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Kokous pidettiin kauniissa Wienissä kevään tu-
lon kynnyksellä. Ilma muuttui noin 20-asteisek-
si miellyttäväksi alkukesäksi. Lukuisat onnenpen-
saat olivat keltaisia ilopilkkuja, puihin puhkesi
lehtiä. Narsissit ja tulppaanit kukkivat. Itävalta-
Unkarin keisarikunnan vaikutus tuntui edelleen
rakennusten klassisina muotoina. Toki kaikki ei
ollut konservatiivista - Hundertwasserhaus oli eräs
merkillisimmistä asuinrakennuksista, mitä on
vastaan tullut. Liikkuminen metrolla oli helppoa.
Paikallisiin hieman malttamattomiin taksikuskei-
hinkin tuli tutustuttua. He eivät jaksa kuunnella
osoitetta loppuun, vaan ajelevat tutun alkuosan
mukaan lähimmälle samantapaiselle kadulle. Kar-
tasta oli hyötyä.

Kokousta varjosti Jörg Haiderin nousu halli-
tukseen ja sitä seurannut Itävalta-boikotti. ESA-
kokousta ei peruttu, vaikka näin oli ehdotettu.
Useat nimekkäät luennoitsijat eivät lainkaan saa-
puneet kokoukseen tai peruivat tulonsa. Ikävä
kyllä asiantila paljastui usein vasta luennon alus-
sa, kun luennoitsija ei ilmaantunut paikalle. Va-
linnanvaraa oli silti runsaasti ja useita mielenkiin-
toisia luentoja, workshoppeja, symposiumeita ja
abstrakteja jäi kuulematta. Esitystapa oli suurim-
malla osalla digitaalinen, kuvat ja lyhyet videot
toistuivat mainiosti videotykeillä. Wienin kan-
sainvälinen kongressikeskus oli mittava ja hie-
man sekava arkkitehtuuriltaan, mutta melko no-
peasti alkoivat salit löytyä.

Ranskalainen Marc Samama Hopital
Avicienne:sta puhui koagulaation arvioinnista leik-
kaukseen liittyen. Luento oli selkeä ja käytännön-
läheinen.

Rutiinisti tehtävät preoperatiiviset testit ovat

osoittautuneet hyödyttömiksi (Rapaport-83).
Hyvä anamneesi on tärkeä. Onko kielen, posken
tai huulen puraisun jälkeen ollut pitkittynyttä
vuotoa tai turvotusta? Jos olet loukannut itsesi,
kuinka suuria mustelmia on tullut? Onko esiin-
tynyt suurempia mustelmia kuin ”silver dollar”,
ilman että muistat loukanneesi itseäsi? Jos sinul-
ta on poistettu hampaita, miten pitkään vuoto
on kestänyt, tai onko vuoto alkanut uudelleen?
Mitä leikkauksia on tehty ja onko niihin liitty-
nyt vuotoa, minkälaista? Onko sukulaisilla ollut
epätavallisia mustelmia tai vuoto-ongelmia leik-
kauksien yhteydessä? Näillä kysymyksillä pitäisi
pystyä arvioimaan, minkälaisiin tarkempiin hyy-
tymistesteihin on tarvetta.

Leikkauksen aikaisen vuodon yhteydessä on
kliininen arvio tärkeää. Trombosyyttien lukumäärä
on hyödyllisin testi ja tulisi aina ottaa, jos tulee
vuoto-ongelmia. Myös hematokriittiarvo saadaan
nopeasti. Kokoveren hyytymistä voi arvioida itse
”on site” ( 2ml verta putkeen, hyytyy: 37°C 10-
12min, 20°C 16-18min. – Normaalisti hyyty-
mä pysyy 72 h. Jos hyytymä alkaa liueta alle
30min, on kyseessä voimakas fibrinolyysi). TEG
= tromboelastogrammi on hyvä, mutta kallis tes-
ti. APTT ja TT ovat hyödyllisiä hepariini- ja var-
fariinivaikutuksen arvioinnissa. Muut testit eivät
juuri ole hyödyllisiä vuototilanteessa. Kliinisesti
muista hoitaa Hkr ja estää hypotermia, koska nii-
hin voit helposti vaikuttaa. Optimaaliseen hemos-
taasiin vaaditaan riittävä hematokriitti. Puna-
soluilla on merkittävä osa trombin muodostumi-
sessa. Kun Hkr laskee alle 0.20, verihiutaleiden
aggregoituminen huononee riippumatta verihiu-
taleiden määrästä. (Hkr 0.34 ->0.22 hyytymän
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muodostumisaika 198 s -> 406 s) Matala hema-
tokriitti vaikuttaa merkittävämmin vuoto-aikaan
kuin trombosytopenia. Potilaan lämpö on eräs
tärkeimpiä vuotoon vaikuttavia tekijöitä. Hypo-
termisen potilaan 25 - 29°C vs. 35 - 37°C vuoto
voi olla kolmikertainen 6 - 12 h kirurgian loppu-
misen jälkeen. Hypotermia lisää leikkauksen ai-
kaista vuotoa, joten jos selkeää kirurgista syytä
vuodolle ei ole, tulee lämpötila korjata ennen ve-
rituotteiden antamista.

Karl H. Lindner Insbrukista luennoi vasopres-
soreiden käytöstä elvytykseen (CPR) liittyen. Vain
paineluelvytys ja varhainen defibrillaatio ovat to-
distetusti CPR:n lopputulokseen vaikuttavia te-
kijöitä. Adrenaliinia on käytetty, vaikka sen te-
hoa ei ole kyetty osoittamaan. Adrenaliinilla on
useita haittavaikutuksia: myokardin hapenkulu-
tus lisääntyy, ventrikulaariset arrytmiat lisäänty-
vät, CPR:n jälkeinen sydämen vajaatoiminta voi
pahentua. Korkea-annos 10mg adrenaliini vs.
perinteinen 1 mg vs. keittosuola ei lisännyt ko-
tiutujien määrää CPR:n jälkeen. Jos CPR:n yh-
teydessä jouduttiin käyttämään adrenaliinia, vain
8.8% selviytyi välittömästi ja 0.9% kotiutui.

Lindner on tutkinut vasopressiiniä. CPR:en
johtaneessa tilanteessa ovat sekä adrenaliini- että
noradrenaliinipitoisuudet spontaanisti hyvin kor-
keat. Myös vasopressiinin pitoisuus nousee resus-
kitaatioon liittyen. Niillä potilailla, jotka selvisi-
vät CPR tilanteesta, todettiin korkeammat va-
sopressiini- ja adrenokortikotropiinipitoisuudet
menehtyneisiin verrattuna. Toisaalta korkeimmat
adrenaliini- ja noradrenaliinipitoisuudet todettiin
menehtyneiden ryhmässä. Näin vasopressiini vai-

kuttaa lupaavalta aineelta CPR:n liittyen. Elvy-
tettävillä porsailla vasopressiini paransi merkittä-
västi hemodynamisia muuttujia, vitaalielinten
verenvirtausta ja aivoverenkierron astrup-arvoja
adrenaliiniin verrattuna. Vasteet kestivät pitem-
pään, useampia eläimiä saatiin elpymään ja bra-
dykardiaa spontaanin verenkierron palautumiseen
(ROSC) liittyen oli vähemmän. Vasopressiinin ja
adrenaliinin yhteiskäyttö ei ole osoittautunut
hyväksi. Kombinaatio nitron kanssa on parempi
kuin vasopressiini yksinään, koska tällöin endo-
kardiaalinen verenvirtaus ja endo-/epikardiaaali-
sen verenvirtauksen suhde on parempi.

Vasopressiiniä on voidaan antaa suonensisäi-
sesti (i.v.), endobronkiaalisesti ja intraosseaalises-
ti (i.o.). Ekvipotentti annos on sama. Endobron-
kiaalisesti adrenaliinin annoshan on 10-kertainen,
ja varsinkin lapsilla tulisi käyttää i.v. tai i.o. -reit-
tejä.

Kammiovärinässä käytetty vasopressiinin an-
nos on ollut 40 yksikköä 3 - 5 min kuluessa i.v..

Vasopressiini voi olla lupaava vaihtoehtoinen
vasokonstriktori elvytyksessä. Vasopresiini paran-
taa vitaalielinten verenvirtausta ja aivojen perfuu-
siota enemmän kuin adrenaliini. Tällä hetkellä
on käynnissä eurooppalainen monikeskustutki-
mus. Ehkä parin vuoden kuluttua on vasopresii-
nin merkitys elvytyslääkkeenä arvioitavissa.

Luennoitsija sivusi myös muuta elvytyskäytän-
töä. Amiodaroni on syrjäyttämässä lidokaiinin
SVT :n ja VT:n hoidossa.
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