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Kolmas EuroNeuro-kokous järjestettiin nyt 
Münchenissä Saksassa, koska aikaisempi 
kokouspaikka Belgian Genk oli käynyt aut-

tamattoman ahtaaksi. Kokouksessa pyrittiin edistä-
mään useiden erikoisalojen yhteistyötä, ja edustet-
tuina olivatkin anestesiologien lisäksi neurokirurgit, 
neurologit, neuroradiologit ja pediatrit.

Kokoukseen oli kutsuttu useita epäilemättä kallii-
ta puhujia USA:sta ja Kanadasta, niinpä muu bud-
jetti oli jäänyt vähäiseksi: abstraktikirjaa ei ollut, 
muistiinpanolehtiökin piti pyytää lääketehtaan tis-
kiltä näyttelystä, taukokahveja saati lounaita ei tar-
jottu, eikä yhteistä sosiaalista ohjelmaa ollut. Luen-
not sinällään olivat enimmäkseen hyviä, ja päiväoh-
jelma melkein liiankin tiivis, luentoja oli aamukah-
deksasta iltakuuteen joka päivä.

München on erittäin kaunis kaupunki, jossa oli-
si ollut paljonkin näkemistä, mikäli olisi ehtinyt ko-
kouskiireiltä. Kokouspaikka Technische Universität 
oli aivan kaupungin keskustassa, joten kävellen pää-
si liikkumaan kätevästi.

Ensimmäisen kokouspäivän aiheena olivat sekun-
däärisen aivovamman mekanismit ja selkäydinvam-
mapotilaan hoito. Solutason mekanismeja käytiin 
läpi yksityiskohtaisesti, ja neuroprotektion mahdol-
lisuuksia pohdittiin. D.Warner Duke Universitystä 
Durhamista puhui neuroprotektiivisista strategiois-
ta: tähän mennessä mikään koe-eläimillä lupaaval-
ta vaikuttava aine ei ole ihmisellä osoittautunut te-
hokkaaksi. Barbituraateilla on jonkinlaista suojaavaa 
vaikutusta fokaalisessa iskemiassa, mutta esim. kal-
siumsalpaajat ja NMDA-antagonistit ovat osoittau-
tuneet pettymyksiksi. Parhaimmillaankin on saatu 
lisättyä vain eloonjäävien neuronien määrää funk-
tion kuitenkaan parantumatta. Lisätietoja jo teh-
dyistä ja meneillään olevista kokeista saa osoitteesta 

www.strokecenter.org/trials/.
Selkäydinvammapotilaille kokouksessa oli huo-

noja uutisia. M.Durieux Maastrichtistä kertoi, et-
tä aiemmin hyödyllisenä pidetty jättikortisonihoi-
to on nyt NASCIS III -tutkimuksessa todettu tehot-
tomaksi ja jopa haitalliseksi (enemmän infektioita ja 
sepsiksiä). NASCIS II ja III -tutkimuksia ei kuiten-
kaan ole missään julkaistu kokonaisuudessaan, joten 
lopullisten johtopäätösten vetäminen on mahdoton-
ta. Peruselintoimintojen kuten verenpaineen, hape-
tuksen ja ventilaation adekvaattia hoitoa tapahtu-
mapaikalta lähtien sekundaarivammautumisen estä-
miseksi (vrt. aivovamma) korostettiin. Selkäytimen 
verenkierron autoregulaatio (vrt. aivot) saattaa olla 
häiriintynyt, kaularankamurtuma/-dislokaatiopoti-
lailla jopa 40 %:lla on vertebraaliarterian jonkinas-
teisia vaurioita. Hypotensio ja pitkäaikainen virhe-
asento kaularangassa saattavat pahentaa selkäydin-
vaurioita. Durieux piti hypotensiota potentiaalises-
ti vaarallisempana kuin intubaation mahdollisesti 
aiheuttamaa lyhytkestoista selkäytimen kompressi-
ota. Vammautuneen selkäytimen toipumiseen de-
kompressiivisella leikkaushoidolla ei ole osoitettu 
olevan vaikutusta, halvaantuneista kuntoutuu käve-
leviksi vain 1 % kaularankavamman jälkeen. Laza-
roideista, naloksonista, tirilazadista yms ei ole voitu 
osoittaa hyötyä. Mahdollisia tulevaisuuden näköalo-
ja ovat kasvutekijät, hermo- ja kudossiirteet, sähkös-
timulaatio, gangliosidit, inhibitoristen proteiinien 
vasta-aineet jne. Paneelikeskustelussa useat puhujat 
kuitenkin ilmoittivat, että haluaisivat itselleen jätti-
kortisonihoidon, mikäli saisivat korkean selkäydin-
vamman, koskapa muutakaan ei ole tarjolla.

Michael Todd Iowa Citystä piti lennokkaan ja ha-
vainnollisen luennon ilmatien hallinnasta, kun po-
tilaalla on instabiili kaularanka. Luennoitsija näyt-
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ti järisyttäviä läpivalaisucinematografioita intubaa-
tion ja erilaisten manipulaatioiden vaikutuksista 
normaaliin ja instabiiliin kaularankaan. ”Tuoreil-
la” ruumiilla vertailtiin läpivalaisun avulla eri in-
tubaatiotekniikoiden aiheuttamia kaularankasiir-
tymiä, potentiaalisesti vaarallisena pidettiin 4 mm 
dislokaatiota. Normaalissa laryngoskoopilla suorite-
tussa intubaatiossa tapahtuu occiput-C1–C2 -tasol-
la extensio ja tätä alempana huomattava flexio. Mi-
käli kaularanka stabiloidaan käsin (MILS, manual 
inline stabilization) estyy rangan yläosan extensio, 
mutta vastaavasti liikettä tapahtuu enemmän ran-
gan keski- ja alaosassa. Tavallisin kaularankamurtu-
mataso on (C4–) C5–C6, ja kun käsin stabilointi es-
tää liikkeen ylhäällä, tulee vastaavasti liikettä enem-
män murtumatasolle, eli koko manööverin hyöty on 
kyseenalainen. Fiberoskopiaintubaatio aiheutti odo-
tetusti vähiten siirtymää instabiilissa rangassa, muut 
menetelmät eivät juuri eronneet toisistaan vaikutuk-
siltaan (Bullard vs MacIntosh vs McCoy). Larynx-
maskin tai COPAn kalvosimen täyttäminen aiheutti 
laryngoskopiaan verrattavia dislokaatioita rangassa. 
Toddin mielestä mitään metodia ei voida pitää mui-
ta parempana, vaan täytyy käyttää sitä menetelmää 
jonka parhaiten osaa. Nämä potilaat eivät ole hyviä 
harjoittelukohteita!

Toisena kokouspäivänä keskityttiin aivovammo-
jen hoitoon. Diffuusi aksonivaurio (DAI), kohon-
nut kallonsisäinen paine ja aivojen hapenpuute selit-
tävät 90 % kuolemista vakavissa aivovammoissa. 

Neuromonitoroinnissa käytetään termiä multi-
modaalinen monitorointi, joka klassisesti on käsit-
tänyt kallonsisäisen paineen, aivojen perfuusiopai-
neen, jugularis bulb -saturaation ja transkraniaalisen 
ultraäänimonitoroinnin. Uusia kliinisessä käytössä 
olevia menetelmiä ovat aivojen verenvirtauksen mit-
taaminen, aivojen valtimo-laskimo happi- ja laktaat-
tieron laskeminen sekä aivokudoksen happiosapai-
neen mittaaminen. Lähes pelkästään tutkimuskäy-
tössä ovat herätepotentiaalimittaukset, NIRS, mik-

rodialyysi, sekä aivokudoksen pH, pCO
2
 ja lämpöti-

la. Multimodaalisen monitoroinnin avulla pystytään 
arvioimaan aivovamman vaikeusastetta, ”räätälöi-
mään” hoitoa potilaskohtaisesti, seuraamaan hoi-
tovastetta sekä havaitsemaan nopeasti hoitoa vaati-
va tilanteen huononeminen. Barcelonalainen luen-
noitsija J.Sahuquillo piti käyttökelpoisina aivoveren-
kierron autoregulaation tilan muutosten arvioinnis-
sa TCD:a ja jugularis-bulb-mittauksia.

Aivotrauman hoidon tavoitteista puhuivat eri nä-
kökulmista N.Stocchetti Milanosta ja P.Andrews 
Edinburghista. Kiistaa on ollut siitä, onko tär-
keämpää keskittyä kallonsisäisen paineen laskuun 
(<20 mmHg) vai riittävän perfuusiopaineen (>70 
mmHg) ylläpitämiseen (Rosner, J Neurosurg 1995). 
Claudia Robertsonin tutkimuksen perusteella (Crit 
Care Med 1999) neurologisessa selviytymisessä ei 
ollut eroa strategioiden välillä, mutta perfuusio-
hoitoon liittyi enemmän keuhkokomplikaatioita 
(ks.myös Contant, J Neurosurg 2001). Mm tämän 
tutkimuksen perusteella Stocchetti piti perfuusio-
painerajana 60 mmHg. Andrews korosti, että hoi-
don tavoitteena on oltava selviytymisen paranemi-
nen: ”evidence based medicine” -näyttöähän onkin 
vain kallonsisäisen paineen monitoroinnista ja hoi-
dosta aivovammapotilailla.

Dekompressiivinen kraniektomia on kokenut re-
nessanssin aivovammojen hoidossa. Rohkaisevia tu-
loksia on saatu sekä massiivin mediainfarktin et-
tä aivovammojen hoidossa. Kraniektomia on teho-
kas menetelmä muulle hoidolle reagoimattoman 
aivopaineen hoidossa, ja tapausverrokkitutkimuk-
sen (Polin, Neurosurgery 1997) mukaan vähentää 
mortaliteettia ja parantaa funktionaalista toipumis-
ta (vrt. myös Patel H, Int Care Med 2002). Aikai-
semmin kraniektomiaa pidettiin viimeisenä keino-
na hoitaa kohonnutta kallonsisäistä painetta, mutta 
J.Sahuquillo asetti sen ensimmäiseksi toisen linjan 
hoitokeinoista, yläikärajana toimenpiteelle hän piti 
60 vuotta. (ks taulukko 1).

Taulukko 1. Kohonneen kallonsisäisen paineen (>20–25 mmHg) hoito

Ensisijaiset hoitokeinot Toissijaiset hoitokeinot

Asento Dekompressiivinen kraniektomia

Riittävä CPP Barbituraatit

Ventrikulostomia Hyperventilaatio (PaCO
2 
<30 mmHg)

Mannitoli Hypertoninen keittosuola

Lievä hyperventilaatio (PaCO
2
 30–35mmHg) hypotermia

 Indometasiini

 ”Lundin malli”
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Toisen kokouspäivän iltapäivä käsitteli aivohal-
vauspotilaan hoitoa. Aikaikkuna oireiden alusta liu-
otushoitoon on lyhyt, vain 3 tuntia, ja session en-
simmäisen luennoitsijan N.Wahlgrenin toteamus 
”time is brain” olikin paikallaan. Riittävän posts-
tenoottisen virtauksen ylläpitoon tarvitaan korke-
at systeemipaineet, eikä systolisia paineita ad 180–
220/ diastolisia ad 105–140 tule alkuvaiheessa hoi-
taa aktiivisesti. Painetason ollessa korkeampi suosi-
teltiin nitroa.

D.Rufenacht Genevestä käsitteli radiologisia hoi-
tomahdollisuuksia ja totesi tulevaisuuden trendin 
olevan valtimon okluusiokohdan aiempaa aggressii-
visempi rekanalisaatio intra-arteriaalisella fibrinolyy-
sillä. Lisäksi hyytymää voidaan pyrkiä pilkkomaan 
(UÄ, laser) tai aspiroimaan kehitteillä olevilla eri-
tyisinstrumenteilla. Stenoosikohtaan voidaan teh-
dä ballongilla dilataatio, dissekaatiossa suositellaan 
stenttausta. Lisäksi joissain tapauksissa voidaan yh-
distää intravenoosi ja intra-arterielli trombolyysi.

Workshopeista mainittakoon Cambridgessä (Ad-
denbrookes Hospital) työskentelevän Basil Mattan 

pitämä TCD-kurssi, johon kaikki osallistuimme. 
Hän on kirjoittanut aiheesta myös Current Opi-
nion in Anesthesiology -lehden viimeiseen neuro-
anestesianumeroon. Kiitämme Suomen Anestesio-
logiyhdistystä saamastamme matka-apurahasta. r
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