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Viime aikoina on ilmestynyt useita artikkeleita
punasolusiirtojen hyödyllisyydestä. Kesäkuun
Chestissä on kanadalaisen tutkijaryhmän työ (1),
missä selvitetään punasolumassan lisäämisen vai-
kutusta mekaanisen ventilaation vierottamisvai-
heeseen. Anemia on varsin yleinen ilmiö teho-
hoitopotilaalla. Hapenkulutus kasvaa yleensä hen-
gityskoneesta vierotettaessa. Aneemisen potilaan
hapentarjonnan lisäämisen punasolusiirtojen avul-
la on uskottu helpottavan vierotusvaihetta. Tä-
hän kontrolloituun, randomisoituun tutkimuk-
seen otettiin 713 kriittisesti sairasta potilasta, jot-
ka tarvitsivat mekaanista ventilaatiota, ja joiden
hemoglobiini oli alle 90 72 tunnin kuluessa teho-
osastolle ottamisesta. Poissulkukriteereinä olivat
krooninen anemia ja akuutti vuoto. Potilaat ran-
domoitiin kahteen ryhmään. Ensimmäisessä ryh-
mässä (n = 357) punasolusiirtoja toteutettiin,
mikäli hemoglobiinitaso laski alle 70, ja taso py-
rittiin pitämään 70 ja 90 välillä. Toisessa ryhmässä
(n = 356) hemoglobiinitaso pyrittiin pitämään
100-120 välillä. Tämä potilasjoukko on osa suu-
rempaa tutkimusta, jonka tulokset on raportoitu
aikaisemmin (2). Mekaanista ventilaatiota ei ol-
lut tarkasti ohjeistettu, vaan vierotusmenetelmän
valinta, ajankohta ja extubaatiopäätös tehtiin po-
tilaskohtaisesti hoitohenkilökunnan toimesta.
Randomisaation jälkeen ryhmä ykkösen potilaat
saivat keskimäärin 2.7 ± 4.0 PSP-yksikköä ja ryh-
mä kakkosen potilaat 5.5 ± 5.1 yksikköä, hemog-
lobiinirajoissa onnistuttiin pysymään yli 97 %:lla
potilaista. Tuloksissa todettiin, että mekaanisen
ventilaation kesto oli sama molemmissa ryhmissä
(8.3 ± 8.1 vrk). Ensimmäisessä ryhmässä 82 %
potilaista onnistuttiin vierottamaan mekaanises-
ta ventilaatiosta vähintään 24 tunnin ajaksi ja
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korkeamman hemoglobiinin ryhmässä vastaavas-
ti 78 %. Vastaavat muuttujat määritettiin erik-
seen vielä niiltä potilailta, joiden mekaanisen ven-
tilaation tarve oli yli 7 vuorokautta. Tässäkään
alaryhmässä merkittäviä eroja ei ollut. Tämän
tutkimuksen tuloksia arvioitaessa on huomioita-
va, että tutkimuksessa ei hengityskonehoidon to-
teuttamista oltu tarkkaan suunniteltu toteutet-
tavaksi ohjeiston mukaan. Tutkimuksen potilaat
ovat suuremman tutkimuksen alaryhmä, joten
saattaa olla, että ryhmien välillä voi olla ennus-
teeseen vaikuttavia tekijöitä, joita ei ole huomioi-
tu, ja jotka eivät esiinny samanlaisina molemmissa
ryhmissä. Loppupäätelmässään tutkijat toteavat,
että hemoglobiinitason pitäminen 70-90 välillä
näyttää toistaiseksi perustellulta. Lisätutkimuk-
sia tarvitaan punasolusiirtojen vaikutuksesta en-
nusteeseen niillä potilailla, joilla mekaanisesta
ventilaatiosta vierotuksessa on vaikeuksia.
1. Hebert P, Blajchman M, Cook D, ym. Do blood transfusions improve out-

comes related to mechanical ventilation? Chest 2001; 119: 1850-57.
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Eri epiduraalianalgesiatekniikoiden vaikutusta
synnytyksen kulkuun selvitettiin englantilaisten
tutkijoiden toimesta (COMET-ryhmä). Epidu-
raalianalgesian saa vuosittain yli 150 000 naista
ympäri maailman. Kivunlievitys on tehokasta,
mutta haittavaikutuksena synnytys voi pitkittyä,
oksitosiinin tarve kasvaa ja alatiesynnytyksen yh-
teydessä voidaan tarvita apukeinoja ponnistusvai-
heessa. Tutkijat halusivat selvittää liittyykö uu-
siin matala-annos epiduraaleihin, jotka säilyttä-
vät paremmin äidin motoriset toiminnot, yhtä
paljon edellä mainittuja ongelmia. Tutkijat ran-
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domoivat 1 054 epiduraalianalgesiaa pyytävää
ensisynnyttäjää kolmeen ryhmään. Perinteinen
epiduraaliryhmä koostui 353 ensisynnyttäjästä,
joille laitettiin lumbaalinen epiduraalikatetri.
Testiannoksen jälkeen (3 ml 2 % lidokaiinia) in-
jisoitiin 10 ml 0.25 % bupivakaiinia. Tarvittaes-
sa annos toistettiin, mutta korkeintaan kerran
tunnissa. Jatkuvaa infuusiota ei näillä potilailla
ollut. Toiseen ryhmään otettiin 351 ensisynnyt-
täjää, jotka saivat yhdistetyn spinaali-epiduraa-
lianalgesian. Spinaalitilaan injisoitiin 1 ml 0.25
% bupivakaiinia ja 25 µg fentanyyliä (yhteisvo-
lyymi 1.5 ml). Kun spinaalianalgesian vaikutus
loppui , epiduraalikatetriin injisoitiin 15 ml seos-
ta, joka sisälsi 0.1 % bupivakaiinia ja 2 µg/ml
fentanyyliä. Tarvittaessa äidit saivat 10 ml lisäbo-
luksia korkeintaan puolen tunnin välein. Kolmas
ryhmä (n = 350) sai epiduraalitilaan 15 ml bo-
luksen samaa seosta kuin ryhmä 2 potilaat ilman
edeltävää testiannosta, ja analgesiaa jatkettiin in-
fusoimalla fentanyyli-bupivakaiiniseosta nopeu-
della 10 ml/tunti. Normaali alatiesynnytys oli
yleisempi mobiili-epiduraaliryhmissä (ryhmät 2
ja 3) kuin perinteisessä epiduraaliryhmässä ( 43
% versus 35 %, p = 0.04). Synnytyksen toinen
ja kolmas vaihe kestivät mobiiliepiduraaliryhmi-
en äideillä useammin tunnin tai alle kuin perin-
teisessä epiduraaliryhmässä. Keisarinleikkauksen
esiintyvyys oli samanlainen kaikissa ryhmissä, sa-
moin oksitosiinin tarve. Pohdintaosassa kirjoitta-
jat arvioivat, että noin joka neljäs instrumentaali-
sesti avustettu alatiesynnytys pystyttäisiin toteut-
tamaan normaalin tapaan, mikäli käytettäisiin
matala-annos epiduraalianalgesiaa ilman että syn-
nyttäjien kokema kivun lievitys huononisi. Toi-
saalta vastasyntyneen vointi mitattuna APGAR-
pisteillä minuutin iässä oli huonompi ja maski-
ventilaation, intubaation tai naloksonin tarve oli
suurempi mobiiliepiduraaliryhmissä kuin perin-
teisessä epiduraaliryhmässä, ja syyksi kirjoittajat
arvioivat epiduraaliin annettua fentanyyliä. Lop-
pulauseessaan kirjoittajat esittävät, että perintei-
sen epiduraalianalgesian käyttö ei ehkä enää ole
oikeutettua.
3. Comparative obstetric mobile epidural trial (COMET) study group. Ef-

fect of low-dose mobile versus traditional epidural techniques on mode
of delivery: a randomised controlled trial. Lancet 2001; 358: 19-23.

alatiesynnytyksen yhteydessä selvitettiin juuri il-
mestyneessä artikkelissa. Tutkijat analysoivat ret-
rospektiivisesti yhteensä 20 525 naista, joille oli
tehty keisarinleikkaus ensimmäisen synnytyksen
yhteydessä ja jotka synnyttivät toisen lapsensa
tammikuu 1987 - joulukuu 1996 välisenä aika-
na. Äidit jaettiin neljään ryhmään. Ensimmäiseen
ryhmään otettiin 6 980 naista, joilla toinenkin
synnytys hoidettiin suoraan keisarinleikkauksel-
la. Toinen ryhmä koostui 1 960 naisesta, joiden
toinen synnytys käynnistettiin ilman prostaglan-
diineja ja hoidettiin alatiesynnytyksenä. Kolman-
teen ryhmään otettiin naiset, joiden toinen syn-
nytys käynnistettiin prostaglandiinien avulla (n
= 366). Neljänteen ryhmään kuului 10 789 nais-
ta, joiden toinen synnytys käynnistyi spontaanisti.
Tuloksissa todettiin kohturepeämän riskin olevan
pienin äideillä, joiden toinenkin synnytys hoi-
dettiin keisarinleikkauksella (1.6/1000 äitiä).
Riski kohosi kolminkertaiseksi (5.2/1000 äitiä),
jos synnytys käynnistyi spontaanisti. Käynnistet-
tyjen synnytysten yhteydessä kohturepeämän
vaara oli vielä suurempi: 7.7/1000 äitiä, mikäli
synnytys käynnistettiin ilman prostaglandiineja
ja 24.5/1000, jos synnytys käynnistettiin pros-
taglandiinien avulla. Heinäkuun Lancetissa vii-
tataan myös tähän tutkimukseen, ja muistutetaan
lukijoita siitä, että kuitenkin suurin osa äideistä
onnistui synnyttämään toisen lapsensa alakautta
ilman komplikaatioita. Äideille pitäisi kuitenkin
selvästi kertoa kohturepeämän riski ja hoitohen-
kilökunnan tulee seurata näitä äitejä varsin tar-
kasti synnytyksen aikana.
4. Lydon-Rochelle M, Holt V, Easterling T, Martin D. Risk of uterine rupture

during labor among women with a prior cesarean delivery. N Engl J Med
2001; 345: 3-8.

Kohdun repeäminen synnytyksen yhteydessä on
aina hätätilanne sekä gynekologille että aneste-
sialääkärille. Aikaisemman keisarinleikkauksen
aiheuttamaa kohturepeämän riskiä myöhemmän

Actan heinäkuun numeron pääkirjoituksessa puu-
tutaan meta-analyysien luonteeseen ja tulkintaan
– asiaan, josta on kysytty myös anestesiologian
erikoislääkäritentissä. Anestesiologian alalla meta-
analyysejä on julkaistu etenkin postoperatiivista
pahoinvointia (PONV) käsittelevistä tutkimuk-
sista. Suurimmat meta-analyysien ongelmat ovat
editoriaalin kirjoittajien mukaan erityyppiset har-
hat (bias) ja alkuperäistutkimusten heterogeeni-
syys. Pääkirjoituksessa käsitellään samassa nume-
rossa julkaistua meta-analyysia koskien graniset-
ronin tehoa postoperatiivisen pahoinvoinnin es-
tossa (yhteensä 27 randomisoitua ja kontrolloi-
tua tutkimusta). Kävi ilmi, että keskuksessa, jos-
sa pääosa tutkimuksista oli tehty (dominating



430 FINNANEST Vol. 34 Nro 4 2001

centre), oli selvästi pienempi PONV-insidenssi
plaseboa saaneilla potilailla (0.5) kuin muissa
keskuksissa (0.83). Tämä ero ikään kuin herkisti
muita keskuksia, niin että niissä saatiin suotuisa
vaikutus myös pienellä (<20 µg/kg) granisetron
annoksella, kun taas pääkeskuksessa vain suurempi
annos (>20 µg/kg) oli tehokas. Tavallaan editori-
aalin kirjoittajat ja meta-analyysin tekijät tulevat
erilaisiin johtopäätöksiin: edelliset pitävät ongel-
mana muiden keskusten ”liian korkeaa” PONV-
insidenssiä, kun taas jälkimmäiset katsovat pää-
keskuksen muista poikkeavan alhaisen insidens-
sin häiritsevän johtopäätösten tekoa. Kannattaa
siis olla suhteellisen varovainen meta-analyysejä
lukiessaan.
5. Rasmussen LS, Dahl JB. Meta-analysis – a valuable but easily misused

tool. Editorial. Acta Anaesthesiol Scand 2001; 45: 657-658.

6. Kranke P, Apfel CC, Eberhart LH et al. The influence of a dominating
centre on a guantitative systematic review of granisetron for preventing
postoperative nausea and vomiting. Acta Anaesthesiol Scand 2001; 45:
659-670.

Kanadasta ja epiduraalin käyttäjista vastaavasti 80
%. Kolme käyttäjää vastasi Ruotsista ja kaksi
Norjasta. Tämähän tietysti kuvastaa SCA:n jäse-
nistön jakaantumista. Mielenkiintoinen yksityis-
kohta on neulakoot: spinaalineulassa eniten käy-
tetty koko oli 25 G ja epiduraalineulassa 17 G!
Tekniikoiden ajoitus myös vaihteli, mutta suurin
osa molemmissa menetelmissä laitettiin ennen
anestesian induktiota. Sinänsä mielenkiintoinen
tutkimus sydänanestesiologeille, mutta sen arvoa
vähentävät alueellinen painottuminen Amerikan
mantereelle ja toisaalta se, että kysely oli tehty jo
vuonna 1994, joten tilanne on luultavasti erilai-
nen 2000-luvulla.
7. Goldstein S, Dean D, Kim SJ et al. A survey of spinal and epidural techni-

ques in adult cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2001; 15: 158-
168.

Spinaali- tai epiduraalianalgesian käyttö sydän-
kirurgisten potilaiden kivunhoidossa jakaa sy-
dänanestesiologien mielipiteitä puolesta ja vastaan.
Suomessa Vaasa lienee ainoa paikka, jossa epidu-
raalitekniikkaa käytetään rutiinimaisesti hyvällä
menestyksellä aikuisilla sydänpotilailla. Huhti-
kuun Journal of Cardiothoracic and Vascular
Anesthesiassa julkaistiin tästä aiheesta laaja kyse-
lytutkimus, joka oli tehty Society of Cardiovas-
cular Anesthesiologists:n jäsenille. Kyselyssä tie-
dusteltiin spinaali- tai epiduraalianalgesian käyt-
töä sinänsä, käytön ajoitusta operaatioon ja per-
fuusioon nähden, neulakokoja, suhtautumista
verentuloon neulasta, havaittuja neurologisia
komplikaatioita, jne. 3 874 anestesiologia sai ky-
selyn, 892 vastasi ja näistä 892 oli sydänkirurgi-
sista sairaaloista. 68/892 = 7.6 % käytti spinaa-
lia, 62/892 = 7 % epiduraalia ja 1 % molempia.
Neurologisia komplikaatioita ei ilmoittanut ku-
kaan. Spinaalin käyttäjistä oli 97 % USA:sta +

Radiaaliarteriagraftin vasospasmin estossa ohitus-
leikkauspotilailla (n = 161) verrattiin nitroglyse-
riini-infuusiota diltiatseemi-infuusioon (24 h)
jatkettuna vastaavasti suun kautta nitraateilla tai
diltiatseemilla 6 kk. Akuutteja eroja ei tullut pe-
rioperatiivisissa infarkteissa, mortaliteetissa tai
muissa outcome parametreissa. Myöskään myö-
häisessä thallium-katroituksessa ei tullut eroja.
Diltiatseemiryhmä tarvitsi enemmän tilapäisen
tahdistimen käyttöä, oli kalliimpi ja vaati useam-
min lääkkeen vaihtamista. Vanhassa ja halvassa
vara parempi?
8. Shapira OM, Alkon JD, Macron DSF et al. Nitroglycerin is preferable to

diltiazem for prevention of coronary bypass conduit spasm. Ann Thorac
Surg 2000; 70: 883-889.
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