkkomuodossa keskuspalve-
limelle, jossa on varastoituna potilaan kaikki tiedot
laboratoriotulokset ja röntgenkuvat mukaanlukien.
Anestesiologit kulkevat esilääkekierrolla kainalos-
saan kannettavat tietokoneet, joihin täytetyt anes-
tesiakaavakkeet siirretään keskuskoneelle ja lopulta
anestesiatyöasemaan anestesiakertomuksen pohjak-
si. Työasemalta päästään käsiksi kaikkiin potilaan
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terveystietoihin ja, valtakunnallisen tietojärjestel-
män kehittyessä, aikaisempien leikkausten aneste-
siakertomuksiin, terveyskeskuskertomuksiin ja eri-
koisalojen konsultaatiovastauksiin. Hakukoneiden
käyttö tulee helpottamaan halutun aineiston löyty-
mistä ja valikointia. Sovellutuksena voisi ajatella
potilaan koko elämän aikaisten verenpainearvojen
näyttäminen trendinä. Sairaalaverkot mahdollista-
vat myös videovälitteisen pikakonsultaation suoraan
työasemalta, mikä luonnollisesti jää myös potilaan
terveyskertomukseen. Tekniikka on tähän valmis ja
toteuttaminen on tahdosta, ajasta ja rahasta kiinni.

Kirjallisuusviitteet

1. Salmenperä M ja Yli-Hankala A: Potilaan valvonta anestesian ai-
kana. Kirjassa: Anestesiologia ja tehohoito. Toim. Rosenberg ym. Kus-
tannus Oy Duodecim, Helsinki 1999.

Markku Paloheimo, anestesiologian dosentti,
Korvaklinikka, HUS


