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28th Congress of SSAI
29.6.–3.7.2005, Reykjavik

Antti Aho, Sari Halonen, Riitta Sihvo

SSAI:n järjestyksessään 28. kongressi järjestettiin Islannissa. Reykjavikin keskustassa 
sijaitsevaan Nordica Congress -hotelliin kerääntyi runsain määrin kollegoita poh-
joismaista ja vähän kauempaakin kuuntelemaan ja keskustelemaan päivänpolttavista 
aiheista.

Tulivuoria ja jäätiköitä

Islanti on 103 000 neliökilometrin kokoinen saari 
keskellä Atlantin valtamerta. Maan väkiluku oli vuo-
den 2003 lopussa n. 290 000. Väestöstä 60 % asuu 
Reykjavikissa ja sen lähiympäristössä.

Islanti on syntynyt tulivuorten purkausten seu-
rauksena ja sijaitsee mannerlaattojen välisessä sau-
makohdassa. Pienempiä maanjäristyksiä (voimak-
kuudeltaan alle 2 Richterin asteikolla mitattuna) 
rekisteröidään viikoittain jopa yli 300, voimakkai-
ta 80–100 vuoden välein. Islannissa kiinteä maan-
kuori on paikoitellen paksuudeltaan vain muuta-
mia kilometrejä. Maaperä kuuluu maailman tulipe-
räisimpiin. 85 % taloista lämmitetään maankuoren 
alaisten magmapesäkkeiden lämmittämällä pohjave-
dellä. Tulivuorenpurkauksia tapahtuu noin 5 vuo-
den välein. Maan tunnetuin tulivuori, Hekla, pur-
kautui viimeksi vuonna 2000. Islannissa on eniten 

maailmassa kuumia lähteitä. Kuuluisin on Geysir ja 
suurin Deildartunguhver (150 l kiehuvaa vettä se-
kunnissa).

Tuliperäisyyden äärimmäisenä vastakohtana 
maasta löytyy valtavia jäätiköitä, jotka ovat kuiten-
kin viime vuosien aikana ohentuneet ilmaston läm-
piämisen johdosta. Vatnajökull on Euroopan suurin 
yhtenäinen jäätikkö. Maan pinta-alasta 1 % on vil-
jeltyä, 20 % laidunmaata, 3 % järviä, 11 % peittää 
laava, ja 12 % peittää jää. Loput maan pinta-alasta 
on autiomaata. 

Napaketusta Grimssoniin

Islantia asutettaessa ei maassa elänyt muita nisäkkäi-
tä kuin napakettu. Ihmisten mukana saarelle tulivat 
rotat ja hiiret. Myöhemmin saarelle tuotiin poroja 
ja aloitettiin minkkien tarhaus. Islannin varsinaisen 
eläimistön muodostavat kuitenkin linnut, joita on 
tavattu ainakin 300 lajia. Hyönteislajeja on rekiste-
röity kaikkiaan 800. Matelijoita tai sammakkoeläi-
miä Islannissa ei esiinny.

Ensimmäisten Islannissa asuneitten ihmisten tie-
detään olleen irlantilaisia munkkeja, jotka olivat 
asettuneet saarelle 700-luvulla jKr. Skandinaavit, 
lähinnä norjalaiset, asuttivat saaren 870–930 jKr. 
Asuttamisen historia on järjestelmällisesti kirjattu 
Landnamabok-nimiseen kirjaan, jossa kerrotaan yk-
sityiskohtaisesti, ketkä tulivat, kenen kanssa ja min-
ne asettuivat asumaan. 930 jKr. perustettiin Alpingi, 
joka on edelleen maan korkein tuomiovaltaa käyttä-
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vä ja lakeja säätävä hallinnollinen elin. Islanti oli it-
senäinen valtio vuoteen 1262, jolloin maa joutui en-
sin Norjan alaisuuteen ja sittemmin yhdessä Norjan 
kanssa Tanskan hallintaan. Vuonna 1904 maa sai si-
säisen itsehallinnon, ja 1918 siitä tuli oma valtionsa, 
jolla oli yhteinen kuningas tanskalaisten kanssa. Is-
lanti julistautui itsenäiseksi 17. kesäkuuta 1944. Ny-
kyinen Islanti on tasavalta. Presidenttinä on toimi-
nut vuodesta 1996 Olafur Ragnar Grimsson. 

Islantilaiset nimet

Etunimi on Islannissa henkilön virallinen nimi, jo-
ten islantilaisessa puhelinluettelossa ihmiset onkin 
aakkostettu etunimen mukaan. ”Sukunimi” ilmoit-
taa isän nimen, eli kenen tytär tai poika on kyseessä. 
Laki velvoittaa ihmiset muodostamaan sukunimen 
isän tai nykyisin myös äidin nimestä.

Ja sitten munuaisasioihin

Muutaman Reykjavikissa vietetyn vapaapäivän jäl-
keen alkoi varsinainen kongressi. Barry A. Harri-
son Yhdysvalloista muistutti, että munuaisen va-
jaatoimintaa sairastavilla potilailla on huomatta-
vasti normaaliväestöä enemmän kardiovaskulaarisia 
ongelmia. Hän varoitteli myös keskuslaskimokatet-
roinnin vaaroista nimittämällä keskuslaskimokatet-

ria yhdeksi sairaalan vaarallisimmista asioista. S-E 
Ricksten Göteborgista antoi ohjeita, miten pelastaa 
munuaiset akuutissa munuaisten vajaatoiminnassa. 
Hoito on aloitettava riittävän aikaisin, kun S-Krea 
on 150–200 µmol/l. Riittävän diureesin aikaansaa-
miseksi aloitetaan dopamiini + furosemidi + manni-
toli. Nestevajaus tulee korvata keittosuolaliuoksella, 
ja aloitetaan ANP-infuusio 50 ng/kg/min. Yksinään 
furosemidista tai dopamiinista ei katsota olevan pi-
temmän päälle hyötyä, mutta tämä edellä mainittu 
4 lääkkeen yhdistelmä pienentää riskiä joutua dia-
lyysiin. ANP-infuusio lisää glomerulusfiltraatiota se-
kä munuaisten verenvirtausta, eikä aiheuta takyfy-
laksiaa moneen päivään. Infuusion loputtua vaiku-
tus häviää, mutta hyöty palaa, kun infuusio aloite-
taan uudelleen.

Lasten anestesia ja vanhemmat

Torstaina Hekla-sali keräsi lukuisan kuulijakunnan 
lasten anestesioita käsittelevillä luennoillaan. Pien-
ten alkuhankaluuksien jälkeen Nicole Weber Mayo-
klinikalta pääsi puhumaan lasten anestesioihin liit-
tyvistä myyteistä. Lynn M. Broadman, myös Yhdys-
valloista, kertoi miten hänen mielestään lasten anes-
tesiat tulisi aloittaa. Midatsolaami 0,5 mg/kg n. 20 
min ennen induktiota vähentää sekä lapsen että hä-
nen vanhempiensa stressioireita. Stressi saattaa nä-
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kyä lapsen käytöksessä vielä viikonkin toimenpiteen 
jälkeen. Ennen anestesian induktiota vanhemmille 
tulisi kertoa, että nukutettu lapsi näyttää k-u-o-l-l-e-
e-l-t-a (silmät auki, veltto, koriseva) eikä normaalisti 
nukkuvalta. Vanhemmille pitäisi kertoa, mitä tulee 
tapahtumaan ja miten he voivat lastaan auttaa. Hys-
teerisiä vanhempia ei saliin huolita. Perhekohtaises-
ti on arvioitava, onko vanhempien mukanaolosta in-
duktiossa lapselle hyötyä.

64 % vanhemmista on onnistuneenkin indukti-
on jälkeen järkyttyneitä. Jonkun henkilökunnasta 
tulisikin huolehtia vanhemmista, kunnes nämä ovat 
rauhoittuneet. 98 % katsoo kuitenkin, että heidän 
läsnäolostaan induktiossa on ollut lapselle hyötyä ja 
haluavat uudelleen tarvittaessa mukaan.

Lasten nesteytyksen sudenkuoppia

Per-Arne Lönnqvist Karolinska-instituutista Tuk-
holmasta vastasi kysymykseen ”Glukoosia vai ei”. 
Hän kertoi viiden lapsen kuolleen hyponatremiaan, 
koska glukoosiliuosta oli käytetty runsaaseen nestey-
tykseen. Glukoosipitoiset nesteet ovat suositeltavia 
ennenaikaisilla ja sairailla vastasyntyneillä sekä lap-
silla, joilla on metabolinen sairaus, maksan toimin-
tahäiriö tai korkea insuliinin tuotto. Glukoosiliuok-
sia voidaan käyttää perusnesteytykseen ”but not for 
volume replacement”.

Grimsson tutuksi

Torstaina pidettiin myös kongressin avajaisseremo-
nia Hotelli Nordican tiloissa. Islannin Presidentti 
H.E.Olafur Ragnar Grimsson kunnioitti tilaisuutta 
läsnäolollaan. Juhlat jatkuivat Reykjavikin Taidemu-
seossa, jossa oli mahdollista hyvän ruuan ja musii-
kin ohella katsastaa Islannin nykytaiteen tilaa. Kom-
mentit olivat vähintäänkin mielenkiintoisia. 

Konsensus päiväkirurgiassa

Viimeisenä varsinaisena kongressipäivänä oli yhte-
nä aiheena päiväkirurginen anestesia. Kari Korttila 
Suomesta, Narinder Rawal Ruotsista sekä Johan Ra-
eder Norjasta pitivät kukin erittäin mielenkiintoi-
set luennot aiheistaan. Yhteisymmärrykseen päästiin 
siitä, että sekä postoperatiivinen kipu että pahoin-
vointi pitää hoitaa hyvin myös päiväkirurgisilla poti-
lailla. Kipu ja PONV ovat yleisimmät syyt kotiutu-
misen viivästymiseen. Jokaisen potilaan PONV-riski 
pitäisi arvioida etukäteen ja potilaskohtaisesti miet-
tiä ennaltaehkäisyn tarve. Potilaalle pitäisi kipulääk-
keen lisäksi antaa kotiin mukaan myös pahoinvoin-
tilääke otettavaksi tarvittaessa. 30–40 % kotiutetuis-
ta päiväkirurgisista potilaista kärsii keskivaikeita tai 
vaikeita kipuja ensimmäisen 24–48 h aikana toi-
menpiteen jälkeen. Tavalliset käytössä olevat kipu-
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lääkkeet (NSAID, parasetamoli, kodeiini, tramado-
li, dekstropropoksifeeni) saattavat olla kivunhoitoon 
riittämättömiä useilla potilailla.

Kognitio kotona ja sairaalassa

Kognitiivisia häiriöitä on 1 viikon kuluttua sairaa-
lapotilaista 9,8 %:lla, päiväkirurgisista potilaista 3,8 
%:lla ja kontrolliryhmässä 3,4 %:lla. 3 kk kuluttua 
vastaavat luvut olivat 8,8 %, 4,5 % ja 2,8 %. Päivä-
kirurgia kannattaa.

Kaunista, kylmää ja lämmintäkin

Kongressi päättyi komeasti Ravintola Perlanissa pi-
dettyyn kongressi-illalliseen. Pyörivästä ravintolasta 
näkymä yli Reykjavikin oli komea. Kun pyörimisen 
suunta sekä vauhti vaihtelivat, ei huonovointisuutta-
kaan esiintynyt. Tosin me Tamperelaisethan olemme 

tottuneet pyörimään vieläkin korkeammalla…
Vaikka kongressin ohjelma oli tiivis ja antoisa, 

olivat kongressin järjestäjät kiitettävästi suunnitel-
leet halukkaille myös vapaa-ajan ohjelmaa. Blue La-
goon, vaellus Esja-vuorelle sekä Golden Circle -kier-
ros antoivat hyvän kuvan Islannin luonnosta Reyk-
javikin ympäristössä. Reykjavikissa tuli käveltyä 
ja villakaupat koluttua, ja melkoinen määrä villaa 
muodossa jos toisessa päätyi matkalaukkuunkin. r

Antti Aho
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TAYS, Anestesiayksikkö

Euroanaesthesia 2005
28.–31.5.2005, Wien, Itävalta

Wojciech Chrapek

Matkustaminen on hauskaa ja opettavaista. Olen ollut Itävallassa muutaman kerran 
aikaisemmin, mutta vasta nyt huomasin, että wieniläiset sanovat yleisesti tervehdyk-
seksi ” grüß Gott ”. Tänä vuonna Wien yllätti toukokuussa helteisellä ilmalla. Hyppy 
kylmästä Suomen keväästä Wienin kuuman kesään tuli varsinaisena shokkina. Onnek-
si kylmä hanaolut poisti lämpöhalvausriskin.

ESA:n kongressi oli erittäin hyvin järjestetty ja 
hyvin opettavainen, mutta kongressikeskus 
aiheutti monille osallistujille suunnistuson-

gelmia omalaatuisella labyrinttiarkkitehtuurillaan. 
Monista opasteista huolimatta oli vaikea löytää lu-
ento- ja esitelmäsaleja.

Täydennyskoulutuskurssit, tieteelliset esitelmät, 
posterit ja näyttelyt tarjosivat monenlaista ohjel-
maa. Täydennyskoulutusluentoja pitivät edelleen 
pääsääntöisesti kollegat vanhoista Länsi-Euroopan 
maista, mutta hyviä tieteellisiä esitelmiä oli myös 
vanhoista itäblokin maista. Tämä on merkki siitä, 
että eurooppalainen potilaiden hoito ja tieteellinen 
toiminta alkaa saavuttaa samanlaisen tason kaikis-
sa EU-maissa.

Näyttelyistä

Suurin osa näyttelyistä kuului firmoille, jotka pitä-
vät esittelyjä myös Suomessa esim. Operatiivisilla 
päivillä. Löysin kuitenkin myös täysin tuntematto-
mia firmoja, joilla oli tarjottavana kiinnostavia uusia 
tuotteita. Viime vuosina, kun TAYS:iin on hankittu 
uusia anestesiakoneita, Suomen markkinoilta ei ole 
löytynyt sopivaa anestesiakonetta ahtaisiin tiloihin 
kuten röntgeniin, DSA -angioon tai osaan talom-
me päiväkirurgisista saleista. Tällaisiin toimenpitei-
siin sopivan koneen ja ventilaattorin löysin Wienis-
tä. Harmi vaan, että EKU-elektronik- firmalla ei ole 
myyntiedustusta Suomessa. On loistavaa, että kaikki 
hyvät ominaisuudet on mahdollista saada niin pie-
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nestä laiteesta. Olisi loistavaa! saada tällainen laite 
kliiniseen kokeiluun. 

Toisen mielenkiintoisen tuotteen, 4Vent´in, käyt-
tötarkoitus on noninvasiivinen ventilaatio. Laitetta 
valmistaja on ”Rüsch”. 4Vent´in kypärä asennetaan 
potilaan päähän (kuva laitteesta on julkaistu edel-
lisessä Finnanestissa n:o 4 ”Euroanesthesia 2005”-
matkakertomuksessa). Tässä laitteessa ongelman voi 
aiheuttaa reilun kokoinen kuollut tila. Laite ei siis 
sovi potilaille, joilla on hyperkapnia tai ainakin näil-
le potilaille täytyy olla tarkka hiilidioksidin seuranta. 
Laite ei korvaa tavallista CPAP-maskia, mutta joskus 
potilaan poikkeava anatomia tai toimenpide kasvo-
jen alueella voivat estää CPAP-maskin käytön. Esim. 
uniapneasta kärsiville potilaille CPAP:n käyttö ne-
näleikkauksen jälkeen on tavallisesti mahdotonta. 
Silloin tällä laitteella voidaan tarjota potilaille tur-
vallinen hoito. Critical Care on julkaissut vuodesta 
2002 lähtien 4Vent´iä koskevaa kirjallisuutta.

Kallonsisäisen paineen 
mittaaminen ja tulkinta

Erittäin kiinnostavia ohjelmassa olivat neurokirurgi-
aa koskevat aiheet. Esitelmöitsijänä oli Marek Czos-
nyka, joka on yhtenä kirjoittajana kirjassa Textbook 
of Neuroanaesthesia and Critical Care – Monitoring 
Intracranial Pressure.

Czosnyka esitteli Pressure Reactivity -indeksiä 
(PRx). PRx on koherenssi (20 s – 2 min) keskival-
timopaineen (MAP) ja kallonsisäisen paineen (ICP) 
arvojen vaihtelun välille. Indeksiin vaikuttaa myös 

ICP ja MAP -aaltojen muoto. PRx-arvot ovat –1 ja 
+1 välillä. Tämän indeksin avulla voidaan helpom-
min valita hoitomenetelmät potilaille, joilla ICP 
on korkea, jotta aivojen perfuusiopaine (CPP) py-
syy optimaalisella tasolla. Yleinen tavoite CPP 60-
85 mmHg voi olla joskus riittämätön. Czosnyka va-
kuutti, että PRx ratkaisee potilaan hoidossa vasoak-
tiivisen ja osmoottisten lääkkeiden käytön. Käytän-
nössä PRx-indeksi lasketaan jatkuvasti kannettavan 
tietokoneen ohjelmassa, jossa kierrätetään potilaan 
dataa (ICP, MAP, CPP).

Alkuperäisen ohjelman ovat kehittäneet Cam-
bridgen sairaalan tutkijat. Julkisuudessa tätä indek-
siä koskevia tutkimuksia on esitetty vuodesta 2000 
lähtien. Tämän korkeatasoisen esityksen mukaan 
PRx -indeksi auttaa sairaalaoloissa hoitomenetelmi-
en valinnassa. Keskustelu esitelmän jälkeen oli aavis-
tuksen kankeaa, koska usein kysyttiin ICP-arvojen 
vaikutuksesta hoitoon. Esitelmöitsijä yritti kovasti 
vakuuttaa, että heidän klinikassaan PRx on hoito-
linjan perusvaikuttaja. Aika tulee ratkaisemaan on-
ko tämä indeksi todella tärkeä. Minulle tämä esitel-
mä antoi voimakkaan vaikutelman siitä, että indek-
si voi helpottaa neurokirurgisen potilaan hoitoa. On 
kuitenkin huomattava, että PRx:n käytöstä huoli-
matta traumaattisen ICH-potilaan ennuste riippuu 
edelleen hyvästä ensihoidosta.

Muut aivojen monitorointimenetelmät

Myös Christian Werner, Mainzesta, Saksasta) piti 
hyvän esitelmän. Hän vertaili monitorointiteknii-
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koita neurokirurgisen tehon potilailla. Hyvin suo-
sittuja ovat olleet uudet monitorointitekniikat, ku-
ten kudoshapetuksen mittaus ptO

2
 ja mikrodialyy-

si. Molemmat tekniikat ovat hyvin luotettavia ja vai-
kuttavat voimakkaasti potilaan hoitoon. Muita tek-
niikoita, kuten Bulbus-saturaation mittausta tai 
NIRS:ä on suositeltu käytettäväksi neurokirurgisen 
tehoseurannan yhteydessä paremman monitoroin-
nin puuttuessa.

Bulbus-saturaation mittaus antaa samanlaiset tie-
dot aivoista, kuin mikrodialyysitekniikalla saadut 
arvot mittauskohdan metabolisesta muutoksesta. 
Kaikista epäluotettavimmat arvot saatiin NIRS:llä, 
mutta sen etuna on helppokäyttöisyys. NIRS:in 
heikkous johtuu monista tekijöistä, mutta suurim-
man mittaushäiriön aiheuttaa kalloluun verenkier-
to. Tätä häiriötä on vaikea eliminoida täysin luotet-
tavasti kaikissa potilas ikäryhmissä. Joka tapauksessa 
yleinen suositus on monitoroida aivojen metabolis-
ta statusta neurokirurgisen toimenpiteen jälkeen, jos 
potilas vaatii jatkossa tehohoitoa. Valitettavasti olen 
itse havainnut, että monitorointi mahdollisuuksia 
on, mutta jostain syystä tapana ei ole käyttää niitä 
rutiininomaisesti.

Transkraniaalinen Doppler (TCD) on varmasti 
paras keino monitoroida aivojen verenkiertoa. Näin 
vakuutti myös Christof Thess Bonnista.

Vaikea ilmatie

Itse olen pääsääntöisesti työssä ORL-leikkaussalis-
sa, ja työhöni kuuluu usein potilaan vaikean hengi-

tystien hoito. Tästä syystä tunsin velvollisuudekseni 
osallistua Airway Management Symposiumiin.

Elektiivisen potilaan vaikeaa ilmatietä on huo-
mattavasti helpompi käsitellä kuin odottamatto-
massa tapauksessa. Tämä koskee sekä aikuisia et-
tä lapsia.

Jos tiedossa on potilas jolla on vaikea ilmateiden 
anatomia, on hyvä olla varalla valokuva- tai videoin-
timahdollisuus. Tarkoituksena on sekä potilaan do-
kumentointi että mahdollisuus kerätä potilasaineis-
toa tilastointia tai julkaisua varten. Osa aihetta kos-
kevista luennoista vaikutti olevan enemmän intu-
baatiovälineiden mainoksia. Sanoisin lyhyesti, et-
tä vaikean ilmatien hoidossa paras tekniikka on se, 
jonka hoitava anestesialääkäri hallitsee itse hyvin. 
Hankalassa tilanteessa on vaikea kokeilla jotain täy-
sin uutta. Erikoiset intubaatiotekniikat kannattaa 
harjoitella elektiivisillä potilailla, joilla on normaa-
li anatomia.

Firmojen näyttely oli kiinnostava. Siellä oli erilai-
sia intubaatiovälineitä, mutta valitettavasti kaikkia 
esiteltyjä työvälineitä ei ole saatavissa Suomessa. 

Abstraktien ja posterien anti

Aiheita uusiin tutkimuksin riittää erikoisalallamme. 
Mielenkiintoinen oli esimerkiksi tutkimus, jossa es-
panjalaiset tutkijat vertailivat deksametasonia 4 mg 
ja ondansetronia 4 mg gynekologisen laparoskopian 
pahoinvoinnin estolääkkeenä. Deksametasonin an-
tiemeettinen vaikutus on tuttu asia, mutta tämän 
lääkkeen tehoa ei ole vertailtu muiden lääkkeiden 
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kanssa. Gynekologisessa potilasryhmässä molem-
mat lääkkeet olivat yhtä tehokkaita estämään pa-
hoinvointia. 

Harmillista oli, että abstraktiesittelyt pidet-
tiin huoneissa, joissa ei ollut ilmastointia. Ulko-
lämpötilan ollessa yli 30 astetta huoneiden ilma 
oli tukahduttava. Tästä syystä osallistuminen esi-
telmiin oli tuskallista, mutta kunnia kollegoille, 

jotka kravatti kaulassa ja jännityksestä huolimat-
ta pitivät omat abstraktiesittelynsä loistavasti. r

Wojciech Chrapek

Anestesiaerikoislääkäri

TAYS

”Cologne offers many things: Even the 6th ECPA”

6th European Congress of Paediatric 
Anesthesia

1.–3.9.2005, Köln, Deutchland

Marja-Liisa Korhonen

Kun Widorin Toccatan viimeiset sävelet hiipuivat Kölnin tuomiokirkon korkeuksiin, oli 
ensimmäinen kongressipäivä päättynyt juhlavasti urkukonserttiin. Istuimme hämärässä 
kirkossa, jonka historia ulottuu aina 1200-luvulle asti, pyhässä paikassa, jonne on säi-
lötty kolmen Itämaan Tietäjän pyhäinjäännökset. Kirkko on Kölnin tunnus, monumen-
taalinen goottilainen katedraali Reinin rannalla. Kölnissä on eletty kauan, jo rooma-
laisten ajoista lähtien. Napoleon oli legendan mukaan käynyt piirtelemässä numeroita 
talojen seiniin, mm.4711. Muutamaa viikkoa ennen meitä oli uusi, saksalaissyntyinen 
paavi kunnioittanut läsnäolollaan Kölnin kaupunkia. Nyt oli lastenanestesiologiasta 
kiinnostuneiden vuoro nauttia ystävällisestä saksalaiskaupungista, sen runsaasta tar-
jonnasta ja loppukesän hellepäivistä. 

Kongressi oli kolmipäiväinen tarjoten sa-
manaikaisesti luentoja kahdessa salissa se-
kä sponsoreiden järjestämissä workshopeis-

sa. Mielenkiintoisia luentoja oli paljon. Koska his-
toriallisella seudulla oltiin, oli kongressipaikkakin 
vanha; Guerzenich’in talo. Siellä on jo 1400-luvul-
ta lähtien kokoonnuttu, tanssittu ja juhlittu, mutta 
tänään sieltä löytyvät nykyaikaan sopivat systeemit 
kansainvälisiä tapahtumia varten. Meidän iloksem-
me Guerzenich oli aivan vanhan kaupungin keskus-
tassa, vain parin korttelin päässä hotellistamme, jo-
ten kongressiin oli helppo mennä.

Mediastinumin tuumoreista

Professori Jerrold Lerman piti erinomaisen luennon 
”Positioning: life-saving in mediastinal masses”. Po-
tilaat, joilla on mediastinumin tuumori, ovat varsin 
haasteellisia anestesiologille. Varsinkin lasten koh-
dalla anestesiologia ja anestesiaa tarvitaan jo diag-
nostisissa tutkimuksissa ennen tuumorin kirurgis-
ta hoitoa. Mediastinumin tuumoreiden patofysio-
logian tuntemus on oleellista, jotta mahdollisis-
sa ongelmatilanteissa osattaisiin toimia oikein. 
Tuumoreista 40–50 % on maligneja, Hodgkin- ja 
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non-Hodgkin -lymfoomia 23 % kaikista. Huomat-
tavaa on, että non-Hodgkin -lymfooma saattaa kak-
sinkertaistua 12 tunnissa, joten tällaisessa tilantees-
sa viikonlopun yli ei voi odotella vaan on toimit-
tava nopeasti. Varhainen diagnoosi varmistaa no-
pean hoidon aloituksen, mikä puolestaan parantaa 
prognoosia, joka on melko hyvä. 5 vuoden ennuste 
Hodgkinin taudissa noin 85 %.

Noin 50 % mediastinumin tuumoreista löytyy 
sattumalta rtg-kuvan perusteella. Noin puolet lapsis-
ta on yleensä oireettomia. Oireisilla tauti on yleen-
sä jo pitkällä. Anestesiologin kannalta oleellisimmat 
oireet ovat keuhko- tai sydänperäisiä. Oireiden kir-
joon vaikuttavat tietysti tuumorin koko ja sen vai-
kutus ympäröiviin rakenteisiin. Yskä, hengenahdis-
tus ja syanoosi trakeomalasian oireina johtuvat tra-
keakompressiosta, samoin kuin pystyasennossa hel-
pottuva hengenahdistus.

Kardiovaskulaariset oireet ovat lapsilla harvinai-
sempia kuin aikuisilla. Tuumorin infiltroituminen 
perikardiumiin voi aiheuttaa perikardiumeffuusio-
ta. Pulmonaaliarteria on useimmiten aortan suo-
jassa, mutta jos tuumori painaa pulmonaaliarte-
riaa, voi anestesian induktiossa tapahtua dramaat-
tisia muutoksia; makuuasento ja negatiivisen pleu-
rapaineen katoaminen yhdessä pulmonaaliarterian 
kompression kanssa aiheuttavat äkillisen hypokse-
mian, hypotension, sydämen minuuttivolyymin las-
kun ja sydänpysähdyksen. Asennon välitön muutta-
minen kyljelleen tai mahalleen ja sternumin nosta-
minen auttavat tällaisessa tilanteessa. 

Mediastinumin tuumori voi provosoida myös vena 
cava -syndrooman, joka on lapsilla harvinainen. No-
pea sädehoito on ratkaisevaa tällaisissa tapauksissa.

Diagnostiikassa radiologiset tutkimukset (rtg, 
tietokonetomografia) ovat tärkeitä. Näiden lisäk-
si EKG, ultraäänitutkimus ja mahdolliset keuhko-
funktiotutkimukset ovat tarpeellisia. Lasten kohdal-
la ongelma on siinä, että anestesiaa tarvittaisiin jo 
ym. diagnostiikkaa varten.

Anestesiologin kannalta mediastinumtuumori-
potilaiden preoperatiivinen tutkiminen on erittäin 
tärkeää. Oirekuvan ja statuslöydösten (hengenah-
distus, asentorajoitukset, syanoosi jne.) perusteel-
la anestesiologi muodostaa käsityksen lapsen sen 
hetkisestä tilanteesta. Röntgen- ja sydäntutkimus-
ten tulokset täydentävät kokonaiskuvaa. Lisäk-
si joissakin tapauksissa on aiheellista miettiä, voi-
daanko lapsen tilaa optimoida steroidi- ja/tai säde/
kemoterapialla ennen anestesian antoa. Näiden hoi-
tojen ongelmana kuitenkin on diagnoosin viivästy-
minen sekä mahdollinen histologisen diagnoosin 
vaikeutuminen.

Anestesian osalta Lerman antoi seuraavanlaisia 
suosituksia. Paikallispuudutus kevyessä sedaatiossa 
on paras anestesiamuoto, kun se on mahdollista. Tä-
män asian ratkaisee lapsen ikä, yhteistyökyky sekä 
suunniteltu toimenpide.

Esilääkitystä ei suositella. Laskimokanyyli on syy-
tä laittaa ennen induktiota ylä- tai alaraajaan. Ler-
man korosti useaan kertaan asennon tärkeyttä me-
diastinum-tuumoripotilaita nukutettaessa. Induktio 
pitäisi suorittaa kylki- tai istuma-asennossa. Spon-
taanihengityksen säilyttäminen olisi suotavaa. In-
duktioaineiksi sopivat ketamiini ja/tai midatsolaa-
mi. Relaksantteja on vältettävä. Intuboidaan syvässä 
sevofluraanianestesiassa, jos se on tarpeen. Larynx-
maskia ei käytetä. Lerman suosittelee käyttämään 
niitä anesteetteja, jotka ovat tuttuja. Jos ongelmia il-
maantuu anestesian aikana, käytä painovoimaa hy-
väksesi. Muuta lapsen asento kyljelleen tai mahal-
leen, jos hemodynamiikka pettää. Sternumin nosta-
minen esim. jäykällä bronkoskoopilla ilmatien tur-
vaamiseksi voi auttaa. Extuboidaan vasta potilaan 
ollessa hereillä. Myös postoperatiivisesti on hyö-
dynnettävä painovoimaa ja optimoitava lapsen asen-
to. Koko prosessin aikana tiimityön merkitystä ei 
voi kylliksi korostaa! Summa summarum: tärkein-
tä on perusteellinen preoperatiivinen perehtyminen, 
spontaanin hengityksen ylläpito, kun se on mahdol-
lista, ja optimaalinen asentohoito.

Lasten hereilläolo yleistä

Toisen kongressipäivän teemana oli anestesia ja ai-
vot. Dr. Iselin-Chaves Genevestä puhui erittäin tär-
keästä ja tänä vuonna esillä olleesta aiheesta, lasten 
hereilläolosta anestesian aikana. Hän esitteli aiheen-
sa otsikolla ”Myytti vai todellisuutta”.

Aikuisten anestesianaikaisen hereilläolon insi-
denssi on 0,1-0,2 % elektiivisillä potilailla. Lapsilla 
asiaa on tutkittu varsin vähän. Tänä vuonna ilmes-
tyneessä australialaistutkimuksessa ( Davidson et al.) 
hereilläolon insidenssiksi saatiin 0,8 %. Hereilläolon 
pitkäaikaisvaikutuksista lapsiin ei ole tietoa.

On mahdollista, että lapsilla esiintyy postopera-
tiivisesti jälkimaininkeja, ja näistä oireista voi ajan 
mittaan kehittyä posttraumaattinen stressioireyh-
tymä kuten aikuisillakin. Toisaalta lapsilla toimi-
vat täysin erilaiset psykologiset selviytymisstrategiat 
stressitilanteiden jälkeen kuin aikuisilla.

Hereilläolotutkimusta vaikeuttaa adekvaatin, lap-
sille sopivan kyselyformaatin puute. Aikuisilla käy-
tettyjä kyselyformaatteja ei voida suoraan käyttää 
lapsilla, vaan ne tulisi soveltaa lapsen kognitiivisen 
kehitysasteen mukaisiksi. Sveitsiläiset olivat kehittä-
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neet aikuisilla käytetyn kaavakkeen pohjalta oman 
kyselykaavakkeen vastaamaan lasten muistinkehitys-
tä ja kielellisiä taitoja.

Sveitsiläistutkimuksessa kolme kokenutta psyko-
logia haastatteli 223 lasta (6-16v) elektiivisen tai päi-
vystysleikkauksen jälkeen. Haastattelu tehtiin kah-
desti: 36 tunnin aikana anestesian päättymisestä ja 
kuukausi leikkauksen jälkeen. Haastattelut nauhoi-
tettiin. Jos hereilläoloa vahvasti epäiltiin, niin haas-
tattelu analysoitiin uudelleen toisen tutkijan toimes-
ta. Potilaat ryhmiteltiin joko varmoihin, mahdolli-
siin tai epätodennäköisiin hereilläolijoihin. Tutki-
muksen tuloksena jopa 6,3 %(!) lapsista oli kokenut 
olleensa hereillä. Näistä 4,1 % oli varmoja hereillä-
olleita.

Tavallisimmat kokemukset anestesianaikaisista 
tapahtumista lapsilla olivat kuulo-, kosketus- ja nä-
köaistimukset, liikkumisyritykset, ahdistus, halvaan-
tumiskokemus sekä kipu. Mikään yksittäinen anes-
tesia-aine tai -menetelmä ei vaikuttanut merkitseväs-
ti hereilläoloon tässä tutkimuksessa.

Sveitsiläistutkija totesi yhteenvedossaan, että 
anestesianaikainen hereilläolo on todellisuutta lapsi-
potilailla. Tutkija ei osannut selittää, mistä näin suu-
ri hereilläolon insidenssi voisi johtua. Todettuaan 
näin suuren hereilläoloinsidenssin he toistivat tutki-
muksen, ja saivat täsmälleen saman tuloksen!

Tutkimusmetodin laatu ja rakenne on oleelli-
nen asia hereilläolotutkimuksessa. Tärkeää on osoit-
taa kysymykset vain lapselle, ei vanhemmille, ja tär-
keää on seurantatutkimus. Hereilläolonaikaiset tun-
temukset olivat hyvin samankaltaisia kuin aikui-
sillakin. Useimmat lapset eivät ahdistuneet koke-
mastaan. Hereilläolon esiintyvyys näyttäisi olevan 
yleisempää, kun käytetään lapsen kognitiivisen ta-
son mukaisia, sopivia kyselylomakkeita ja seurantaa. 
Tarvitaan kuitenkin suurempi populaatio insidens-

sin selvittämiseksi. Monikeskustutkimus olisi välttä-
mätön. Lisäksi tarvitaan pitkäaikaisseurantaa aneste-
sianaikaisen hereilläolon aiheuttamista psykologisis-
ta pitkäaikaisvaikutuksista.

Sevofluraani ja EEG

Anne Vakkuri Helsingistä puhui inhalaatioanesteet-
tien indusoimista EEG-muutoksista keskittyen pää-
sääntöisesti kuitenkin sevofluraaniin. Vakkurin ryh-
mä on osoittanut, että korkea sevofluraanipitoisuus 
inhalaatioinduktion aikana provosoi epileptiformis-
ta EEG:tä niin lapsilla kuin aikuisillakin. Näin var-
sinkin, jos potilaita hyperventiloidaan. Tilanteeseen 
liittyy samanaikainen hyperdynaaminen verenkier-
ron vaste. Pulssi ja verenpaine nousevat. Vakkurin 
ryhmä on osoittanut myös sen, että desfluraanianes-
tesian provosoima pulssin nousu ei johdu epilepti-
formisesta EEG:stä.

EEG:llä varmennettujen tapausten lisäksi on lu-
kuisia kliinisiä raportteja, joissa kuvataan epilep-
siakohtausta vastaavaa motorista liikehdintää se-
vofluraani-induktion tai sevofluraanianestesian ai-
kana. Toistaiseksi ei tiedetä, minkälaisia vaikutuk-
sia epileptiformisella EEG:llä aivoihin on. Varmaa 
on, että yksikään anestesialääkäri ei haluaisi provo-
soida vahingollisia purkauksia lasten kehittyvissä ai-
voissa. Anne Vakkuri kehottaa muistamaan epilep-
tiformisen EEG-muutoksen mahdollisuuden, jos 
korkean sevofluraanipitoisuuden aikana ilmaan-
tuu odottamaton hyperdynaaminen verenpaineen 
ja pulssin nousu. Hän suosittelee induktiometo-
diksi sevofluraanipitoisuuden asteittaista nostamis-
ta spontaanihengitystä suosien ja hyperventilaatiota 
välttäen. Tarpeettoman korkeita sevofluraanipitoi-
suuksia tulisi välttää. Lisäksi hän suosittelee turvalli-
semmaksi induktiotavaksi tiopentaalia.

Tiesitkö

• Kölnissä tilatessasi oluen, sanot ”ein Kölsch bitte” ja 
yllätykseksesi saatkin kapean ja korkean, n.200ml kokoisen 
juomalasin kylmää olutta etkä suinkaan litran kolpakkoa 
vaahtoavaa mallasjuomaa!

• Kölnissä tilatessasi listalta hiukopalaa: ”ein Halve Hahn, bitte”, et 
saakaan puolikasta kanaa vaan tarjolle tuodaan juustovoileipä!
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Anne Vakkurin jälkeen esitelmöi Dr. S. Waltz, 
lasten epileptologi, aiheesta ”Do we have to wor-
ry?” Kaikki tietysti odottivat ratkaisua vaikeaan ky-
symykseen, mutta lopullista vastausta ei tiedetä. Hä-
nen varovainen loppupäätelmänsä kysymykseen oli 
”procedures which do not provoke EEG-discharges 
are nicer…”

Postoperatiivisia ongelmia

Sopivana jatkumona sevofluraanin aiheuttamiin on-
gelmallisiin ilmiöihin liittyen Dr. F. Veyckemans 
Belgiasta puhui postoperatiivisista käyttäytymis-
muutoksista. Hän keskittyi lähinnä heräämövai-
heessa ilmenevään agitaatioon. Ilmiö ei ole uusi. Se 
on kuvattu jo halotaanin aikaan, mutta asiaa on tut-
kittu runsaasti desfluraanin ja sevofluraanin käytön 
myötä. Postoperatiivisesti agitoitunut lapsi on seka-
va, motorisesti levoton ja desorientoitunut. Tilanne 
asettaa vaaraan sekä lapsen itsensä että mahdollisesti 
leikkaustuloksen, ja tilanne vaatii henkilöresursseja.

Agitaation syyt ovat moninaiset. Ei tiedetä, pro-
vosoiko postoperatiivinen agitoituminen myöhem-
min ilmaantuvia käyttäytymisongelmia. Postopera-
tiivisen sekavuuden tutkimusten vertailua vaikeut-
taa yhdenmukaisten määritelmien ja arviointiasteik-
kojen puute. Tiedetään, että hyvä kivunhoito vähen-
tää agitoitumista. Esilääkkeen merkitys on epäselvä. 
Tutkimukset puhuvat puolesta ja vastaan.

Agitaation hoidoksi suositellaan pientä annos-
ta propofolia (1–1,5 mg/kg). Veyckemans puhui 
myös kirjallisuudessa harvoin esitetystä ongelmas-
ta, viivästyneestä heräämisestä. Hän muistutti et-
tä hidastunut herääminen johtuu yleensä anestee-
tin tai sen adjuvantin yliannoksesta. Mutta tilanne 
voi olla myös varhainen merkki patologisesta tilas-
ta, joka pitäisi diagnosoida nopeasti adekvaatin hoi-
don aloittamiseksi. Esimerkkeinä hän mainitsi mm. 
neurokirurgiset potilaat (vuoto/turvotus), trauma-
potilaat (diagnosoimaton aivovamma / rasvaembo-
lia), potilaat, joilla erilaisia metabolisia sairauksia tai 
vielä diagnosoimattomia tauteja sekä potilaat, jot-
ka anestesialääkäri on laimentanut hyponatreemi-
silla nesteillä!

Dr. R. Westhorpe Melbournesta luennoi posto-
peratiivisesta kuumeesta. Kuume on harvoin infekti-

on merkki paitsi, jos potilaalla on muutenkin septis-
tä oireilua tai jos kuumeilua esiintyi jo ennen anes-
tesiaa. Tavallisimmat syyt kuumeilulle ovat dehyd-
raatio, hyperaktiviteetti tai kehittymisvaiheessa ole-
van virusinfektion edistyminen. Myös hoitojaksoa 
edeltävät rokotukset on hyvä muistaa lasten koh-
dalla. Hoidoksi luennoitsija suositteli parasetamo-
lia ja/tai ibuprofeenia. Lämpötila, jolloin hoito tu-
lisi aloittaa, on kiistanalainen. Westhorpe suositteli 
antipyreettiä, kun lämpö on yli 39 astetta. Aktiivista 
jäähdytystä ei suositeltu paitsi, jos lämpötila ylittää 
41 astetta, ja kyse onkin hypertermiasta, joka tulee 
aina muistaa anestesian yhteydessä lämpötilan nou-
sun ilmaantuessa.

Dr. M. Jöhr Luzernista esitelmöi postoperatii-
visesta pahoinvoinnista. Hänen mukaansa aihe on 
edelleen akuutti, sillä PONV:n esiintyminen on 
useimmin käytetty mittari arvioitaessa anestesian 
laatua. Hänen sairaalassaan profylaktinen antieneet-
tinen lääkitys yli 2-vuotiailla lapsilla on tropisetroni 
0,05-0,1 mg/kg 2mg:aan asti tai deksametasoni 0,5 
mg/kg 8mg:aan asti. Korkean riskin potilailla käyte-
tään molempia lääkkeitä. Lisäksi vältetään opioide-
ja, käytetään anti-inflammatoreja ja suositaan puu-
dutuksia. Setroneista hän totesi, että ne ovat varsin 
tehokkaita ja turvallisia lapsilla mutta kalliita. Dek-
sametasonin käytöstä hän totesi, että heidän käyttä-
mänsä annos on ehkä turhan suuri, mutta se on käy-
tännön syistä muotoutunut sellaiseksi. Deksameta-
soni annoksella 0,2–0,3 mg/kg voisi olla yhtä teho-
kas, kuten muutamat yleisöstä kommentoivatkin.

Viimeisen kongressipäivän päätteeksi osallis-
tuin vielä Storzin järjestämään sessioon, jossa har-
joiteltiin fiberoskooppi-intubaatiota sekä jäykäl-
lä että taipuisalla fiberoskoopilla vauvanukeil-
la. On muuten taitolaji sekin!                      r

Marja-Liisa Korhonen

erikoislääkäri

TAYS, anestesiayksikkö

Tampere




