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Matkakertomus

Kokous oli järjestetty valtavan suuressa kongressi-
keskuksessa (International Congress Center) aivan
Berliinin suuren messualueen kupeessa, jossa luen-
tosalit, näyttelyalueet ja posterit olivat hajallaan
parin hehtaarin alueelle pirstottuna. Välimatkat lu-
entosalien välillä olivat pitkät, mutta aikataulussa
pysyttiin sen verran hyvin, että luentosalista toiseen
kykeni sessioiden välillä siirtymään. Ajoittain jär-
jestäjät eivät olleet oikein aavistaneet luentojen suo-
sitummuusjärjestystä ja niinpä välillä joku sali oli
tupaten täynnä ja joku toinen lähes tyhjä. Päivien
rakenne noudatti järjestystä, jossa päivä aloitettiin
ja päätettiin 1-2 tunnin mittaisella kutsuluennolla
(Thematic Session). Niiden välissä oli vapaat esi-
tykset ja posterit sekä näiden yhdistelmänä poste-
risymposiumi, jolloin posteriin liittyi lyhyt suulli-
nen, luentosalissa esitetty yhteenveto. Yhteenvedon
jälkeen siirryttiin sitten posterin luokse jatkamaan
keskustelua. Postereiden sijoittelun vuoksi keskus-
telu posterin äärellä jäi kovin pienen joukon har-
rastukseksi, koska taustamelu häiritsi kuulemista ja
vain eturivi pystyi keskustelua seuraamaan. Posteri-
symposium ja varsinainen posterisessio olivat aamu-
päivisin päällekkäin, joten molempiin ei voinut osal-
listua. Tarjolla oli myös hoitajien ohjelmaa sekä te-
hohoidon eurooppalaiseen diplomiin tähtäävä kou-
lutuspaketti (Educational Session), johon osallistu-
minen edellytti etukäteisilmoittautumista ja oli
maksullinen. Kaiken kaikkiaan rinnakkaisluentoja
oli kahdeksan, joten vaikeuksia tuotti valita kiin-
toisimmat. Nykyiseen tapaan myös lounasajat käy-
tettiin hyväksi. Silloin pidettiin teollisuuden spon-
soroimia kutsuluentoja joiden yhteydessä tarjottiin
"doggy bag" -tyyppinen lounaspussi kuulijoille.
Ohjelmaa riitti siis koko päiväksi aamun puoli yh-

deksästä iltakuuteen. Osa luentosaleista pimennet-
tiin niin täydellisesti luentojen ajaksi, että omien
muistiinpanojen tekeminen oli mahdotonta. Tänä
vuonna ei näyttänyt olevan mitään suurta teemaa,
joka olisi noussut ylitse muiden. Kutsuluennot, va-
paat esitelmät sekä posterit sisälsivät koko tehohoi-
don kirjon.

Timsit mittasi toistetusti SAPS II and LOD (Lo-
gistic Organ Dysfunction) -scoreja ja pyrki siten li-
säämään niiden tarkkuutta hoitotuloksen ennusta-
jana. LOD on alunperin LeGallin julkaisema
(JAMA 1996), meillä vähän käytetty luokitus. Sii-
nä määritetään kaikkiaan kuuden elinvaurion vai-
keusaste ja kertoimia käyttämällä lasketaan kuole-
man riski. Kertoimet on tuotettu logistisella regres-
siolla suuressa databasessa. Kaiken kaikkiaan tässä
tutkimuksessa (noin 900 potilaan otos suuresta da-
tabasesta, hoitoaika väh. 3 vrk) SAPS yksinään tu-
lopäivänä mitattuna toimi varsin huonosti (ROC:n
AUC 0.74).  Ongelmia oli sekä SAPS-asteikon ala-
että yläpäässä, alapäässä aliarviointia ja yläpäässä
yliarviointia kuoleman riskin suhteen. Kun logisti-
sessa mallissa otettiin muuttujaksi SAPS:n ja LOD:n
muutos ensimmäisen kolmen päivän aikana, saa-
tiin ennustearvoa lisättyä. SAPS oli parhaimmillaan,
jos ensimmäisestä toiseen päivään oli tapahtunut
nousua ja LOD oli parhaimmillaan, jos nousu jat-
kui kolme päivää. Numeroina SAPS:n nousu en-
simmäisestä toiseen päivään antoi riskisuhteeksi
1.86 (seuraavana päivänä enää 1.43) ja LOD:n nou-
su toisesta kolmanteen päivään 1.98 (edellinen päi-
vä 1.52). Mahtaneeko kieliä alkavasta monielinvau-
riosta ja siihen liittyvästä kuolleisuuden lisääntymi-
sestä?

Seuraavat esitykset käsittelivät SAPS:n, SAPS II:n



68 FINNANEST Vol. 33 Nro 1 2000

tai SAPS II:n ja APACHE II:n käyttöä erityyppis-
ten potilaiden ennustemallien suhteen. Kuten tun-
nettua, jätettiin SAPS:n kehittelyyn käytetystä da-
tabasesta pois tiettyjä potilasryhmiä, kuten sydän-
kirurgia, palovammat jne. Kuitenkin näitä potilai-
ta hoidetaan paljon ja ennustemalleja halutaan so-
veltaa myös niihin. Auriant et al. Ranskasta testasi
SAPS II:ta kirurgisilla potilailla, joita oli yhteensä
1775 (79.3% elektiivisiä, 7.9% hätäleikkauksia sai-
raalan potilaille, 12.8% sairaalaan tulleita hätälei-
kattavia). ROC:n AUC oli 0.754, joka vaikuttaa
melko tavanomaiselta, mutta siitä huolimatta joh-
topäätöksenä oli, että ennustemallin toimivuudessa
on toivomisen varaa. Valponi et al. Italiasta ottivat
käyttöön vanhan SAPS-pistejärjestelmän ja totesi-
vat sen ennustavan erittäin huonosti 1721 potilaan
sekateho-admission tulosta. Ennustettu kuolleisuus
oli lähes koko hoitoajan suurempi kuin todettu ja
siten sensitiivisyyskin vain 27%. Mittarien käyttö-
kelpoisuus muuttuu ajan myötä (bias lisääntyy hoi-
tokäytäntöjen muuttuessa jne.) ja niitä pitäisikin
muokata 4-5 vuoden väliin. Ongelmaksi voi tulla
se, että ison databasen vanhin data on eri arvoista
kuin nuorin. Amsterdamilaisen Bosmanin abstrak-
tissa oli testattu APACHE II:n ja SAPS II:n toimi-
vuutta sydänkirurgisilla potilailla. Ennustettu kuol-
leisuus oli merkittävästi suurempi kuin todettu. RO-
käyrien AUC oli sydänkirurgisilla potilailla mata-
lampi (huonompi) kuin muilla potilailla sekä
APACHE:n että SAPS:n kohdalla.

Scoren käytännön laskemisessa on monenlaisia
vaikeuksia ja yksi tuli hyvin ilmi Jornan selkeässä
esityksessä. Useilla tehoilla on käytäntö, että yksi
lääkäreistä täyttää päivittäin (tai vain ensimmäise-
nä päivänä) lomakkeen, joka sisältää potilaan kaik-
ki Apache-muuttujat, eli 12 fysiologista muuttujaa,
krooniset sairaudet ja iän.  Jornan pani 15 lääkäriä
tekemään tämän 11 potilaalle ja katsoi mitä tulee.
Lääkäreistä noin puolet oli apulaislääkäreitä ja puo-
let ns. intensivistejä. Vaihteluväli pistesummissa lää-
käriltä toiseen oli huima. Alkuperäinen data on jul-
kaistu Lancetissa ja nyt esitettiin koulutusohjelman
vaikutukset tähän vaihteluun. Koulutus ja ohjeis-
tus vähensi vaihtelua, mutta ei poistanut sitä. Suu-
rimmat vaihtelut aiheutuivat siitä, oliko esim. mu-
nuaisten vajaatoiminta akuutti vai krooninen.
Akuutti vajaatoimintahan tuplaa kreatiniinin pis-
teet. Koulutusohjelman jälkeenkin pisteiden vaih-
telu saattoi olla yli 40%, mikä tuntuu todella isolta.

Tonometriaa käsiteltiin luonnollisesti monelta

kantilta ja erityyppisissä esityksissä. Keskustelussa
korostui kudoksen hiilidioksidiosapaineen mittauk-
sen taustalla olevien fysiologisten mekanismien
monimutkaisuus ja niiden vaikutus tuloksiin. Ai-
heesta kiinnostuneille löytyy artikkeli British Jour-
nal of Anaesthesian marraskuun numerosta (1).
Useissa sessioissa käsiteltiin suolistoalueen verenkier-
toa ja siinä Kuopiossa tehty työ näkyi vahvasti.
Uutena suoliston verenkierron riittävyyden mitta-
uskeinona esitettiin ohutsuolen lumenin laktaatti-
tason määrittäminen mikrodialyysin avulla. Mene-
telmän kuvaus ja validointi koe-eläinmallissa löy-
tyy Anesthesiologyn joulukuun numerosta (2).

Jaspers Belgiasta käytti BIS-monitorointia teho-
hoitopotilaiden sedaatioasteen määrittämisessä. 14
hengityslaitteessa olevaa potilasta sedatoitiin kliinis-
ten tarpeiden mukaan joko propofolilla tai piritra-
midilla vähintään 14 vrk ajan. Annosmäärien ja BIS-
piteiden välillä ei esiintynyt korrelaatiota. Alkuvai-
heen arvo oli 68, kolmantena päivänä 45 ja viiden-
tenä päivänä 31 viitaten seditiivien kumuloitumi-
seen. Mugaragu mittasi frekvensianalyysin avulla
syketaajuuden ja verenpaineen muutoksen sedaatio-
asteen muutoksen yhteydessä. 20 postoperatiivista
potilasta oli aluksi syvästi sedatoitu (Ramsey 6) pro-
pofolilla, toisessa vaiheessa potilaat olivat hereillä
(Ramsay 2). Sedaatioaste korreloi hyvin sekä alhai-
seen LF(low frequency)-voimaspektriin, että alhai-
seen LF(0.02-0.15 Hz)/HF (high frequency: 0.15-
0.4 Hz) -suhteeseen.

Kreeftenberg Hollannista käsiteli sairaaloiden
välisiä siirtoja. Esityksen teki varsin mielenkiintoi-
seksi ja meidän kannalta tärkeäksi se, että omaa toi-
mintaa potilaskuljetuksineen on hyvä saada verrata
muihin. Tässä selvitettiin 112 sairaalasta toiseen siir-
retyn potilaan kuntoa perille tultaessa. Erityisesti
painotettiin, että ennen lähtöä potilas tulee stabi-
loida ja mahdollisuuksien mukaan saada kokenut
lääkäri saattamaan. Matka oli enimmillään 150 km.
Puolet potilaista oli ventiloituja, kolmanneksella oli
inotrooppinen lääkitys. Keskiarvoina tulokset näyt-
tävät suhteellisen hyviltä, mutta kun katsotaan vaih-
teluvälejä saadaan parempi kuva, joka vastaa luen-
totilaisuudessa annettua. Arvoja tullessa: pCO2 1.4
- 15.0 kPa, pH 6.92-7.57, SaO2 31-100%, laktaat-
ti 0.5 -12.2. Ongelmia oli ennenkaikkea hoidon
jatkuvuuden takaamisessa ja useissa  tapauksissa
potilaan kunto oli merkittävästi huonontunut mat-
kan aikana. Osa matkoista tehtiin ilmateitse. Yksi
potilas oli menehtynyt matkan aikana. Meidän ta-
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pamme hakea potilaat kokeneen lääkärin saattama-
na lähettävästä sairaalasta on osoittautunut turval-
liseksi ja toimivaksi.

Ensihoidollisesti kongressi tarjosi muutamia
mielenkiintoisia sessioita. Elvytyksestä oli esitys
koskien muutamaa perustutkimusta ja myös tulok-
sia. Dahmen kumppaneineen Leipzigistä oli tutki-
nut eläinkokeessa polynitroksyylialbumiinin (PNA)
vaikutusta elvytyksen jälkeisen reperfuusiovaurion
estämisessä. Suojavaikutusta ei kuitenkaan havait-
tu.

Ruppert kumppaneineen Munchenistä oli selvit-
tänyt 369 elvytyspotilaan jatkoselviytymisen. Näistä
kotiutettiin 34, joista 26 oli elossa vuoden kulut-
tua. 20 oli neurologisesti ja toiminnallisesti hyvässä
kunnossa (OPC/CPC 1-2). Loppukaneettina pidet-
tiin sitä, että elvytyksen jälkeinen toiminnallinen
tulos on harvoin huono.

Hypoksista aivovauriota käsittelevä sessio oli var-
sin mielenkiintoinen. Ungerstedtin esitys mikrodia-
lyysin käytöstä aivovaurion monitoroinissa oli paitsi
visuaalisesti, mutta myös asiallisesti, erittäin mie-
lenkiintoinen. Lundissa mikrodialyysi on esimerkik-
si SAV-potilailla  kliinisessä käytössä oleva monito-
rointimahdollisuus. Toinen mielenkiintoinen aihe
oli neurokirurgi Hacken luento massiivin aivoin-
farktin yhteydessä ilmaantuvan aivoödeeman hoi-
dosta dekompressio-leikkauksen avulla. Tulokset
olivat varsin lupaavia.

Helikopterin hyödystä ensihoidossa väittelivät
Paul Cunningham Pohjois-Carolinasta (Con) ja
Michael Raschke Saksasta (Pro). Cunningham esit-
teli oman tutkimuksensa, jossa hyödyllisyys asetet-
tiin varsin kyseenalaiseksi, saksalaisilla oli taas oma
selkeä käsityksensä helikopterin hyödyllisyydestä.
Kopterin käyttö, miehitys, hoidon toteuttaminen
jne. vaihtelivat näissä tutkimuksissa, eivätkä nämä
kovin erilaiset ensihoitojärjestelmät ole tässä suh-
teessa vertailukelpoisia.

Toisaalta kysymykseen, mikä traumapotilaan
prehospitaalisessa hoidossa sitten on tärkeää, vasta-
si varsin oivallisesti Giuseppe Nardi Italiasta luen-
noidessaan Advanced Trauma Life Support -koulu-
tuksesta ja sen vaikutuksesta. Keski-Italiassa oli jär-
jestetty keskitetysti ATLS-koulutus traumasairaalan
sisällä sekä samanlainen prehospitaalisesti työsken-
televille lääkäreille ja ensihoitajille. Traumapotilai-
den hoitotulokset olivat parantuneet selvästi verrat-
tuna tilanteeseen ennen koulutusta. Tämän jälkeen
analysoitiin, mitkä muuttujat ennustivat hyvää lop-
putulosta traumapotilaiden kohdalla heidän järjes-
telmässään. Nardi totesi, ettei ollut niin keskeistä,
oliko tapahtumapaikalla helikopteri ja/tai lääkäri,
vaan keskeistä oli, että se ketju, joka potilaan hoiti
oli kokonaisuudessaan koulutettu saman konseptin
mukaan. Näin voitiin puhua traumapotilaan koh-
dalla alueellisesta "Traumasysteemistä". Tässä asi-
assa on Suomessakin paljon parannettavaa.

Parhaat kiitoksemme Suomen Anestesiologiyh-
distykselle saamastamme matka-apurahasta.
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