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Tämän vuoden alusta FINNANEST on ollut ilah-
duttavasti saatavilla myös verkkoversiona. Uudet
elvytysohjeet julkaistiin syksyllä 2000 sekä Re-
suscitationissa että Circulationissa. Mikäli lehdet
eivät kuulu klinikanne lehtihyllyyn, ovat molem-
mat lehdet ovat vapaasti saatavissa myös verkos-
sa, Resuscitation vaatii rekistöröitymisen.
1. Resuscitation 2000; 46:1-3:1-447

2. http://www.elsevier.com

3. Circulation 2000;1102:suppl 1

4. http://circ.ahajournals.org/content/vol102/suppl_1/

Sedaatio tehohoidossa on ollut kuluneen vuoden
aikana paljon esillä ja oli mm erikoislääkäritentin
kysymyksenä marraskuussa 2000. Eri sedaatio-
lääkkeiden vertailuun keskittyvästä review-artik-
kelista voi aloittaa aiheeseen perehtymisen.
5. Young C, Knudsen N, Hilton A, Reves JG: Sedation in the intensive care

unti. Crit Care Med 2000; 28:3: 854-865.

Tehohoito sedaatiota käsiteltiin toukokuun pää-
kirjoituksessa The New England Journal of Me-
dicinessa.
6. Heffner J: A wake up call in the intensive care unit. NEJM 2000; 342(20):

1520-2.

Samassa lehdessä julkaistiin Kressin ja kummpa-
neiden Chicagossa tekemä tutkimus, jossa 128
pitkittynyttä sedaatiota ja hengityslaitehoitoa tar-
vinnutta potilasta randomoitiin kahteen ryhmään.
Tutkimusasetelma oli varsin yksinkertainen: in-
terventioryhmässä midatsolaami- tai propofolise-
daatio ja tarvittavat morfiinibolukset keskeytet-
tiin kerran päivässä siten, että potilaat ’heräsivät’
pyyntöjä noudattaviksi tai agitoituivat siten, etä
sedaatio jouduttiin uudelleen aloittamaan. Kont-
rolliryhmä sai sedaation ’vallitsevan kliinisen käy-
tännön mukaisesti’. Muu hoito oli sama ja ryh-
mät yhteneväiset. Pelkällä sedaation keskeyttämi-
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sellä saatiin vaikuttavia tuloksia: Hengityslaite-
hoidon kesto (mediaani) interventioryhmässä oli
4.9 vuorokautta ja kontrolliryhmässä 7.3 vrk
(p=0.004). Tehohoitoajat olivat 6.4 vrk vs 9.9 vrk
(p=0.02). Neurologinen status jouduttiin varmis-
tamaan diagnostisin tutkimuksin (CT, MRI,
likvornäyte) 27 %:lla kontrolliryhmän potilaista
ja 9 %:lla interventioryhmän potilaista tutkimuk-
sen aikana. Sedaation keventämiseen liittyvien
komplikaatioiden (omatoiminen extubaatio tai
kanyyleiden poisto) määrässä ei ollut eroa ryh-
mien välillä.
7. Kress JP, Pohlman AS, O’Connor MF, Hall JB: Daily interruption of seda-

tive infusions in critically ill patents undergoing mechanical ventilati-
on. NEJM 2000;342(20):1471-7.

Brook työtovereineen julkaisi samankaltaisen tut-
kimuksen Washingtonista. He randomoivat 321
pitkäaikaista sedaatiota ja hengityslaitehoitoa tar-
vitsevaa potilasta sedaation suhteen kahteen ryh-
mään. Toisen ryhmän sedaatiota hoitajat ohjasi-
vat protokollan mukaisesti ja toisen ryhmän se-
daatio ohjattiin kliinisin perustein. Potilaat, joi-
den sedaatio ohjattiin protokollan mukaan tar-
vitsivat hengityslaitehoitoa 55.9 tuntia ja teho-
hoitoa 5.7 ± 5.9 vrk. Kun sedaatiota ei ohjattu
protokollalla oli hengityslaitehoidon kesto 117.0
tuntia ja tehohoidon kesto 7.5 ± 6.5 vrk. Sairaa-
lahoidon kokonaiskesto oli myös protokolla-se-
daatioryhmällä lyhyempi; 14.0 ± 17.3 vrk vs 19.9
±2 4.2 vrk (p < 0.001). Trakeostomia tehtiin te-
hohoidon aikana 6.2 %:lle potilaista, joiden se-
daatio ohjattiin protokollalla ja 13.2 %:lle
potilaista,joiden sedaatio ohjattiin kliinisin pe-
rustein.
8. Brook AD, Ahrens TS, Schaiff R ym: Effect of a nursing-implemented

sedation protocol on the duration of mechanical ventilation. Crit Care
Med 1999; 27(12): 2609-15.
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Käytössä oleviin sedaation luokittelusysteemeihin
voi perehtyä De Jonghen ja työtovereiden review-
artikkelissa, johon on koottu 25 tehohoitosedaa-
tiota käsittelevää tutkimusta. Luokittelujärjestel-
miä oli lähes yhtä monta kuin tutkimuksia ja
perinteiset Glasgow Coma Scale ja Ramsay seda-
tion scale vaikuttivat pitävän pintansa 21-36 koh-
taisia uudempia kilpailijoita vastaan.
9. De Jonghe B, Cook D, Appre-De_Vecchi C ym: Using and unterstanding

sedation scoring systems: a systematic review. Intensive Care Med 2000;
26: 275-85.

Brittein saarilla kartoitettiin sedaatioprotokolli-
en käyttöä teho-osastoilla kyselytutkimuksella.
Jonkilaninen ohjeistus oli käytössä lähes kaikkial-
la; vain 17 teho-osastoa 323:sta, joille kysely lä-
hetettiin oli vailla sedaatio-ohjeistusta. Millainen
tilanne lienee Suomessa?
10. Murdoch ja Cohen: Intensive care sedation: a review of current British

practice. Int Care Med 2000; 26: 922-8.

Sedaation tiimoilta Suomen Lääkelaitos lähestyi
lääkärikuntaa kirjeitse tämän vuoden alussa va-
roittaen propofolin pitkäaikaiskäytöstä aikuispo-
tilailla. Suositukseksi annettiin propofoliannos-
ten pitäminen alle 5mg/kg/tunti. Kimmokkeen
tälle kirjeelle oli antanut tammikuun 2001 Lan-
cetissa julkaistu research letter Hollanista. Utrech-
tin yliopistosairaalan tehohoitolääkärit olivat huo-
lestuneet selittämättömistä sydänkuolemista pää-
hän vammautuneilla propofolisedaatiota saaneil-
la potilailla tehohoidon aikana ja keränneet ret-
rospektiiviseen kohorttityöhön sairaalastaan nel-

jältä vuodelta 67 potilasta. Mukaan oli otettu 16-
55-vuotiaat päähän vammautuneet, yli 48 tun-
tia hengityslaitehoitoa tarvinneet potilaat. Seit-
semän potilaan katsottiin kuolleen ’propofoli-in-
fuusio-synroomaan’, johon kuvattiin liittyvän
potilailla vaihtelevasti joitakin seuraavista oireis-
ta/löydöksistä: lisääntyvä inotropian tarve, hyper-
kalemia, metabolinen asidoosi, lipemia, lihassolu-
degeneraatio ja malignit rytmihäiriöt. Keskimää-
räinen propofoliannos kuolleilla potilailla oli ol-
lut 5.5-7.3 mg/kg/h.
11. Cremer OF, Moons KGM, Bouman EAC ym.:Long-term propofol infusion

and cardiac failure in adult head-injured patients. Lancet 2001; 357:
117-8.

Lopuksi vielä varoituksen sana Teksasista. Pian
(=alle kuuden viikon) koronaaristenttauksen jäl-
keen muuhun kuin sydänleikkaukseen joutuvilla
potilailla on raportoitu katastrofaalisia tuloksia.
Neljästäkymmenestä potilaasta 8 kuoli, 7 sai sy-
däninfarktin ja 11 vakavan vuodon. Kaikki kuo-
lemat ja tuoreet infarktit sattuivat potilaille, jot-
ka joutuivat leikkaukseen ensimmäisten 14 vrk:n
aikana leikkauksen jälkeen.
12. Kaluza GL, Joseph J, Lee JR ym.: Catastrophic outcomes of noncardiac

surgery soon after coronary stenting. J Am Coll Cardiol 2000; 35: 1288-
94.

Helena Jäntti, vs. apulaisopettaja, erikoislääkäri
KYS, Anestesioogian ja tehohoidon klinikka
helena.jantti@kuh.fi


