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Pohjoismainen anestesiologikokous

9.-11.6. 1999 Århus

Antti Mali

Matkakertomus

Vuosituhannen viimeistä NAF-kokousta eivät sää-
haltijat suosineet, mutta sisällöltään 50-vuotisjuh-
lakokous oli mennyttä muistava ja nykyisyyttä hy-
vin varoittava. Allekirjoittaneelle - kokemattomalle
kongressihaille - se antoi keinon purkaa työpainei-
ta ja vinkkejä ja keinoja kehittää työtään siirryttä-
essä uudelle vuosituhannelle.

Århus on Tanskan toiseksi suurin kaupunki ja
merkittävä yliopistopaikkakunta. Se voi ylpeillä
omalla Nobelistilla, Jens Christian Skoulla. Hän piti
kokouksen avausluennon kertomalla taipaleestaan
Na-K-pumpun löytäjänä ja tieteen tekijän usein yl-
lättävistäkin suunnan muutoksista. Århusin yliopis-
ton anestesiologian professori Else Tönnesen, toi-
mi kokouksen presidenttinä. Hänen yksikkönsä
päätutkimusaihe liittyi anestesia- ja tehohoitopoti-
laiden immunovasteeseen. Koko århusilainen anes-
tesiologikunta oli panostanut niin tieteelliseen kuin
myös sosiaaliseen antiin kokouksen järjestelyissä.

Osallistuin kokousta edeltävälle tuorentamiskurs-
seille, joista ensimmäinen käsitteli sydän- ja veri-
suonianestesiaa ja jälkimmäinen obstetrista aneste-
sia.

Koronaariverenkierron säätelystä puhui P.Foix
(Oxford), joka valotti nykykäsitystä koronaarikier-
toa säätelevistä tekijöistä. Vaurioitunut sepelvalti-
mo reagoi esim. parasympaattiseen aktivaatioon
supistumalla, kun taas intakti verisuoni dilatoituu.
Leikkaukseen liittyen autonomisen hermoston la-
biliteettia esiintyy runsaasti, mikä altistaa ateroskle-
roottisia sepelvaltimoita kontraktiolle. Saman ses-
sion myöhemmässä luennossaan hän painotti dy-
naamisen iskemian vaarallisuutta perioperatiivises-
ti - jopa pahempana kuin infarktoitunutta aluetta
sydämessä.

Muutaman luennon ajan todistettiin korkean
torakaalisen epiduraalin erinomaisuutta sydänleik-
kauspotilailla: potilaiden toipuminen nopeaa, extu-
baatioajat aikaistuvat ja ilmeinen suojaava vaikutus
sydämeen merkittävä. Antikoagulaation ja hepari-
nisaation riskejä ei keskusteluissakaan liiemmälti
käsitelty. Lopuksi tanskalainen kollega piti vauhdik-
kaan ja hyvän esityksen valmistautumisesta hätä-
leikkauksiin sydänkirurgiassa. Hän painotti valmii-
den toimintakaavioiden tarpeellisuutta. Aikaa vie-
vät kanyloinnit tulisi ajoittaa oikeaan ajankohtaan,
mahdollisesti vasta postoperatiiviseen vaiheeseen.

Obstetrisen anestesiologian puolelle oli koottu
vaihteleva esityskokonaisuus, jossa brittianestesio-
logien vaikuttava power pointin käyttö lisäsi uskoa
tietotekniikan etuihin. Lars lrestedt käsitteli aihet-
ta, mitä tehdä kun puudutus ei suju toivotusti sek-
tioanestesiassa. Hän vaikutti hyvin epäilevältä kom-
binaatiotekniikan suhteen; jopa siinä määrin, että
varoitteli spinaalipuudutuksen käytöstä jos potilaalla
on synnytyskipuepiduraali. Hän suositteli ropiva-
kaiinia sektioanestesian aikaan saamiseksi katetrin
kautta. Dekstraanin käytön suosittelu hämmästytti
allekirjoittanutta.

Ensimmäisenä varsinaisena kokouspäivänä osal-
listuin ilmatiekurssille, jossa innoittajana oli Toni
Sanches, joka värikkäällä tavalla johdatteli ilmatien
hallinnan keinoihin. Algoritmi keinoista ja lisäkei-
noista olisi jokaisen hyvä luoda itselleen. Hän pro-
pagoi retrograadista intubaatiota, johon Cook-yh-
tiö on kehittänyt oman setin. M.S. Kristensen opetti
fiberoskooppista intubaatiota, jota saimme harjoi-
tella videoavusteisella laitteella.

Toistakymmentä vuotta laitetta käyttäneenä hä-
peäkseen täytyy tunnustaa, että koin täyttymyksen
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hetken havaitessani, että kuvan 1. fiberoskoopin
ohjaaminen vaatii kohteen ts. kurkunpään pitämistä
kuvan keskellä. Larynxmaskitekniikkaan on kehi-
tetty apuväline (Fastrach), jolla tosin tanskalaisen
ohjaajan Jens Möllerin hämmästykseksi onnistuin
ohjaamaan intubaatioputken ruokatorveen.

Tanskalaisen voileipäpöydän herkkuihin tutus-
tumisen jälkeen seurasin symposiumin "Anaesthe-
sia in fast-track surgery". Pikajuoksukirurgia aset-
taa vaatimuksia kivunhoidon, ravitsemuksen ja
mobilisaation suhteen. Toimintamallien kehittämi-
nen, joilla mahdollisimman tehokas leikkaussalin
ajankäyttö ja postoperatiivisen sairaalaoleskelun ajal-
linen minimointi saavutetaan, sai monipuolisen
käsittelyn. Erityisesti M.G. Henriksenin esitys var-
haisesta mobilisaatiosta jäi mieleen vanhoja totuuk-
sia ravistelevalla tavalla. Olle Ljungvist esitteli
preoperatiivisen paaston vaikutusta postoperatiivi-
seen insuliiniresistenssiin. He ovat pystyneet estä-
mään sitä antamalla potilaalle 12.5 %:sta hiilihyd-
raattivalmistetta 600-800 ml suun kautta ennen
leikkausta.

Keskiviikkoilta päättyi Århusin sinfoniaorkeste-
rin pohjoismaisen musiikin iltaan, jonka jälkeen
nautimme buffetin antimista skandinaavisen yhteis-
hengen elähdyttäminä - tosin enimmäkseen keskus-
tellen kotimaan tilanteesta ja sen uhkakuvista.

Torstaipäivän avasi Sten Lindahl, joka loi katsa-
uksen anestesiologian virstanpylväisiin. Esitys va-
roitti skandinaavisen anestesiologin merkkitapah-
tumista. Erityisenä ongelmana vuosisadan alkupuo-
lella oli kansainvälisten kontaktien puute, jonka
vuoksi monet käänteentekevät tulokset jäivät ilman
ansaitsemaansa huomiota kansainvälisesti.

Acta Symposium käsitteli elimistön inflammaa-
tiovastetta kudosvauriolle. Sen puheenjohtajana toi-
mi kokouksen presidentti Tönnesen. Symposium oli
aihepiiriltään laaja ja kompositioltaan hyvin koot-
tu. Se antoi säväyksen anestesiologisesta perustut-
kimuksesta. Symposiumin aloitti Jerold Levy (At-
lanta) antamalla hyvän läpileikkauksen anafylaksi-
asta anestesiassa. Hän oli epäröivä relaksanttiyliherk-
kyyden yleisyyden suhteen, epäili erityisesti ranska-
laisten esittämää käsitystä asian yleisyydestä. T.B.
Bilfinger kuvasi morfiinin erityispiirteitä: jopa mui-
hin opiaatteihin verrattaessa reperfuusiotilanteissa
se näyttää estävän vapaiden radikaalien aiheuttamia
muutoksia.  Lieneekö sillä vielä sanansa sanottava-
na, 'luomu-opiaatti'. Nuori tanskalainen tutkija
Hanne B. Ravn säväytti allekirjoittanutta esityksel-

lään immunologisista ja elimistön puolustusmeka-
nismien vasteista erityisesti sydänleikkausten yhte-
ydessä.

H.J. Nielsen (Hvidovre) piti hyvän esityksen
keinoista vaikuttaa immunovasteeseen. Hän koros-
ti mahdollisuuksiamme esim. veripolitiikalla estää
turhaa immunologista potilaiden vaarantamista.
Lopuksi todettiin (Palle Toft), että olemme vasta
mahdollisesti pääsemässä ratkaisun ytimeen - toden-
näköisesti immunovasteen eri vaiheissa käytetyt
keinot tulisi tehokkaammin kohdentaa tiettyyn
ajankohtaan - carpe diem.

Vilkkaan ruokakeskustelun jälkeen siirryin kuun-
telemaan päiväkirurgiaa käsittelevää sessiota. Siinä
hämmästytti nopeuden ja toisaalta ns. multimoda-
lity metodin kirkasotsainen ylistys. Potilaille räiski-
tään antiemeettejä ja kipulääkkeitä (opiaatteja vält-
täen) ja uskotaan hänen näine hyvineen selviävän
esim. prostatectomiasta leikkausta seuraavana päi-
vänä kotonaan. Paul White (Dallas, Texas) esitti
hyvän esityksen BIS-monitorin merkityksestä toi-
pumisen nopeuttajana. Anestesiasyvyyden mittauk-
sella estettäisiin varmuuden vuoksi lääkitystä. BI-
Sin avulla voitaisiin hoitaa autonomista vasteita
spesifein lääkkein, ei opiaatein. llmatiekeinon va-
linnalla voidaan vaikuttaa anesteettitarpeeseen ja
toisaalta toipumisnopeuteen. Henrik Kehlet koros-
ti potilaan kokonaishoidon räätälöintiä ja potilaan
opetusta etukäteen esim. mastectomian jälkeisten
dreenien hoidosta ja kivunhoitokeinoista. Toisaalta
asennemuutos ja perinteiden kriittinen arviointi
ovat tarpeen lyhkikirurgian edistämiseksi.

Session pääpuhuja White korosti heräämön ohit-
tamisen tavoitetta päikianestesiassa - tosin potilaan
kyllästyneisyyteen heräämössä lienee siellä käytetyn
ajan suora näkeminen loppuhinnassa.  Toisaalta eikö
heräämötoimintaa tehostamalla voitaisi meilläkin
vapauttaa koulutettua hoitoväkeä esim. akuutin ki-
vun jälkihoitoon? Tai esimerkiksi saliin menevän
potilaan valmisteluun. Kari Korttila antoi hyvän
katsauksen pahoinvoinnista. Lähes takuuvarma kei-
no estää PONV:a antamalla neljää eri lääkettä jois-
ta yksi oli dexametasoni tuntui kyllä utopistiselta!
Toisaalta oiva esimerkki lääketieteen mahdollisuuk-
sien ja toteuttamisen ristiriidasta.

Torstai-ilta päättyi ikimuistoiseen bankettiin,
joka laadultaan yllätti kokeneemmatkin kollegat.
Tanskalaiset isännät armahtivat meitä käyttämällä
lyhyissä puheissa englantia. Juhlakokouksessa muis-
tettiin yhdistyksen perustajia, joista paikalla olivat
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Torsten Gordh (92-v) ja Henning Poulsen. V.P. Sa-
volainen esitti Eero Turpeisen viestin juhlivalle yh-
distykselle. Tiiviin kokousohjelman ohessa hyvä
sosiaalinen ohjelma virkistää ja antaa voimia, jos-
kaan ei aina pontta saapua ensimmäiselle luennolle
seuraavana aamuna.

Perjantaiaamuna kuuntelin esitykset ensihoidosta
sairaalan ulkopuolella, joista varsinkin Eidar Sörei-
de (Stavanger) esitti hyvän katsauksen oman maansa
ensihoidon erityispiirteistä ja koulutuksesta.  Pai-
kalliset olosuhteet vaikuttavat hoidon organisaati-
oon ja käytettävissä oleviin resursseihin: lääkintä-
henkilöstö usein innokkaampaa kuin kokenutta ja
työskentelee peruspaikkansa jatkamiseksi kuutamo-
työnä - näin Norjassakin.

Niin pohjoismaisesti kuin maailmanlaajuisesti
painotettiin kaikissa esityksissä organisoidun kou-
lutusjärjestelmän kehittämistä. Usein törmätään ris-
tiriitoihin traumakirurgien kanssa, johon Admund
S. Laerdal luennon pitäjä Christopher Grand (Bal-
timore) hyvin terävästi puuttui. Koulutusvaiheessa
olevan kirurgin katsotaan olevan pätevämpi trau-
matiimin johtaja kuin kouluttautunut kokenut
anestesiologi. Vaativien kirurgisten toimenpiteiden
osuus on kuitenkin potilaiden hoidossa vähäinen.
Grand painotti estettävissä olevien menehtyneiden
määrän pienentämisessä usein algoritmin omaisten
toimintakaavioiden merkitystä - stay and stabilize
not scoop and run.  Nyt pinnalla olevia asioita on
nesteresuskitaatio (Dextran-hypertoninen NaCl oli
standilla nähtävänä), inflammatorisen prosessin ja
reperfuusion merkitys. Varhainen invasiivinen mo-
nitorointi - hapen tarjonnan riittävyyden arvioimi-
seksi. Aivot ja muu elimistö, kun hoidetaan toista

toinen kärsii: ehkä maltillinen hypotermia ja hypo-
ventilaatio ovat ratkaisun lähde?

Viimeinen sessio, johon osallistuin, käsitteli
ekstreemia hypotensiivistä anestesiaa. Se oli puoles-
ta-vastaan dialogiksi rakennettu. Puolesta esitti vah-
voja argumentteja itse Nigel E. Scharrock, joka on
kehittänyt metodin, jossa vahvan epiduraalipuudu-
tuksen avulla potilas hypotensoidaan MAP-tasolle
50 mmhg ja painetukena pidetään adrenaliini-in-
fuusiota. Potilaan sydämen iskutilavuuden ylläpito
on oleellista, jonka seurauksena CO pysyy sentraa-
lisesti riittävänä. Keskushermoston riittävän perfuu-
sion takeena pidetään potilaan kykyä keskustella.
Vastaväittäjä tanskalaisen neuroanestesian veteraa-
ni G.E. Cold argumentoi pitkään juuri aivoveren-
kierron riittävyydestä. Keskustelussa viitattiin, jopa
siihen mahdollisuuteen, että sentraalinen valtimo-
keskipaine olisi aivan jotain muuta kuin a. radia-
liksessa. Tosin Scharrockin argumentaatio oli alle-
kirjoittanutta vakuuttava.

Pohjoismainen anestesiologiakongressi Århusis-
sa jätti paljon korvien väliin, josta osaa voi ilman
korvien heilumista käyttää käytännön työssäkin. To-
sin ropivakaiini ei parantanut synnytysepiduraalin
tehoa sektioanestesiaan riittäväksi, kun sitä kokei-
lin hämäläisäidille. Larynx-maskin käyttöön sain
lisää kipinää ja fiberoskopiataitoni ehkä on ainakin
teoriassa hivenen parempi. Kiitän saamastani mat-
ka-apurahasta SAY:tä.
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