
 ` Nyt se sitten tapahtui. Ruotsalais
ten organisoima monikeskustutkimus 
elvytyksen jälkeisestä hypotermia
hoidosta julkaistiin NEJM:ssa 
joulukuussa ja viilennyksen tärkeään 
merkitykseen elvytetyn potilaan 
hoidossa luottaneet hiljenivät 
hetkeksi, niin minäkin (1). Vielä vuosi 
sitten kirjoitimme Finnanestissa, 
kuinka viilennyshoidon aikakautena 
elvytettyjen potilaiden hoitotulokset 
ovat Suomessa parantuneet (2). 
Nyt sopiikin pohtia miten näin on 
tapahtunut.

Tutkimuksen taustat, suunnitel
ma ja tilastollinen analyysisuunnitel
ma oli julkaistu jo aikaisemmin. 36 
tehoosastoa kymmenessä maassa 
osallistui tutkimukseen, johon saatiin 
950 potilasta. Lopulliseen analyysiin 
tuli 939 potilasta, joilla oli ollut olete
tusti sydänperäinen, joko defibrilloi
tava (80 %) tai eidefibrilloitava rytmi, 
asystole (12 %) tai pEA (7 %). potilaat 
saivat apua nopeasti, hoitoelvytys 
aloitettiin noin kymmenen minuutin 
kuluttua ja ROSCajan mediaani oli 
molemmissa ryhmissä 25 minuuttia. 
Sairaalaan tullessaan he olivat tajut
tomia, GCS mediaani oli 3. 36 tunnin 
interventioaika alkoi satunnaistami
sesta ja mahdollisimman nopeasti 
pyrittiin laskemaan potilaan lämpötila 
tavoitteeseen 33°C tai 36°C. Viilentä
misessä olivat käytössä sekä ulkoinen 
(76 %) että laskimonsisäinen (24 %) 
viilennystekniikka ja myös jääkylmät 
nesteet ja kylmäpakkaukset. Hoitavat 
teholääkärit olivat tietoisia potilaan 
hoitoryhmästä, mutta 72 tunnin koh
dalla ja tutkimuksen lopussa potilaan 

neurologista arviointia ja kuntoutu
misen astetta arvioineet lääkärit oli
vat sokkoutettuja. Samoin kirjoittajat 
olivat sokkoutettuja aina artikkelin 
valmistumiseen asti. Lämpötilaa 
ylläpidettiin 28 tuntia, jonka jälkeen 
0,5°C/h nopeudella lämpötila nos
tettiin 37°C:een. 36 tunnin kohdalla 
sedaatio katkaistiin. Tutkimusyksiköt 
saivat käyttää haluamaansa lämpö
tilan hallintamenetelmää tajuttomien 
potilaiden lämpötilan pitämiseksi alle 
37,5°C, kunnes 72 tuntia oli kulunut. 
Tutkimukseen kuului protokolla hoi
dosta luopumispäätösten tekemistä 
varten. päätetapahtuma oli kuollei
suus 180 vuorokauden kohdalla, ja 
33°C ryhmässä se oli 50 % ja 36°C 
ryhmässä 48 %. Myöskään neuro
logisessa selviytymisessä ei ollut 
eroja ryhmien välillä. Tutkimus on 
huolellisesti tehty, kaksinkertainen 
aineistoltaan aiempiin viilennystä 
puoltaviin tutkimuksiin ja toteaa, että 
viilennys ei ole haitallista mutta ei 
siitä hyötyäkään tämän tutkimuksen 
perusteella ole.

Samaan rytäkkään julkaistiin 
sitten JAMA:ssa amerikkalainen 
aineisto sairaalan ulkopuolisesta 
viilennyshoidosta (3). 1359 potilasta 
käsittävässä aineistossa potilaat 
satunnaistettiin saamaan kylmää 
natriumkloridiliuosta kaksi litraa. 
Tämä nopeutti noin tunnilla viilennys
tavoitteen saavuttamista sairaalassa. 
Lähtörytminä oli sekä defibrilloitavat 
(43 %) että eidefibrilloitavat rytmit 
(57 %). Suurin osa kammiovärinäpoti
laista sai sairaalassa viilennyshoidon 
(77 %). Ryhmien välillä ei ollut eroa 

kuolleisuudessa eikä neurologi
sessa selviytymisessä sairaalasta 
poistuessa. Kylmän suolaliuoksen 
käyttö aiheut ti enemmän kuljetuksen 
aikaisia sydän
pysähdyksiä ja 
keuhkopöhöä 
sairaalahoidon 
aikana.

Niin tässä 
sitten kävi, 
että huolella 
laaditut ja 
vaalitut pro
tokollat pitää 
laittaa uusiksi. 
Tätä tuskaa 
kuvastaa hyvin 
Resuscitationlehden palautepalstan 
kirjoitus, jossa tsekkiläiset kollegat 
pyytävät olemaan hylkäämättä 
menetelmää, jonka implementointi 
kesti kuukausia ja josta ei ole haittaa 
(4). Varmasti kommentointi tulee ole
maan vilkasta. Joko sinä alat lämmetä 
– entä potilaasi? 
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