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”Escape to Paradise”
Honolulu, Havaiji, USA 2.–6.2.2008

Teemu Elomaa

Hawaiji on mukava paikka pitää vaikkapa tehohoitokongressi. Myönnettävä 
on, että matkustusaika vaikkapa niinkin keskeisestä paikasta kuin Varsinais-
Suomen Auran kunnasta on kuitenkin hiukan pitkä: kotiovelta hotelliin 32 tun-
tia ja samanmoinen ”pyrähdys” takaisin. 

Anestesiologiyhdistyksen ja TYKS:n anes-
tesiologian-tehohoidon-ensihoidon ja ki-
vunhoidon klinikan tuella kongressimat-

ka kävi mahdolliseksi. Ehkäpä siitä on syytä ker-
toa muillekin, vaikkapa kahdessa tarkoituksessa 
eli ammatillisesti ja toisaalta turismin kannalta.

Kokous pidettiin Honolulun kongressikeskuk-
sessa, jossa ulkoiset puitteet olivat pääosin kun-
nossa ja matka Waikiki Beachin alueen hotelleilta 
kävellenkin varsin kohtuullinen. Suurin osa mie-
histä parveili kongressissa kutsun mukaisesti Ha-
vaiji-paidoissa ja useilla oli myös värikkäät sort-
sit tavanomaisten suorien housujen sijaan. Nais-
tenkin pukeutuminen oli mukavan kevyttä ja väri-
kästä. Havaiji-paita oli virallinen asu myös avajais-
juhlallisuuksissa, jotka pidettiin puistossa aivan 
Waikiki Beachin kupeessa; nykynuorten sanoin: 
”aika siistiä.” Liekö pitkä matka syynä siihen, että 
laskin edustuksen Suomesta rajoittuvan kolmeen 
teholaiseen ja ruotsalaisia kollegoita tapasin vain 
yhden tuttuni Karolinskasta.

Aivojen suojauksesta

Osallistuin jo ennen kongressin avajaisia ns. 
”hopper passilla” neurologisen tehohoitopotilaan 
update-sessioon. Stephen Maier puhui varsin va-
kuuttavasti neurologisen potilaan lämpötilakont-
rollista ja vertaili myös eri viilennysmenetelmiä 
toisiinsa. Ensin kerrattiin lievän hypotermian suo-
jaavia vaikutuksia; kuten energiatarpeen vähenty-
mistä, tulehdusvasteen hillintä, neutrofiilien infilt-
raation väheneminen, veri-aivoesteen stabiliteetin 
säilyminen, aivopaineen hallinta jne. Mitään var-
sinaisesti uutta ei tullut esille. On kuitenkin selvää, 

että lämpötilakontrolli kuuluu niin hypoksis-iskee-
misen aivovaurion, aivovamman kuin monivam-
mapotilaankin normaalin tehohoitoon. Hypoter-
mian aiheuttamaa shiveringiä hallittiin luennoit-
sijan kotiklinikassa petidiinillä, parasetamolilla, 
buspironilla, magnesiumilla, fentanyylilla ja dex-
medetomidiinillä. Viimeinen ja vältettävä metodi 
oli lihasrelaksaatio. 

Fernardo Goldenberg painotti aivovammapo-
tilaiden kärsivän usein aliravitsemuksesta muu-
tamien tehohoitopäivien kuluttua ja kannatti ai-
kaista enteraalista ravitsemusta rohkeasti kokeil-
len varsin aikaisessa vaiheessa. Mikäli enteraali-
nen ravitsemus ei onnistu, liitettäköön siihen pa-
renteraalinen ravitsemus.

Denise Rhoney kannatti aktiivista tromboosi-
profylaksiaa neurologisilla potilailla. Jopa ICH-
potilailla tromboosiprofylaksia kannattaa aloittaa 
viimeistään 3–4 hoitovuorokauden aikana. Enok-
sapariinista näyttö on vahvin.

Kävin kuuntelemassa myös tietoa eri maiden 
traumasysteemeistä ja opin, että esim. Hanoissa 
noin 30 % aivovammapotilaista tuodaan sairaalan 
polkupyöräambulanssilla. Varmaan raskasta ajaa 
rikshaa ja huudella pii-paa-pii-paa!

Jotain uutta sepsiksen hoidossa?

Asiaa sepsiksestä kuuntelin useaan kertaan myös 
sponsoroiduissa sessioissa. Tällä kertaa katsoin ja 
hiukan myös kuuntelin vain kolmasti ”THE te-
hohoitogurun” eli Jean-Louis Vincentin kiihkeää 
elehtimistä ja erinomaista ulosantia. Parhaimmil-
laan hän oli loistava, huonoimmillaan hyvä.

Sepsiksestä kuulin mm. Philip Barien, John S. 
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Marshallin ja Daniel Meldrumin luentoja. Useim-
mat asiat on ytimekkäästi päivitetty juuri ilmesty-
neissä sepsiksen konsensus -suosituksissa tämän 
vuoden (2008) Critical Care Medicinen numeros-
sa.

SOAP-tutkimuksesta opittua on, että tehohoitoa 
vaativan sepsiksen yleisin lähtöpaikka on keuhkot. 
Näyttää myös aika selvältä, että mikäli aiheuttaja-
patogeeneista löytyy Pseudomonas, niin potilaan 
ennuste heikkenee. Suomen tehoilla käsittääkseni 
innokkuus käyttää aktivoitua proteiini-C valmis-
tetta vaihtelee. Suomessa APC:n käytöstä on ole-
massa konsensus. Lähes kaikissa sessioissa valmis-
tetta pidettiin ehkäpä ainoana ennustetta paranta-
vana keinona HOITAA potilasta ja osin ”täsmä-
lääkkeenä” antibioottien ohella. Ainehan on kallis 
ja sen käytölle on rajoituksensa. Hyytymiskaska-
diin vaikuttaminen ei ole ainoa, liekö edes tärkein 
kyseisen aineen edullinen vaikutusmekanismi. Ko-
rostuneesti tuli esiin sen aiheuttama tulehdusvas-
teen hillitseminen ja mikrosirkulaation paranemi-
nen. Aine on kallis, mutta entäpä, jos samat edulli-
set vasteet tulehdusreaktioon ja osin myös koagu-
lopatiaan saadaan myös hepariinilla? Sara S Cheng 
vihjaisi hepariinin pystyvän kenties lähes samaan 
kuin APC. RCT-dataa lienee tulossa. Olisipa tuo 
positiivista tietoa! 

Oleellinen tekijä eri hoitointerventioilla on 
”timing” ja yleisesti voidaan sanoa, että mitä aikai-
semmin sitä parempi potilaalle. 

β-salpaajien asemasta sepsiksessä puhui Daniel 
Meldrum. Ehkäpä β-salpauksessa on jotain ajatus-

ta oikein valikoiduilla potilailla (keillä?): sydän-
lihaksen hapentarve vähenee, insuliiniresistenssi 
vähenee, lipolyysi vähenee, mutta toisaalta samal-
la hapentarjonta vähenee ja kenties mitokondrioi-
den funktio huononee. Tarvitaan siis lisää tutkit-
tua tietoa aiheesta..

Itse Claudio Ronco puhui jatkuvasta hemofilt-
raatiosta sepsiksessä ja vakuutti, että high volu-
me HF poistaa myös tulehduksen välittäjäainei-
ta, mutta virtaukset olivat ainakin Turun käytän-
töä hurjasti vauhdikkaammat.

Sepsiksen hemodynamiikassa tähdätään hy-
vään makro- ja mikrosirkulaation ja jälkimmäis-
tä voidaan monitoroida esim. OPSI:lla (Ortogonal 
Polarization Spectral Imagin ) tai NIRS:illä ( Near 
Infrared Spectroscopy ) ja hyviltähän nuo metodit 
näyttivät ainakin Jeffery S. Venderin esityksessä. 
Paremmin punasolujen etenemistä kapillaareissa 
olen nähnyt vain lääketieteellisessä tietolaarissa eli 
sarjassa nimeltä ”Olipa kerran elämä”.

Sekalaista: ARDS, ICP:n hallinta ja 
sydämen akuutti vajaatoiminta

Ehkäpä tärkeimpänä kotiin viemisenä oli kuiten-
kin hyvin yksinkertainen ja halpa hoito: ARDS-
potilaan aikainen vatsalle kääntö (prone-position). 
Olen ollut vakuuttunut ja vakuutuin lisää, että ko-
keilemisen arvoista on kääntää potilas vatsalleen 
etenkin, jos sen tekee ajoissa ! Kun FiO2 % alkaa 
nousta yli 50 % ja PEEP alkaa olla kasinumeroi-
nen, niin kannatta ainakin kokeilla vatsa-asentoa 
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ja sitä pitää kokeilla kerrallaan vähintään 12 tun-
tia. Eli ajoissa ja tarpeeksi kauan. Hoitotyö lisään-
tyy tai ehkei (jos se kuitenkin pitkällä aikavälillä 
helpottuisi). Laajassa näyttelyssä oli sänkyjä, jot-
ka vemputtivat potilasta miten vaan. Ainakin John 
Marini ajattelee vatsa-asennon kokeilun arvoisek-
si!

Toinen tärkeä asia oli dekompressiivisen kra-
niektomian hyödyllisyys aivovammoissa, vaikka 
RCT näyttöä ei ole – tosin EBM-uskoni horjuu jos-
kus muutenkin. Syrjähdyksenä: ainoa monitoroin-
timetelmä level-A tasolla sepsiksen monitoroin-
nista ennustetta parantavana lienee mahalaukun 
limakalvon happoemästaseen seuranta, mutta ku-
ka sitä rutiinisti käyttää ? Ei juuri kukaan? Manni-
tolista ei tässä kokouksessa puhuttu ICP:n hallin-
nassa kovinkaan positiiviseen sävyyn.

Sydämen akuutissa vajaatoiminnassa ei sanalla-
kaan mainittu β-salpaajia ja levosimendaania. (Ol-
tiinhan jenkeissä) ja minulla meinasi jo aueta suu 
ja varsin kiukkuisesti. Onneksi menin juomaan 
Mai Tai -drinkkini vasta session jälkeen. Tästä 
päästäänkin luettelomaiseen matkailijan vinkkilis-
taan, aiheena OAHU:n saari.

Auralaisia totuuksia Oahusta ” jollei 
torellisia niin ainakin virallisia ”

– Surffaus ei ole kuollut laji. Jos haluat nähdä lau-
tailijoita lähde Oahulle. Jos et osaa vielä surffa-
ta ja aioit aloitella, niin valitse Waikiki Beach, 
kuten kaikki vasta-alkajat. Tosi tekijät! Hake-
kaa Big Wave -alueelta ne vauhdikkaat (hmm… 

ja henkeä uhkaavat) kokemukset eli suuntana 
North Shore ja esim. Sunset Beach -park.

– Seaside Bar and Grill: Honolulun alueen duu-
nareiden, surffipummien ja auralaisten vierai-
lijoiden aamiaispaikka: 2 kanamunan kokkeli, 
kaksi pekonisiivua ja 2 buttermilk -pannukak-
kua yhteensä 2,99 dollaria ja palvelu on nope-
aa. Älä laske haarukkaasi ja veistäsi pöydälle tai 
lautasesi korjataan pois!

– Vuokraa avojeeppi (esim. Jeep Wranger ), suo-
jaa pääsi ja aja saaren ympäri ja nauti. Maksimi-
vauhti 55 mailia/h, yleensä 35 mailia/h. Varau-
du työpäivinä valtaviin ruuhkiin, mikäli palaat 
työajan päättymisen aikoihin Honoluluun.

– Honolulu on siistein koskaan näkemäni paikka. 
Ei roskan roskaa ja asfalttikin pestään laikkako-
neella ja höyrypesureilla!

– Ainoa Oahun kävijämäärältään rajoitettu ran-
ta on Hanauma Beach. Käy siellä. Pieni maksu 
ja pakollinen filminkatselu ennen rannalle me-
noa kannattaa. Pääset uimaan värikkäiden ka-
lojen ja korallin seassa todella kauniilla rannal-
la. Sinun ei tarvitse mennä kalojen luo, vaan ne 
tulevat sinun luoksesi.

– Honolulu on rikkaiden japanilaisten nuorten 
ja iäkkäiden rikkaiden länsirannikon jenkki-
en ”Kanarian saaret”. Japanilaisia näet kaikkial-
la paitsi yllättäen? emme tavanneet ketään Pearl 
Harbourin tukikohdan muistomerkeillä (muun 
muassa yli 1100 miehen vedessä oleva hauta, 
U.S.S. Arizona Memorial).

– Kulinaristisia nautintoja on tarjolla ja hotellit 
upeita.

Matka Honoluluun kannattaa: on siellä kokous 
tai ei. Kiitokset Anestesiologiyhdistykselle tues-
ta.                                                                               

Teemu Elomaa
TYKS/ATEK-klinikka

teemu.elomaa[at]tyks.fi
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