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SCA:n (Society of Cardiovascular Anesthesiologists)
21. vuosikokous

24.-28.4.1999 Chicago, IL, USA

Raili Suojaranta-Ylinen

Matkakertomus

Kyseessä oli Amerikan sydänanestesiologien vuosit-
tain järjestämä koulutustilaisuus. Kokous pidetään
huhti-toukokuussa ja kokouspaikkakunnat vaihte-
levat vuosittain; seuraavina järjestelyvuorossa ovat:
Orlando 2000, Vancouver 2001 ja 2002 New York.
1999 kongressi pidettiin Chicagon Sheraton-hotel-
lissa, joka oli myös ainoa virallinen kongressihotel-
li. Järjestelyt olivat sujuvat ja ohjelma oli monipuo-
linen läpileikkaus koko sydän-, thorax- ja verisuo-
nikirurgisesta anestesiologiasta. Päivät olivat maan
tapaan ahdettu täyteen ohjelmaa. Sekä aamulla en-
nen varsinaisten luentojen alkua että illalla luento-
jen jälkeen oli ryhmäopetuksia ja minisymposiume-
ja. Jopa avajaistilaisuudenkin (klo 18.00-20.00) jäl-
keen alkoi vielä minisymposium stabilaattaatorin
käytöstä lyövällä sydämellä tehtävässä ohitusleikka-
uksessa! Avajaisia lukuuunottamatta ei muuta vi-
rallista sosiaalista ohjelmaa oltu järjestetty.

Varsinaisten luentojen rinnalle oli järjestetty koko
päivän mittaisia, maksullisia pienryhmäopetuksia:
$200 (esim. TEE, useita ryhmiä osallistujien koke-
muksen mukaan, lasten sydänkirurgia, perfuusio)
tai pelkästään aamupäivän kestäviä pienryhmäope-
tuksia: $160 (tehohoito, ekonomia, mini-invasiivi-
nen sydänkirurgia, thoraxanestesia). Valitettavasti
jotkut luennoitsijat pitivät samat esitykset pienryh-
mäopetuksissa ja luennoilla.

Tällä kertaa suosikkiaiheiksi nousivat mm. ohi-
tusleikkaus ilman perfuusiota (off-pump cardiac
surgery), TEE (transesophageal echocardiography)
ja sen hyödyntäminen, geeniterapia, stentit verisuo-
nikirurgiassa, kustannus/hyöty -ajattelu ja näyttöön
perustuva eri hoitomuotojen vertailu. Mielenkiin-
toinen luentokokonaisuus oli kirjallisuuskatsaus,
jossa luennoitsijat esittivät mielestään tämänhetken
mielenkiintoisimpia julkaisuja sekä sydänanestesi-

asta että sydänkirurgiasta.

Sydän ja anestesia

Hyvän katsauksen sydänlihasiskemiasta piti B. A.
Cason. Iskemia anestesiologin työssä on tavallisesti
alentuneesta kokonaariverenkierrosta johtuvaa
(supply) iskemiaa eikä lisääntyneestä myokardiumin
hapenkulutuksesta johtuvaa (demand) iskemiaa.
Fysiologiset muutokset ovat näissä iskemiamuodois-
sa erilaiset. Demand-iskemia alentaa vasemman
kammion diastolista komplianssia ja LVEDP nou-
see. Supply-iskemia aiheuttaa vain pieniä muutok-
sia LVEDP:ssa ja on huonosti havaittavissa esim.
kiilapainekäyrässä. Iskemian monitoroinnissa EKG
ja TEE ovat tärkeimmät välineet. Luennoitsijan
mielestä pre- ja perioperatiiivinen beeta-salpaajien
käyttö vähentää perioperatiivista iskemiaa ja post-
operatiivista mortaliteettia. Hän toi esiin meille tu-
tun glukoosi-insuliini-kalium (GIK) -infuusion käy-
tön (USA:ssa ei juurikaan käytössä) akuutissa in-
farktissa perustuen tuoreeseen randomisoituun,
prospektiiviseen tutkimukseen, jossa sairaalakuol-
leisuus laski 15.2%:sta 5.2%:iin GIK-ryhmässä (1).

Farmakologinen sydänlihaksen iskemiasiedätys
(preconditioning) on yksi mahdollinen sydänlihak-
sen suojausmenetelmä iskemian haittavaikutuksil-
ta. Isofluraani tuotiin esiin siinä aivan uudesta pers-
pektiivistä. Isofluraania vältettiin aiemmin koronaa-
risairailla mahdollisen koronaari-steal -ilmiön vuok-
si. Nyt esitettiin, että isofluraani toimisi farmako-
logisena iskemiasiedätysaineena avaamalla ATP-
herkkiä kalium-kanavia. Lisätutkimuksia toki tar-
vitan, mutta tässä jälleen yksi esimerkki, kuinka tie-
tyn lääkkeen rooli voi muuttua tiedon lisääntyessä
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R. L. Hines puhui T3-puutoksesta yhtenä syynä
huonontuneeseen vasemman kammion toimintaan
perfuusion jälkeen. On todettu, että perfuusion jäl-
keen T3-pitoisuus laskee, mutta normalisoituu no-
peasti ensimmäisten postoperatiivisten vuorokau-
sien jälkeen. Sydämensiirroissa 85%:lla luovuttajista
oli T3-puutos. Hines siteerasi V. Jeevanandamin
tutkimussarjaa, jonka mukaan T3-hoito sydämen-
luovuttajille vähensi inotroopisten lääkkeiden tar-
vetta ja paransi sydänlihaksen aerobista aineenvaih-
duntaa. Tutkimustulokset T3-hoidosta ovat ristirii-
taisia sydänleikkauspotilailla ja tarvitaan lisätutki-
muksia hoidon tehon näyttämiseksi.

Verisuonikirurgiaa

Karotiskirurgiasta oli kaksi luentoa. M. F. Newman
käsitteli aihetta, onko parempi tehdä CABG-CEA
-yhdistelmäleikkaus (koronaariohitus-karotisendar-
terektomia) vai em. toimenpiteet peräkkäin vaike-
aa koronaaritautia ja karotisahtaumaa sairastavilla
potilailla. Englanninkielisten julkaisujen pohjalta
tehdyn meta-analyysin mukaan aivohalvauksen riski
oli samansuuruinen yhdistelmäleikkauksessa, kun
jos CEA tehtiin ensin, mutta aivohalvausriski oli
merkitsevästi suurempi, jos ohitusleikkaus tehtiin
ensin. Toisaalta sydäninfarktin ja kuoleman riskit
olivat merkitsevästi suuremmat, jos CEA tehtiin
ensin. Kuitenkin lopputulokseen vaikuttaa molem-
pien tautien vaikeusaste, mikä vaikuttaa myös tut-
kimusten tulkintaan. Jälleen toivottiin lisää rando-
misoituja tutkimuksia...

J. E. Ellis valotti puolestaan iäisyyskysymystä:
Onko puudutus vai yleisanestesia parempi karotis-
kirurgiassa? Hän oli löytänyt 17 ei-randomisoitua
tutkimusta ja vain 3 randomisoitua tutkimusta, eikä
selvää vastausta löydy. Hän virkisti yleisöä kysymällä,
kumman anestesiamuodon luennolla istuvat anes-
tesiologit haluaisivat, jos olisivat itse menossa karo-
tisleikkaukseen, 58% halusi yleisanestesian!

S. M. Frank puolestaan yritti etsiä vastausta, onko
puudutus vai yleisanestesia parempi alaraajaverisuo-
nikirurgiassa. Alaraajaverisuonikirurgiassa ei anes-
tesiamuoto vaikuta sydäntapahtumien riskiin, jos
potilaat hoidetaan ja monitoroidaan huolella. Sen
sijaan postoperatiivinen epiduraalipuudutus paran-
taa venasiirteiden toimivuutta.

M. A. Hlatky toi esiin taloudellisia kysymyksiä
sydän- ja versuonikirurgiassa. Pitkäaikaistulokset
ilman perfuusiota tehtävistä sydänleikkauksista
puuttuvat, joten vielä ei voida vastata, onko tämä

tekniikkana halvempi leikkausmuoto myös pitkäl-
lä aikavälillä edullinen. 5-vuotistuloksia on odotet-
tavissa lähiaikoina. Monet keskukset tekevät jo yli
50% koronaarikirurgiasta ilman perfuusiota. Tällä
hetkellä verisuonikirurgiassa erilaisten verisuonis-
tenttien käyttö on laajentunut huomattavasti. Ne
ovat "laitteina" kalliita, mutta toimenpide voidaan
tehdä usein radiologisesti, sairaalahoitoaika on ly-
hyt ja potilas toipuu nopeasti. Stenttien aukipysy-
minen ja mahdollisten komplikaatioiden kehitty-
minen pitkällä aikajaksolla nähdään vasta vuosien
päästä

Lyhyitä kommentteja

Christina Mora Mangano muistutti sydänleikkauk-
sen jälkeisen munuaisten toiminnanvajauksen tär-
keistä riskitekijöistä, joita voidaan välttää, kuten
"kuivuminen", varjoaineiden käyttö, antibioottiva-
linta, ACE-estäjät ja tulehduskipulääkkeet.

Perioperatiivisista allergisista reaktioista puhut-
tiin hyvin paljon, etenkin protamiini aiheutti kii-
vastakin keskustelua ja keskusteltiin, saako diabee-
tikoille käyttää protamiinia. Osa luennoitsijoista ja
keskusteluun osallistujista ei käyttänyt protamiinia
insuliinidiabeetikoille anafylaktisen reaktion riskin
takia. Vaikkei näin jyrkkää kantaa ottaisikaan, on
hyvä pitää mielessä ensinnäkin protamiinin hista-
miinia vapauttava vaikutus ja toiseksi anafylaktisen
reaktion riski, jos potilas on saanut joskus prota-
miini-insuliinia.

J. R. Balser muistutti tutkimuksesta, jossa flim-
merin estoon pulmektomian jälkeen oli käytetty
amiodaronia. 3/11 amiodaroniryhmän potilaista sai
ARDS:n, kun kontrollipotilaista 0/11. Vaikka ryh-
mät olivat pieniä, silti voi kärjistäen kysyä, kumpi
on pienempi ongelma FA vai ARDS!

Kevennys

M. F. Roizen virkisti yleisöä puhumalla todellisesta
iästä luennolla: "Are you as young as you could be?"
Hän esitti 70 kohdan ohjelman, jolla voimme säi-
lyttää itsemme nuorekkaampina. Noudattamalla
tätä ohjelmaa voi kalenteri-iältään 70-vuotias olla-
kin 44-48 vuotias todelliselta iältään! Helpointa on
noudattaa ohjelmaa, jossa saavutetaan 5-8 vuoden
"nuorennus". Monet kohdat olivat varsin tuttuja
meille suomalaisillekin, kuten tupakoinnin lopetus,
ruokavalion muuttaminen kevyemmäksi ja vähäras-



FINNANEST Vol. 33 Nro 1 2000 77

vaisemmaksi, liikunnan tärkeys ja stressin hallinta.
Hän myi väliajalla kirjaansa, jossa ohjelma oli käsi-
telty yksityiskohtaisesti ja kuten arvata saattaa, pää-
asiallisesti amerikalaisen näkökulmasta. Kirja oli
loppunmyyty heti väliajan alussa!

Kaikkiaan kongressi oli hyvin mielenkiintoinen
ja antoisa sydän-, thorax- ja verisuonikirurgian pa-
rissa työskentelevälle. Kiitokset SAY:lle matka-apu-
rahasta.
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