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Eurooppalaisen sydän- ja thoraxanestesiolo-
giyhdistyksen (EACTA) kokous järjestettiin 
tänä vuonna yhteiskokouksena Lontoossa 

brittiläisen vastaavan yhdistyksen (ACTA) kanssa. 
Molempien yhdistysten historia nivoutuu toisiin-
sa siten, että 1984 perustettu ACTA on pitänyt ko-
kouksensa tämänvuotista kokousta lukuun ottamat-
ta aina Cambridgessa, paikassa, jossa EACTA perus-
tettiin pari vuotta ACTAn jälkeen.

Osanottajamäärä on ollut vuosittain hienoises-
sa kasvussa, ja lienee ollut noin 500 luokkaa. Sil-
ti EACTA kokoukselle on tyypillistä pienimuotoi-
suus positiivisessa mielessä, osanottajamäärä on koh-
tuullinen, tunnelma varsin kotoinen ja vastaan käve-
lee tuttuja kasvoja koti- ja ulkomailta. Ohjelmassa 
on kutsuttujen luennoitsijoiden ohella aina annet-
tu runsaasti tilaa vapaille esityksille ja posterisessioil-
le, jotta alkuperäistutkimusten varhainen esiintuo-
minen saisi niille kuuluvan sijan nopeasti kehittyväs-
sä ja osittain varsin teknisessä erikoisalassa.

Kutsutut luennot käsittelivät sydän- ja thorax-
anestesian keskeisiä kysymyksiä. Johdantona kliini-
siin luentoihin Christopher Aps, Guy´sin ja St. Tho-
masin sairaaloista Lontoosta kertoi, miten lisäänty-
neen sydänleikkaustoiminnan aiheuttama post-
operatiivisten potilaspaikkojen niukkuus oli hänen 
sairaalassaan ratkaistu. Tehostetun valvonnan paik-
kojen puute oli Lontoossa ajankohtainen jo noin 
20 vuotta sitten. Tuolloin elektiivisten leikkausten 
peruuntumisten määrä täynnä olevan teho-osaston 
takia oli kestämätön. Paikkapula johti myöhem-
min fast-tracking nimellä tunnetun toimintamallin 
käyttöönottoon: leikkauksen aikainen anestesiolo-
ginen hoitokäytäntö muutettiin siten, että potilaat 
voitiin ekstuboida lähes välittömästi ja potilaat siir-
rettiin leikkauksen jälkeen valvontayksikköön, jos-
ta siirto vuodeosastolle tapahtui seuraavana päivä-

nä. Vain 5–10 % sydänleikkauspotilaista vaatii varsi-
naista tehohoitoa hoidon pitkittyessä tai huonokun-
toisena päivystyspotilaana. Näin ollen nämä potilaat 
eivät kuormita varsinaisia tehopaikkoja. Päinvas-
toin, kyseinen valvontayksikkö on voinut tarjota 
hoitopaikkoja myös muille kuin sydänleikatuille po-
tilaille keventäen teho-osaston kuormitusta. Tämä 
on varteenotettava toimintamalli meilläkin, kun jat-
kohoitopaikan puute ei saa tulevaisuudessakaan ol-
la operatiivista hoitoa rajoittava tekijä. TAYS:ssa sy-
dänleikatun potilaan keskimääräinen tehohoitoaika 
on lyhentynyt tämän vuoden aikana 1,8 vrk:sta 1,4 
vrk:een sydänpotilaiden hoidon uudelleenorgani-
soinnin ja hoitokäytäntöjen muutosten ansiosta.

Yksi mielenkiintoisimmista luennoista oli Alain 
Vuylsteken (Papworth Hospital, Cambridge) pitä-
mä esitys keuhkovaltimon trombektomiasta krooni-
sen keuhkoembolisaation hoidossa. Vaiheessa, jossa 
keuhkovaltimon hypertensio on merkittävä, trom-
bektomia on ainoa vaihtoehto keuhkonsiirrolle. Sai-
rauden tässä vaiheessa ei luennoitsijan mukaan lää-
kehoidolla ole saavutettavissa pitkäkestoista tulosta. 
Toisaalta trombektomiaan liittyy merkittävää mor-
taliteettia ja Englannissa toimenpiteet onkin keski-
tetty Cambridgeen riittävän kirurgisen ja aneste-
siologisen kokemuksen ylläpitämiseksi. Luennoitsi-
jan tiedustellessa yleisöltä, kuinka moni on urallaan 
hoitanut yli 10 keuhkovaltimon trombektomialeik-
kausta, käsiä nousi vain muutama. Kun operatiivista 
hoitoa harkitaan, on selvittävä keuhkovaltimopaine, 
mahdolliset etiologiset tekijät (mm. hyperkoagulo-
patiat) sekä emboliamassan sijainti (kirurgia voi 
ulottua parhaimmillaan segmenttitasolle) sekä muut 
merkittävät sairaudet (joita ei saisi olla). Perfuusios-
sa on maailmalla käytössä joko hypoterminen arrest 
tai selektiivinen aivoperfuusiotekniikka, jälkimmäi-
nen mahdollistaen verettömän leikkausalueen kirur-
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gille. Rauhallisen ja yhteistyökykyisen kirurgin mer-
kitystä korostettiin. Postoperatiivisesti sydämen oi-
kean puolen toiminnan häiriöt ovat pääasialliset on-
gelmien syyt. Edelleen mahdollisimman aikaisen 
ekstubaation merkitystä korostettiin.

Professori Pascal Colson Montpellieristä (jossa pi-
detään v. 2005 EACTA) piti esityksen postoperatii-
visen kaikukardiografian merkityksestä. Invasiivisen 
monitoroinnin ja kaikukardiografian välillä on he-
modynaamisen instabiliteetin syytä etsittäessä ha-
vaittu jopa 50 % eroja, luennoitsijan mukaan kaiku-
tutkimus on gold standard leikkauksenjälkeisen sy-
dämen toiminnan arvioinnissa. Erityisesti volyymi-
täytön arvioinnissa ja tamponaation diagnostiikassa 
kaikututkimus on vertaansa vailla.

Michael Hiesmayr Wienistä otti kantaa ajankoh-
taiseen kysymykseen vakavasti sairaan potilaan hy-
perglykemian hoidosta. Sairaalaan tulovaiheessa hy-
perglykemia on varsin yleistä, ja vaarallisinta ennus-
teellisesti se on potilailla, joilla ei ole tiedossa dia-
betestä; esim. tehohoitoon joutuu näistä potilaista 
tilastollisesti kolminkertainen määrä normoglyke-
misiin potilaisiin verrattuna. Voitaisiin tietysti kuvi-
tella, että kohonnut verensokeritaso on vain merk-
ki vakavasta sairaudesta, kuitenkin mm. sydänlei-
katuilla potilailla on osoitettu sen olevan itsenäinen 
riskitekijä infektioille. Hyperglykemia vaikuttaa hai-
tallisesti myös reperfuusiovaiheen verenkiertoon ja 
suolen motiliteettiin. Kontrolloimalla tiukasti ve-
rensokeritasoa jatkuvalla insuliini-infuusiolla voi-
daan komplikaatiota ja mortaliteettia vähentää. Suo-
sitellut veren glukoosipitoisuudet vaihtelevat jonkin 
verran eri tutkimuksissa, mutta ainakin arvot yli 8 
mmol/l ovat haitallisia.

Michael England Bostonista piti – paitsi lennok-
kaan – myös seikkaperäisen esityksen hemostaa-
sin ylläpidosta sydänleikkauksen jälkeen. Mottona 
oli: ”Kirurgi haluaa trombosyyttiaggregaation en-
sin inaktivoitavan ja sitten taas aktivoitavan (”Just li-
ke that!”), ja hematologi ei edes tiedä missä leikka-
ussali on – joten anestesiologin on paras hoitaa asiat 
itse”. Esityksen keskeisinä teemoina oli, kuinka es-
tämme trombosyyttien aktivoitumisen ja miten mit-
taamme heapariinivaikutusta perfuusion aikana. Jäl-
kimmäisen suhteen luennoitsija piti ACT-menetel-
mää huonona, koska sekä hemodiluutio että hypo-
termia muuntavat sitä. Vaihtoehdoksi hän tarjosi 
hepariinipitoisuuden mittaamista. Tämä puolestaan 
edellyttää AT-III:n olevan normaalin ja ns. heparii-
niresistenssi lieneekin itse asiassa AT-III:n puutosta. 
Hepariinipitoisuus tarjoaisi myös ainoan täsmällisen 
annosteluohjeen protamiinisaatiota ajatellen. Nämä 
ajatukset kirvoittivat poikkeavan vilkkaan yleisökes-

kustelun, jossa selvästi ylitettiin hillityn brittiläisen 
small talk´in rajat.

Ulkoisen (extrinsic) kaskadin aktivaatiossa per-
fuusion aikana kudosfaktori (tissue factor) on kes-
keinen. Se johtaa viime kädessä faktori X:n kaut-
ta trombosyyttien aktivoitumiseen. Seurauksena on 
mm. GPIIb/IIIa-reseptorien muuntuminen aggre-
gaation mahdollistavaksi ja lisääntynyt trombiinin 
muodostuminen. Trombiini itsessään ruokkii taas 
trombosyyttien aktivaatiota, joten lumipalloilmiö 
on valmis. Miten sen syntyminen estetään? Heparii-
ni parhaimmillaankin tekee sen vain osittain. Siksi 
luennoitsija suositteli erilaisten antitromboottisten 
lääkkeiden (anti-thrombin agents) kombinoimista 
hepariinin kanssa. ´Mitä ja miten´, jäi avoimeksi. 
Anestesiologeille jäi siis vielä pähkinä purtavaksi.

Osittain samaa aihepiiriä käsitteli professori And-
reas Koster Berliinistä: ”Should we use platelet inhi-
bitors intraoperatively?” Perfuusioon liittyy hemos-
taattisen ja inflammatorisen järjestelmän aktivaatio. 
Tämä aiheutuu veren kontaktista vierasesinepintoi-
hin, leikkaustraumasta, kudosfaktoripitoisen veren 
imemisestä ja uudelleeninfusoimisesta sekä sytokii-
nien vapautumisesta iskeemisistä kudoksista. Seu-
rauksena on trombosyyttien ja hyytymistekijöiden 
progressiivinen kulutus sekä systeemisen inflam-
maatiovasteen aktivoituminen. Molemmissa tapah-
tumissa trombosyyttien aktivaatiolla on keskeinen 
rooli. Aprotiniinin yksi vaikutus hemostaasi- ja in-
flammatoriseen systeemiin välittyy trombiinin in-
dusoiman trombosyyttiaktivaation inhibitiolla. Vai-
kutusmekanismina on proteaasiaktivoidun resepto-
ri 1:n (PAR 1) esto. Samantyyppinen tulos on tuo-
reissa tutkimuksissa saatu myös tirofibaanilla. Tämä 
lyhytvaikutteinen ja reversiibeli trombosyyttien GP-
IIb/IIIa -reseptoreiden antagonisti vahvisti selvästi 
hyytymisjärjestelmää ja vähensi perfuusion aiheut-
tamaa inflammaatiota.

Ollaanko ottamassa uutta askelta ”platelet anest-
hesia”-teorian viemisessä käytäntöön, sen aika näyt-
tää. Uusia, ultralyhytvaikutteisia trombosyytti-inhi-
biittoreita ollaan joka tapauksessa kehittelemässä.

Kiitämme lämpimästi SAY:tä ja Sorin Biomedicaa 
saamastamme tuesta!                                            r
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