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Keväisessä Brysselissä järjestettiin maaliskuun lo-
pulla 20:nnen kerran kansainvälinen tehohoito-
kongressi. Osallistujia oli runsaasti (yli 3000) ja
Suomestakin edustajia oli ihan kiitettävästi. Suo-
men Tehohoitoyhdistys oli järjestänyt mahdolli-
suuden osallistua ryhmämatkalle. Lentolakon
uhka säilyi viimeiseen asti, mutta loppujen lo-
puksi me neljä Oulun edustajaa pääsimme suun-
nitellusti perille Brysseliin.

Kongressi kesti tiistaista perjantaihin ja tieteel-
listä ohjelmaa oli paljon. Luennot alkoivat aamui-
sin noin klo 8.30 ja kestivät lähes klo 18.00 asti.
Yhtä aikaa oli menossa yleensä kuusi rinnakkais-
sessiota, joten välillä aiheista oli runsaudenpulaa.
Järjestelyt toimivat yleisesti ottaen moitteettomas-
ti, suosituimmilla luennoilla oli ajoittain pulaa
istumapaikoista. Osallistujille oli jälleen jaettu lu-
entomateriaaliksi “Yearbook of Intensive Care and
Emergency medicine”. Itse ensikertalaisena kes-
kityin kuuntelemaan lähinnä sepsiksen hoitoon
liittyviä asioita sekä omaa tutkimustani kosketta-
via aiheita tehohoidon tuloksista. Henkilökohtais-
ta mielenkiintoa kongressiin toi posterin esittely.
Posteri-esittely tapahtui ensimmäisenä iltana.
Aiheena oli “Elämänlaatu avosydänleikkauksen
jälkeen”. Kaiken kaikkiaan postereita oli runsaas-
ti (yht. 244) ja niiden laatu vaihteli paljon.

Useammassa sessiossa käsiteltiin sepsiksen ai-
heuttamien hemodynaamisten häiriöiden hoitoa.
Osa luennoista meni hyvinkin tarkkaan “resepto-
ritasolle” ja osa käsitteli aihetta yleisemmin. Joh-
topäätöksenä voisi mainita noradrenaliinin ja do-
butamiinin vahvan aseman silloin, kun tarvitaan
vasoaktiivisia lääkityksiä. Eräs mielenkiintoisista
kysymyksistä oli sepsiksen aiheuttama sydänlihas-

lama ja sen etiologia. Joissain tilanteissa dobuta-
miinin avulla ei saada korjattua sydämen pump-
pausta. Tämän ajatellaan perustuvan sydänlihas-
solujen beetareseptorien uudelleen järjestelyyn.
Tällöin ehdotettiin kokeiltavaksi uusia fosfodies-
teraasiestäjiä sydämen vajaatoiminnan hoitoon.
Täytyy kuitenkin huomioida näiden lääkkeiden
käyttöön liittyvä voimakas hypotensio-taipumus
ja sen mahdollinen hoito esim. noradrenaliinilla.

Steroidien käyttö tehohoidossa puhuttaa edel-
leen tehohoitolääkäreitä. Torstaina kuulimme lu-
entoja kortikosteroidien käytöstä sekä ARDS:n että
sepsiksen hoidossa. ARDS:n hoidossa steroideil-
la on merkitystä fibroosin kehittymisen ehkäise-
misessä. Tällöin suositellaan steroidien pitkäai-
kaista annostelua. Sepsis-potilailla kortisonin an-
non hyödyllisyys ainakin osittain perustuu lisä-
munuaisten relatiiviseen vajaatoimintaa elimistön
stressitilanteessa (MOF:in elinkomplikaatio).
Luennoitsijat kehottivat käyttämään ACTH-ra-
situstestiä asian varmistamiseksi. Osassa keskuk-
sia käytäntönä on pyrkiä stabiloimaan sepsis-po-
tilaan hemodynamiikka tavanomaisia keinoja
käyttäen (nesteytys, noradrenaliini, dobutamii-
ni, jne.), mutta jo ensimmäisen vuorokauden jäl-
keen harkitaan kortisoni-substituutiota, jos tilan-
ne ei stabiloidu.

ARDS-potilaiden mekaanisen ventilaation
mahdollisuuksia käsiteltiin myös useammassa ses-
siossa. Yhteenvetona voisi sanoa, että keuhkoja
säästävät ventilaatiomallit ovat nykyaikaa. Mutta
pitääkö mallin perustua hengitystilavuuksiin vai
hengitystiepaineisiin, siitä ei ollut yksimielisyyt-
tä. Erityistekniikoista esiteltiin mm. EWO (ex-
piratory washout), jonka avulla intubaatioputken
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“kuolleesta tilasta” huuhdellaan hiilidioksidi ulos-
hengityksen aikana pois. Tämän tekniikan avulla
voidaan vähentää hiilidioksidin kertymistä elimis-
töön vaikeissa hengitysvajauksissa.

Tehohoito vaatii paljon resursseja ja hoidon vai-
kuttavuuden arviointi pelkästään kuolleisuuslu-
kujen avulla antaa yksipuolisen kuvan tilantees-
ta. Viime aikoina onkin hoidon tuloksia kuvatta-
essa siirretty painopistettä sairastavuuden mittaa-
misesta terveyden ja siihen liittyvän elämänlaa-
dun mittaamiseen. Viimeisenä iltapäivänä käsi-
teltiin aihetta “After the ICU”. Ensimmäisenä
luennoitsijana oli Dr. J Hall Chicagosta ja hän
oli selvittänyt teholle joutuneiden syöpäpotilai-
den (lähinnä hematologiset maligniteetit) ennus-
tetta. Aikaisempien tutkimusten erittäin pessimis-
tisiin kuolleisuuslukuihin verrattuna (jopa 85%)
heidän aineistonsa kokonaiskuolleisuus oli 41%.
Tämä ehkä herättää optimismiä vaikeiden, usein
nuorten leukemiapotilaiden hoidossa. Dr. S Rid-
ley käsitteli luennossaan elämänlaadun ja funk-
tionaalisen suorituskyvyn mittaamista ja siihen
liittyviä ongelmia. Suositeltavana elämänlaatuky-

selynä hän piti SF-36 -kyselyä, sillä se on validoi-
tu tehohoitopotilailla ja se soveltuu eri diagnoo-
siryhmään kuuluvien potilaiden tutkimiseen. Dr.
P Lipsett Baltimoresta oli tehnyt laajamittaisen
selvityksen tehohoitopotilaiden selviytymisestä
paitsi kriittisestä sairaudesta, myös sosiaalisista ja
taloudellisista ongelmista, joita pitkittyneeseen te-
hohoitoon yllättävän paljon liittyy. Koska tämän
session aiheet koskettavat läheltä omaa tutkimus-
tamme, täytyy sanoa, että mielenkiinto säilyi vaik-
ka kyseessä olikin viimeiset luennot raskaassa kon-
gressissa.

Kiitokset SAY:lle matka-apurahasta, joka mah-
dollisti osallistumisen tähän kongressiin. Matkan
aikana ideoitiin lukuisia uusia “tutkimussuunni-
telmia” sekä luentojen välillä että iltaohjelmien
aikana.
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