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Kolmas kansainvälinen anestesiologikongressi Baltiassa järjestettiin Vilnassa. 
Kokous oli samalla Liettuan oman anestesiologiyhdistyksen 8. vuosikokous. Se 
pidettiin Reval Hotel Lietuvassa, joka on 22-kerroksinen hotelli kiemurtelevan 
Neris-joen rannalla. Joen toiselle puolella sijaitsevaan vanhaan kaupunkiin pää-
si kävelysiltaa pitkin.

Kokouksessa oli tilaston mukaan 670 osan-
ottajaa kaikkiaan 30 maasta. Kutsuttuja 
puhujia oli 60. Avajaistilaisuus oli harvi-

naisen sujuva. Yksi kömmähdys kuitenkin sattui. 
Intermezzo-kvintetin viimeinen kappale esiteltiin 
Piazzollan tangoksi, mutta se oli Carlos Gardel-
lin Por una cabeza, se samainen, jonka Al Pacino 
tanssii elokuvassa Naisen tuoksu. Päivällistä pääs-
tiin kuitenkin nauttimaan lähes etuajassa, ja tarjoi-
lu toimi erittäin hyvin. 

NASCin symposium

Avajaispäivänä oli ESA:n National Anaesthesia 
Societies Committeen (NASC) järjestämä Current 
trends in anaesthesiology and intensive care -sym-
posium. Tämän aikana ei muita luentoja järjestet-
ty, mutta muina päivinä oli edessä tuttu ongelma 
päällekkäisistä sessioista.

Ksenonin mahdollisuuksista

Ranskalainen Philippe Scherpereel esitteli NASC 
-symposiumissa ksenonia. Alku oli turhankin teo-
reettinen, mutta loppuosa lähempänä käytäntöä. 
Ksenon Scherpereelin mukaan tarjoaa hemody-
naamisesti stabiilin anestesian, joten hän ennus-
ti ksenonia tulevaisuudessa käytettävän korkeissa 
ASA-luokissa, tehosedaatiossa ja raskaana olevil-
le.

Tosin virallinen rekisteröinti, joka on ollut voi-
massa kaksi vuotta Saksassa ja Ranskassa hetken 
aikaa, kattaa vain ASA-luokat I–II. Jatkossa Scher-
pereel uskoi ksenonin tulevan käyttöön Japanissa 
ja Venäjällä. Koska ksenon on kallista, käyttö tulee 
olemaan rajoitettua, esim. potilaille, joiden neuro-

logisten tai kardiovaskulaaristen ongelmien riski 
on suuri. 1

Anafylaktisen reaktion tutkimisesta

Anne Berit Guttormsen toi ESA:n terveiset ja pu-
hui omimmasta aiheestaan anafylaksiasta, johon 
Norjassa on jouduttu viime vuosina paneutumaan. 
Anafylaksia voi olla IgE-välitteistä, mutta se ei ole 
sitä välttämättä. Reaktion kuva voi olla hyvinkin 
vaihteleva, mutta pääasia on epäillä sitä riittävän 
ajoissa ja hoitaa nopeasti. Hoitona on adrenalii-
ni iv. 10–50 µg:n annoksina. Guttormsen painot-
ti, että 0,1 mg/ml kontsentraatiota olisi käytettävä. 
Olettaisin, että kyseinen kehotus johtuu titraamis-
vaikeudesta väkevämmällä pitoisuudella?

Anafylaktista reaktiota epäiltäessä seerumin 
tryptaasi olisi analysoitava 4 tunnin kulussa, ja 
joissakin maissa lisäksi IgE-pitoisuus tutkitaan. 
Ongelmana on, että anafylaktisen reaktion saanut 
jätetään usein tutkimatta. Aiheuttajaa ei selvitetä, 
ja sama reaktio saattaa olla vastassa seuraavien toi-
menpiteiden yhteydessä. Edes anestesiaa ei välttä-
mättä tarvita vaan pelkkä klorheksidiinipesu saat-
taa riittää. Siksi anafylaktisen reaktion saaneelle 
potilaalle pitäisi järjestää seuranta allergiayksikös-
sä. 2, 3

Guttormsen esitteli yhtenä esimerkkinä poti-
laan, joka pyörtyi auton rattiin hammaslääkäris-
sä käytyään ja menetti ajokorttinsa epilepsiaepäi-
lyn takia, mutta lopulta kyseessä todettiinkin ol-
leen anafylaktinen reaktio suuhuuhteelle.

Jos potilas on aiemmin saanut toimenpiteen yh-
teydessä anafylaktisen reaktion, saattaa antihista-
miini ja/tai kortikosteroidiesilääkitys olla tarpeen. 
Puudutuksia kannattaa suosia, samoin inhalaa-
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tioanestesiaa. Mitä vähemmän käyttää aineita, sen 
parempi. Klorheksidiinipesua kannattaa välttää.

Lihasrelaksanttien aiheuttama anafylaktinen re-
aktio on lähes aina IgE-välitteinen, vaikkei potilas 
olisi aiemmin saanut lihasrelaksanttia. Norjassa 
todettiin yskänlääkkeen sisältämän pholkodiinin 
aiheuttavan IgE- vasta-aineita morfiinilla ja suksa-
metonille. 4

Septisen potilaan anestesia

Olav Sellevod käsitteli septisen potilaan anestesi-
aa. Septisen potilaan hoidossa on herkästi tartutta-
va vasokonstriktoreihin: noradrenaliiniin, angio-
tensiiniin, fenylefriiniin ja metyleenisineen, joka 
lisää systeemistä vaskulaarista resistenssiä. Tavoit-
teena on optimoida gastrointestinaalialueen virta-
us. Sellevodin suositukset sisälsivät diureetti-in-
fuusion ja vasopressorien käytön ja supranormaa-
lin happitarjonnan välttämisen.

Puudutuksella ei ole ollut sijaa septisen poti-
laan anestesiassa, mutta trendi saattaa olla muut-
tumassa. Perifeerisiä puudutuksia olisi suosittava. 
Spinaali ja epiduraalikin ovat mahdollisia, mutta 
infektion ja vuodon riskit on punnittava saavutet-
tavaa hyötyä vasten. Epiduraalikatetri kannattaa 
poistaa niin pian, kuin se on mahdollista. On otet-
tava huomioon, että sen poistamisessa on yhtä pal-
jon riskejä kuin sen laitossakin.

Liberaali, rajoitettu vai räätälöity?

Svensenin luento käsitteli perioperatiivista neste-
hoitoa, jossa nykyään ovat vastakkain liberaali ja 
restriktiivinen linja. Nesteytyksen arviointia vai-
keuttaa se, että useimmiten mittaamme verenpai-
netta ja sydämen sykettä, kun oikeasti haluaisim-
me tietää iskuvolyymin ja systeemisen vaskulaa-
risen resitenssin. Tulevaisuuden trendi lienee, ei 
niinkään restriktiivinen eikä liberaali, vaan yksi-
löllinen nesteytys. Robert Hahn jatkoi seuraavana 
päivänä siitä, mihin Svensen lopetti. Hän esitti 4 
virhettä, jotka aiheuttavat potilaan ylitäyttöä.

Ensimmäinen virhe on anestesian aiheuttaman 
hypotension hoitaminen nesteyttämällä, vaikka 
nesteytystä pitäisi käyttää vain hypovolemian hoi-
toon. Jos vain epäilee potilaan olevan hypovolee-
minen, voi nesteyttää esim. 0,5–1 litran verran. Jos 
nesteytyksellä ei saada vastetta, eikä potilas esim. 
vuoda, on syytä kokeilla muita vaihtoehtoja. Anes-
tesiaa voi keventää, jos siihen on varaa, ja käyttää 
katelokoliamiineja.

Toinen virhe on olla tiedostamatta anestesioitu-

jen potilaiden huonontunutta kykyä päästä eroon 
annetuista nesteistä, mikä aiheutuu nukutettujen 
potilaiden hormonaalisen vasteen muutoksista. 
Yhdessä tutkimuksessa oli tähän aiheeseen liitty-
en vertailtu hormonipitoisuuksia tajuissaan olevi-
en ja nukutettujen potilaiden välillä. Vasopressii-
nipitoisuudet pysyivät nestetäytön aikana saman-
laisina kummassakin ryhmässä ja natriureettisen 
peptidin määrä nousi kummassakin ryhmässä. 
Sen sijaan reniini- ja aldosteronipitoisuudet käyt-
täytyivät ryhmissä eri tavoilla. Tajuissaan olevil-
la nestetäyttö ei aiheuttanut reniinipitoisuudessa 
muutosta, mutta anestesioiduilla reniinipitoisuus 
nousi. Myös aldosteronipitoisuus nousi anestesioi-
tujen ryhmässä, kun tajuissaan olevilla se pysyi en-
nallaan. Tutkimuksessa mitattiin vain nukutuksen 
vaikutusta. Kirurgian vaikutus olisi saattanut jopa 
lisätä eroavaisuuksia. 5

Hahn esitteli myös tutkimuksen, jossa oli ver-
tailtu erityyppisten potilaiden nesteen eliminaa-
tiovakiota (elimination rate constant). Se on uusi 
konsepti, joka kuvaa kykyä päästä eroon nestees-
tä suhteessa plasman laimenemiseen. Terveellä va-
paaehtoinen vakio on noin 100 ml/min. Normaali-
raskaudessa se on 36 ml/min, mutta pre-ekklamp-
siassa se on jopa 125 ml/min. Laparoskooppisessa 
kirurgiassa vakio on vain 7 ml/min ja laparotomi-
assa 21 ml/min.

Vertailtaessa eri anestesioita ja potilasryhmiä, 
eniten diluutiota tapahtui isofluraaniryhmäs-
sä, seuraavaksi eniten propofoliryhmässä. Tajuis-
saan olevilla normaaleilla henkilöillä diluutiovai-
kutus oli suurempi kuin tajuissaan olevilla pre-ek-
klampsia-potilailla. Anestesioidulla potilaalla vie 
1–4 tuntia päästä eroon 2 litran nesteytyksestä. 4 
tunnin kuluttua vakio oli anestesioiduilla palannut 
hereillä olevien potilaiden tasolle.

Kolmas virhe on haihtumisen yliarviointi. 30 
vuotta sitten esitellyt haihtumismäärät ovat Hah-
nin mukaan ylimitoitettuja. Neljäs virhe on vahin-
gossa tapahtuva diluutio esim. prostatahöyläyksen 
yhteydessä.

Lisäselvityksiä nesteytyksestä tarvittaisiin. Ai-
heellisia olisivat tutkimukset komplikaatioista, 
postoperatiivisesta pärjäämisestä, määrätietoises-
ta nesteytyksestä, nestekinetiikasta, ja meta-ana-
lyysejäkin tarvittaisiin. 6

Tehohoito ja suolisto 

Tehohoidon osuudessa paljon huomiota sai 
gastrointestinaalinen puoli. Annika Reintam Tar-
tosta puhui yleisesti gastrointestinaalisista ongel-
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mista tehohoidossa. On todettu, että 51 %:lla teho-
potilaista on ripuli, 50 %:lla suoliäänet ovat hiljen-
tyneet ja 46 %:lla vatsa pullistelee.

Reintam luokitteli GI-häiriöt asteikolla 0–4. 
Tutkimuksessa 2348 potilaspäivästä 0-luokkaa 
edusti 1220 potilaspäivää (52 %), 287 ykkösluok-
kaa (12 %), 655 kakkosluokkaa (27 %), kolmos-
luokkaa 180, ja 6 potilaspäivää nelosluokkaa (ab-
dominal compartment syndrome). Luokissa 3 ja 4 
mortaliteetti oli 57 %, kun taas luokissa 0–1 mor-
taliteetti oli 4,4 %. 7

Ilmatieseikkailuja

Yksi sessio käsitteli ilmatieongelmia ja osallistuin 
siihen, koska ilmatiestä ei mielestäni koskaan voi 
tietää liikaa. Muhammed Aslam Nasir piti kehit-
tämästään supraglottisesta ilmatievälineestä, i-ge-
listä, varsin kaupallissävyisen esityksen. Hiukan 
ihmetytti näin markkinahenkinen esitys kesken 
kongressin, mutta lopuksi Nasir mainitsi Intersur-
gicalin valmistavan i-geliä nimenomaan Liettuas-
sa. Nähtäväksi jää, onko tämä uusi lärppä tosiaan 
parempi kuin LMA, kuten Nasir väittää.

Nasirin jälkeen saatiin aivan erilainen esitys: 
Ilmatieseikkailuja Afrikassa. Keith Thomson oli 
Mercyships International laivalla hoidellut leuko-
jen alueen kasvaimia Afrikan länsirannikolla. Par-
haimmillaan kasvaimet olivat pään kokoisia, joten 
ilmatien varmistaminen vaati luovuutta. Preope-
ratiivisesti arvioitiin suun aukeaminen, tuumorin 
paikka ja kielen paikka. Kieli saattoi löytyä aivan 
toisesta suupielestä, jos ylipäänsä löytyi.

Anestesioissaan Thomson käytti ketamiinia, 
midatsolaamia, sevofluraania, glykopyrrolaattia ja 
morfiinia. Relaksaatiota hän vältti. Ketamiini tai 
sevofluraani toimi induktioaineena. Veripankkina 
toimi laivan miehistö. Fiberoskooppi oli ahkerassa 
käytössä, mutta aina se ei riittänyt. Joskus intubaa-
tio onnistui intubaatio-LMA:lla. Paikalle tarvittiin 
myös kirurgi, joka osasi tehdä trakeostomian. Sen 
käyttö rajoitettiin aivan minimiin, koska siitä ai-
heutui mm. infektio-ongelmia.

Yhden potilaan Thomson oli intuboinut sokko-
na nenän kautta larynxmaskia käyttäen. Manöö-
veristä oli itse Brimacombe ollut kateellinen. Po-
tilaalle oli ensi laitettu LMA, ja sen läpi imuka-
tetri henkitorveen. Toinen imukatetri oli laitettu 
nenänkautta ja vedetty ulos suusta. Larynxmaski 
vedettiin ulos, ja suusta tulevat imukatetrit yhdis-
tettiin ja vedettiin nenänkautta suoraksi. Sen jäl-
keen imukatetriletkan päältä työnnettiin intubaa-
tioputki trakeaan.

Thomson suositteli muillekin Mercyships-ko-
kemuksia. Tietoa asiasta löytyy sivulta www.mer-
cyships.org.

Käytäntöjen arvionti

Kokouksessa oli omistettu yksi sessio koulutuksel-
le. Se oli selvästikin aikaansa edellä, koska aluksi 
näytti siltä, että sessioon olivat vaivautuneet vain 
puhujat ja minä. Session edetessä väkeä tuli lisää, 
mutta mitään varsinaista yleisömenestystä ei saa-
vutettu. Kysymyksiä kuitenkin tehtiin huomatta-
vasti keskimääräistä enemmän luentojen jälkeen.

Philippe Scherpereel puhui ammattikäytän-
töjen arvioinnista osana jatkuvaa lääketieteellis-
tä koulutusta (CME). Ammattikäytäntöjen arvi-
oinnista käytetään nimeä ”evaluation of professio-
nal practice, EPP”. Se kuuluu jatkumossa CME:n 
ja CPD:n (continuing professional development) 
jälkeen. CME edustaa päämäärää, CPD tuotetta ja 
EPP seurausta. EPP eroaa siinä, että se koskee ko-
ko tiimiä, ei pelkästään yksilöä.

Valitettava totuus on, että sekä tavoitteiden ja 
todellisuuden että ohjeiden ja käytännön välillä 
on kuilu. Siksi evaluaatio on tärkeää. Kaikkea mi-
tä mittaamme ja seuraamme, olemme taipuvaisia 
myös parantamaan. 8

Anestesiologikoulutus Liettuassa

Scherpereelin esityksen jälkeen J Šipylaité esitteli 
anestesiologian ja tehohoidon koulutusta Liettu-
assa. Liettuassa on kaksi lääketieteellistä tiedekun-
taa: Vilnassa ja Kaunaksessa. Käytössä on 1-vuoti-
nen internship ja sen päälle 4-vuotinen erikoistu-
minen. Kutakin erikoistumispaikkaa hakee noin 3 
lääkäriä. Vilnassa valmistui vuonna 2005 14 anes-
tesiologia, vuonna 2006 ei yhtään ja vuonna 2007 7 
anestesiologia. Valmistumisten väheneminen joh-
tui koulutusvaatimuksien lisääntymisestä.

Vilnassa on erikoistuvan kerättävä 176 opinto-
pistettä, joka koostuu anestesian 116 pisteestä, ki-
vunhoidon 8 pisteestä ja tehohoidon 44 pisteestä. 
Valinnaisista kursseista saa 8 pistettä. Yksi opinto-
piste vastaa tunnin koulutusta. Koulutus lähes vas-
taa UEMS:n suositusta, mutta 4 vuodessa anestesi-
oiden määrä jää suositeltua vähäisemmäksi (1200 
verrattuna suosituksen 1500:aan).

Koulutus sisältää useita jaksojen jälkeisiä tentte-
jä ja vuosittaisia tenttejä. Viimeisen koulutusvuo-
den lopuksi järjestetään vielä lopullinen arviointi, 
joka sisältää kliinisen arvioinnin, lokikirjan, kir-
jallisen ja/tai suullisen tentin. Osan erikoistumis-
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koulutuksesta voi suorittaa Ruotsissa, Espanjassa, 
Ranskassa tai Puolassa.

Erikoistumiskoulutus Latviassa

Erikoistumiskoulutuksessa pyritään noudatta-
maan EBA:n, UEMS:n ja ESA:n vaatimuksia. Eri-
koistuminen kestää 5 vuotta. Ensimmäinen vuo-
si sisältää yleisopintoja. Toisen vuoden lopussa on 
tentti. 3. vuotena koulutus on tarkoin definioitua. 
4. vuotena käydään läpi subspesialiteetit. 5. vuote-
na tehdään projekti ja lopullinen tutkinto.

Koulutus käsittää mm. 9 kuukauden tehohoito-
jakson. Ongelmia koulutukseen aiheuttaa tarvitta-
vien potilaiden määrä, simulaatiovälineistön hinta 
ja aivovuoto länteen. Tällä hetkellä koulutuksessa 
on 39 erikoistuvaa.

Latviassa oli jokin aika sitten ilmeisesti tarjolla 
pikakoulutusta, koska anestesialääkäripula vaivaa. 
Anestesialääkärikoulutuksen tukeminen ei ole ol-
lut hallituksen suosikkilistalla. Pikakoulutus käsit-
ti 10 kuukauden koulutuksen ja sen lisäksi 4 vuo-
den toiminnan valvottuna. Kyseinen pikakoulutus 
ei enää ole käytössä.

Simulaatio-opetusta Tanskassa

Koulutussessiossa puhui vielä A. Lippert Tanskan 
suurimmasta simulaatiokeskuksesta. Simulaattori-
en hyötyjä ovat, että potilaita ei vahingoiteta, mo-
nimutkaisuutta voidaan hallita, tieto siirtää teori-
asta käytäntöön, ympäristö on turvallinen, ereh-
dykset sallitaan, toistot mahdollisia, saadaan koke-
musta harvinaisista tapahtumista ja tiimikoulutus 
on mahdollista. Haittapuoliksi voidaan laskea ku-
lut sekä laitteiden että huollon osalta ja kouluttaji-
en koulutus.

Tanskalaiseen keskukseen ovat muutkin terve-
tulleita. Saattaa tulla halvemmaksi kuljettaa tiimit 
Tanskaan kouluttautumaan sen sijaan, että järjes-
täisi itse simulaatiot.

Vapaa esitelmä  
obturatorius-puudutuksesta

Koulutussession jälkeen oli samaisessa salissa va-
paiden esitelmien sessio. Silloin sali oli niin täyn-
nä, että ilma loppui. Sinnittelin silti session lop-
puun saakka, koska halusin kuulla mitä kerrotta-
vaa puolalaisella Pladzyk-Balcerakilla oli obtura-
torius-blokadista. Esitelmä käsitteli obturatorius-

blokin laittoa gynekologisessa asennossa. Siinäkin 
se kuulemma sujuu.

Postereista

Posterisessiossa numeroituja paikkoja oli 50. Nä-
mä oli laitettu järjestykseen maittain alkaen C:sta 
(China) ja päättyen S:ssään (Spain). Tyhjää täynnä 
oli ainoalle kiinalaiselle varattu posteripaikka, sa-
moin kaikki neljälle iranilaiselle varattua paikkaa. 
Yksi liettualainenkin posteri puuttui, muuta muu-
ten liettualaisia oli edustamassa 13 posteria. Mek-
sikolainen posteri ei ollut paikalla. Yksi puolalai-
nen posteri puuttui, mutta viisi oli paikalla. Kaik-
ki kolme venäläistä posteria olivat poissa, ja lisäksi 
vielä yksi kolmesta serbialaisesta puuttui.

Posterien luota ei kovasti myöskään löytynyt te-
kijöitä puolustamassa posteriaan. Vladimir Kol-
bassov Eestistä kuitenkin oli paikalla puolusta-
massa posteriaan Carotid endarterectomy under 
locoregional anaesthesia. Posteri oli selkeä ja sii-
tä helposti kävi ilmi pääasiat. Potilaiden määrä oli 
80 vuosina 2005–2007. 73 potilasta soveltui puu-
dutukseen. Yleisanestesiaan jouduttiin turvautu-
maan 2 tapauksessa komplikaatioiden takia. Pos-
toperatiivinen sairaalassaoloaika vaihteli 1–42 päi-
vän välillä, ja 2 potilasta kuoli.

Lopuksi matkailutietoa

Sää Vilnassa oli sumuinen ja sateinen, mut-
ta vanhassa kaupungissa kävi silti kilke ja kal-
ke. Paljon oli remontoitu, mutta korjattavaa näyt-
tää riittävän. Vanhan kaupungin ulkopuolel-
la autot ajavat huimaa vauhtia, mutta jarrutte-
levat jalankulkijoiden takia renkaat vinkuen. 
Taksimatkaajan kyyti on repivää, ja turvavyön li-
säksi kannattaa pitää etupenkistä kiinni.   

Riitta Heino
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