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Matkakertomus

Sateisen kesän jälkeen oli oikein mukavaa len-
tää lämpimään. Kun lisäksi tiedossa oli kah-
teen vanhaa kulttuuria edustavaan kaupunkiin 

tutustuminen, ei voinut kuin innolla odottaa kysei-
siä matkoja. Hieman tosin taas mietiskelin aivoituk-
siani, kun varsin tiiviin ja rankan elvytyskongressin 
jälkeen lensin kuusi tuntia pitkin Eurooppaa seuraa-
vaan paikkaan. Kumma kyllä, ravitsemuskongressi, 
johon olin lupautunut menemään lähinnä vanhasta 
rakkaudestani ravitsemushoitoon, osoittautui paljon 
antoisammaksi elvytystutkimusteni kannalta kuin 
varsinainen elvytyskongressi.

Aloittakaamme Budapestista. Suomesta oli mat-
kalla mukavan kokoinen ryhmä. Laskin, että meitä 
oli noin kolmisenkymmentä. Valitettavasti edelleen-
kin luennoitsijoiden joukossa oli vain yksi suomalai-
nen. Vaikka meitä ensihoitolääketieteen dosentteja 
on maassamme jo kolme, ja meitä dosentteja yhdis-
tää ehkä eniten juuri elvytystutkimus. Postereita oli 
kaksi ja suullisia esityksiä kaksi.

Mukavaa oli, että useassa sessiossa suomalainen 
tutkimus mainittiin, ja varsinkin sairaalaelvytyksistä 
väitöskirjansa tehneen Markus Skrifvarsin nimi oli 
erittäin hyvin esillä. Yhteenveto luentopäivien päät-
teeksi esitteli tarkasti myös hänen tutkimuksiaan.

Elvytyssuositukset muuttuvat, ja uudet suosituk-
set ilmestyvät vuonna 2005. Keskityn tässä lähinnä 

kertomaan niistä tutkimustuloksista, jotka esiteltiin 
ja jotka varmasti muokkaavat suosituksia. Norjassa 
tehty tutkimus on osoittanut, että kun sydänpysäh-
dyspotilas tavoitetaan viiveellä eli noin 4 minuutin 
kuluttua elottomuuden alusta, hän selviää parem-
min, jos häntä on ensin paineluelvytetään 3,5 mi-
nuuttia ja vasta sitten defibrilloidaan. Nyt kerrottiin 
selitys tähän. Sikatutkimuksessa nähtiin, että kun 
sydän pysähtyy, laskimopuoli vielä hetken toimii ja 
pumppaa oikean kammion täyteen verta. Tällöin va-
sen kammio painuu kasaan ja sydämen väliseinä oi-
kenee venyessään. Sydämen täyttyessä äärimmilleen 
verestä syntyy ns. “stone heart”. Tällainen sydän ei 
defibrillaation jälkeen kykene supistumaan niin, et-
tä verenkiertoa saataisiin aikaan. Defibrillaatio ei siis 
auta. Tämä patofysiologinen tila on pahimmillaan 
noin 4 minuutin kuluttua sydänpysähdyksestä. Pai-
ne kaikissa suonissa on tietysti tällöin nolla.

Kun paineluelvytys aloitetaan heti potilaan luo 
saavuttaessa ja sitä jatketaan hetken aikaa, saadaan 
oikea kammio tyhjenemään ja tilaa vasemmalle 
kammiolle laajentua. Tällöin defibrillaation jälkeen 
sydän pystyy täyttymään ja fysiologisten lakien mu-
kaan supistumaan saaden aikaan verenkiertoa. Pai-
neluelvytys saa aikaan kaulavaltimoihin varsin hy-
vän paineen jo 10 sekunnissa, koska kiertoa tapah-
tuu rintakehän ulkopuolisissa elimissä sekä paine-
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lun kompressio- että palautumisvaiheessa. Sen sijaan 
rintakehän ulkopuolella paineluelvytys kierrättää 
verta vain dekompressiovaiheessa eli sepelvaltimois-
sa kierto on kohtuullista vasta noin 90 sekunnin ku-
luttua.

Mikä on se aika, joka tulisi käyttää paineluelvyt-
täen, on vielä avoinna. Elvytyksen ”grand old man” 
Douglas Chamberlain esittää mallia, jossa potilaal-
le annetaan yksi defibrillaatioisku ja tämän jälkeen 
paineluelvytetään 200 kertaa ennen kuin rytmiä 
edes analysoidaan. Tästä elvytys jatkuisi sitten en-
tiseen malliin. 

Elvytys aloitetaan suosituksissa kahdella puhal-
luksella. Kammiovärinässä tämä on turhaa, koska 
potilas ei ole kärsinyt hapenpuutteesta. Käsitys on 
ollut, että nämä puhallukset ehditään tehdä 2 sekun-
nissa. Tutkimukset sekä maallikoilla että lääketieteen 
opiskelijoilla on kuitenkin nyt todistanut, että pu-
halluksiin kuluu aikaa 14−16 s. Näin ollen myös 
paineluiden määrä minuutissa vähenee huomatta-
vasti. Jos puhalluksen kesto olisi 2 s rytmillä 2:15 
saataisiin minuutissa aikaan 65 painelua ja 8 puhal-
lusta, nyt kun todellisuudessa puhallus onkin 16 s 
emme painelekaan kuin 45 kertaa ja puhalluksia on 
vain 4. Ja elvytyksen aloitus viivästyy noin 29 sekun-
nilla. Kun jokainen minuutti aiheuttaa 7−10 % me-
netyksiä potilaissa, tämäkin aika on merkittävä. Uu-
sissa suosituksissa luultavimmin nämä alkupuhal-
lukset jätetään pois muilta kuin lapsipotilaita ja niil-
tä, joilla sydänpysähdyksen syy on hapenpuute.

Paineluelvytys on aina ollut tärkeää, muta nyt 
sen merkitys on entisestään korostunut. Puoli-au-
tomaattisia defibrillaattoreita käytettäessä varsin pal-
jon aikaa kuluu äänikomentojen kuunteluun. Myös 
rytmin analysointiin menee ainakin 20 sekuntia jo-
ka kerta eikä tänä aikana voi painella. Uusissa de-
fibrillointielektrodeissa on jo filtteri, joka suodattaa 
painelut niin, että niitä voi jatkaa analysoinnin aika-
nakin. Ja elektrodithan on aina voinut laittaa rinta-
kehälle painelun jatkuessa. Eli tärkeää on jo koulu-
tuksessa kiinnittää huomiota siihen, että painelu to-
della jatkuu aina kun se on mahdollista. Tällä het-
kellä painelua eli verta kierrättävää toimintaa ei ole 
elvytyksissä kuin 30−40 %!

Monet tutkimukset osittivat taas kuinka huonos-
ti terveydenhuollon ammattilaiset elvyttävät, mutta 
täytyy sanoa, että oli shokki lukea kuinka huonosti 
ensihoitolääkärit elvyttävät. Posterissa esitetyt luvut 
olivat tyrmistyttäviä. Vain kolme lääkäriä 129:stä 

osasi peruselvyttää. Apua ei hälyttänyt kuin 47 %, 
puhalluselvytyksestä selvisi kunnialla vain 28 % ja 
painelusta 18 %.

Ravitsemuskongressissa kuuntelin parikin luen-
toa verensokerin kontrolloimisen tärkeydestä teho-
potilailla. Insuliinin vaikutuksia potilaiden selviy-
tymiseen tutkitaan useassa eri maassa tällä hetkel-
lä. Erittäin suurella aineistolla tehty tutkimus on tu-
lossa Australiasta ja kertonee verensokerin kontrollin 
vaikutuksesta myös muihin potilaisiin kuin kirurgi-
siin tehopotilaisiin.

Erittäin hyvä luento oli ESPEN-palkinnon voit-
taneen Hans Sauerweinin katsaus proteiinien opti-
maaliseen antoon sairauden aikana. Tavoitteena po-
tilaan hoidossa on lihasmassan ylläpito. Itsenäises-
ti mortaliteettiin vaikuttavana tekijänä lihasmassa 
on keskeisessä asemassa. Vankiloissa nälkälakkoon 
kuolleista julkaistujen tutkimusten mukaan ihmi-
nen menehtyy, kun lihasmassasta 40 % on menetet-
ty. Hyvä on muistaa, että sairauden hoito ei itsessään 
riitä ylläpitämään lihasmassaa vaan ravintoaineet 
ovat kriittisesti sairailla verrattavissa lääkkeisiin. Op-
timaalinen ravitsemus stimuloi elimistöä proteiini-
en synteesiin. Proteiinia ei voi varastoida, ja siksi si-
tä tulee antaa potilaille 1,5 g/kg/vuorokausi. Liialli-
sen proteiinin annosta ei ole hyötyä, koska potilas ei 
pysty tämän enempää käyttämään rakennusaineena. 
Määräävää ei kuitenkaan ole vain määrä vaan myös 
annettavien proteiinien laatu. Varmaa on, että sai-
rauden myötä proteiinien synteesi muuttuu ja mo-
nesta essentiellistä aminohaposta tuleekin non-es-
sentiellejä. Tarvitaan siis toisenlainen aminohappo-
koostumus kuin terveellä. Typpitasapainon mittaus 
on liian epäsensitiivinen mittari potilaan proteiinien 
tarpeesta, ja uusia kliinisiä mittareita tulisi kehittää. 
Glutamiinista on keskusteltu vilkkaasti. Tämän lu-
ennon aikana selvitettiin tosiasiaa, että suonensisäi-
sesti annettu glutamiini ei johda lihasten glutamii-
nin lisääntymiseen.

Kiitos SAY:lle mahdollisuudesta osallistua ammat-
titaitoani ja tutkimusyhteyksiäni parantavaan kan-
sainväliseen koulutukseen.                                   r
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