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HYPOTERMIAA ON HYÖDYNNETTY lääketieteessä 
jo muinaisista ajoista lähtien. Hippocrates pakkasi 
haavoittuneita potilaitaan jäähän ja lumeen vähen-
tääkseen näiden verenvuotoa. Napoleonin armeijas-
sa havaittiin niiden sotilaiden säilyvän pitempään 
hengissä, joiden annettiin olla hypotermisia verrat-
tuna niihin sotilaisiin, jotka raahattiin tulen äärel-
le lämpiämään. Nykylääketieteessä syvää hypoter-
miaa on käytetty menestyksellisesti jo vuosikym-
menien ajan mahdollistamaan esimerkiksi vaikeita 
aortan kaaren korjauksia. Viime vuosina myös lie-
vä indusoitu hypotermia on otettu käyttöön teho-
hoitopotilailla.

Intensive Care Medicinessä on ilmestynyt kevään 
ja kesän aikana kaksi hyvää katsausta koskien hypo-
termian käyttöä tehohoitopotilailla. Ensimmäises-
sä katsausartikkelissa käydään läpi hypotermian ai-
heuttamat muutokset solun sisäiseen ja ulkoiseen 
homeostaassiin, immuunivasteeseen, verisuonten lä-
päisevyyteen, vapaiden happiradikaalien muodostu-
miseen ja aivojen metaboliaan sekä ne kliiniset tilan-
teet, joissa mahdollisesti hypotermiasta on hyötyä.

Eläinkokeet, lukuisat randomoimattomat sekä 
kaksi randomoitua kliinistä tutkimusta puoltavat 
hypotermian käyttöä elvytyksen jälkihoidossa. Ly-
hyellä viiveellä kammiovärinästä elvytetyn potilaan 
jäähdytys pitäisi aloittaa mahdollisimman nopeas-
ti, mutta viimeistään 8 tunnin kuluessa. Tavoiteläm-
pötila on 32–33 °C 12–24 tunnin ajaksi. Lämmitys 
pitää tapahtua hitaasti. Eläinkokeissa on saatu suo-
tuisia tuloksia hypotermian suojaavasta vaikutukses-
ta myös traumaattisessa aivovauriossa, mutta kliini-
sissä tutkimuksissa tulokset ovat olleet ristiriitaisia. 
Hypotermian avulla saadaan alennettua kallonsisäis-
tä painetta, mutta välttämättä tämä ei johda parem-
paan selviämiseen.

Kuumeen on todettu olevan itsenäinen selviämis-
tä huonontava tekijä. Hypotermialaitteiston avulla 
voidaan saavuttaa normotermia niilläkin potilailla, 
jotka eivät vastaa tavanomaisiin kuumeenalennus-
keinoihin.
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HYPOTERMIA AIHEUTTAA MUUTOKSIA mm. he-
modynamiikkaan, hyytymisjärjestelmään, immuu-
nivasteeseen, nestetasapainoon ja metaboliaan. 
Kaikki muutokset eivät välttämättä ole hyväksi. Toi-
sessa katsauksessa kuvataan varsin tarkasti nämä eli-
mistön vasteet hypotermialle ja miten niihin pitäisi 
suhtautua sekä hoidon tekninen toteutus.
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VASOPRESSIINI ON LUPAAVA lääke elvytyskäytön 
lisäksi myös septisen sokin hoidossa 3. Septisessä so-
kissa vasopressiinin eritys on kaksivaiheinen. Alku-
vaiheessa todetaan merkittävä vasopressiinitason 
nousu, jota seuraa 36 tunnin kuluessa vasopressiinin 
puute. Septisessä sokissa verenkierron herkkyys va-
sopressiinin vasokonstriktiovaikutukselle on kasva-
nut. Vasopressiinin vaikutukset välittyvät V1-resep-
torin kautta, ja näin ollen sillä saadaan tehoa vielä 
silloinkin, kun alfa-adrenergiset lääkkeet eivät enää 
auta. Se myös aiheuttaa kortisolitason nousun sekä 
vaikuttaa myös hypoksisessa ja asidoottisessa ympä-
ristössä. Teoriassa olisi parasta aloittaa vasopressiini 
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mahdollisimman varhain, ennen kuin sen taso eli-
mistössä laskee liian alas, mutta kliinisiä kokeita täl-
laisesta ensilinjan käytöstä ei toistaiseksi ole. Vaikka 
kaikki edellä luetellut ominaisuudet kuulostavat hy-
viltä ja käyttökelpoisilta, on muistettava, että näyt-
töä vasopressiinin paremmuudesta muihin vasopres-
soreihin nähden ei ole, kun mittarina on selviyty-
minen. Voimakas vasokonstriktio voi aiheuttaa on-
gelmia mm. splanknikusalueen ja sydämen veren-
kierrolle. Tänä keväänä ilmestyneissä septisen sokin 
hoito-ohjeissa vasopressiiniä ei suositella ensilinjan 
lääkkeeksi 4.
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MUNUAISEN VAJAATOIMINTA ON valitettavan 
yleinen ilmiö septisellä potilaalla. Jos et vielä tiedä 
miksi näin käy, lue NEJM:ssä ilmestynyt katsaus ky-
seisestä ilmiöstä. Törmäät vasopressiiniin myös täs-
sä artikkelissa.
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VATSAONTELON AITIOPAINEOIREYHTYMÄÄN 
LIITTYY korkea kuolleisuus monielinvauriosta joh-
tuen. Kohonnut vatsaontelonpaine voidaan todeta 
yksinkertaisella ja halvalla virtsarakon kautta tapah-
tuvalla mittauksella. Nuorille aloitteleville teholää-
käreille suosittelisin luettavaksi tästä oireyhtymästä 
kirjoitettua uunituoretta katsausta, jossa kerrotaan 
niin mittausmenetelmä kuin kohonneen paineen ai-
heuttamat patofysiologiset muutoksetkin sekä vielä 
oireyhtymän esto ja hoito.

6. Hunter JD, Damani Z. Intra-abdominal hypertension and the 
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907.

ANESTESIOLOGI TÖRMÄÄ YHÄ useammin poti-
laisiin, jotka ovat joko opioidien väärinkäyttäjiä tai 
käyttävät opioideja kroonisiin tai syöpäkipuihin. 
Näiden potilaiden kivunhoito akuutin trauman tai 

leikkauksen yhteydessä on varsin haasteellista var-
sinkin, kun oppikirjoista löytyy kiusallisen vähän 
tietoa tällaisten potilaiden hoidosta. Erittäin ansio-
kas katsaus tästä aiheesta löytyy heinäkuun Anest-
hesiologysta.

7. Mitra S, Sinatra R. Perioperative management of acute pain in the 
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SYVÄN LASKIMOTUKOKSEN ESTOON on tulos-
sa uusia suun kautta otettavia lääkkeitä. Ksimela-
gatraani on suora trombiini-inhibiittori, joka on 
osoittautunut lupaavaksi tromboembolisten tapah-
tumien estäjäksi ortopedisten leikkausten yhteydes-
sä. Hoito aloitetaan leikkauksen jälkeen annettaval-
la melagatraanipistoksella (ksimelagatraanin aktii-
vi muoto) ja hoitoa jatketaan suun kautta. Hoito ei 
vaadi hyytymisjärjestelmän monitorointia. Ksime-
lagatraanista löytyy tarkempaa tietoa Anaesthesias-
sa ilmestyneestä katsauksesta 8. Jos tarvitset kertaus-
ta sekä perioperatiivisen tromboembolian estosta et-
tä perioperatiivisen vuodon hoidosta, kannattaa lu-
kea myös BJA:n katsaus 9.
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9. Bombeli T, Spahn DR. Updates in perioperative coagulation: 
physiology and management of thromboembolism and 
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LOPUKSI SUOSITTELIN KAIKILLE luettavak-
si BJA:n koko heinäkuun numeroa, joka sisäl-
tää artikkeleita perioperatiivisesta sydänlihasis-
kemiasta, sydämen vajaatoiminnasta, rytmihäi-
riöistä ja tahdistimista sekä korkean riskin poti-
laan preoperatiivisesta optimoinnista. Hyvä paket-
ti luettavaksi myös tenttiin menijöille.          r
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