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Matkakertomukset

60th PGA
8.–12.12.2006, New York, NY

Suvi Vartiainen

Kuudenkymmenen	vuoden	ajan	New	Yorkin	osavaltion	anestesiologiyhdistys	
on	järjestänyt	vuosittain	PGA:n	(Postgraduate	Assembly).	Kokous	on	suurimpia	
vuosittain	järjestettäviä	alan	koulutuksia.	Tuhansista	osallistujista	yli	kolmasosa	
tulee	Yhdysvaltain	ulkopuolelta.	Time	Squarella	sijaitseva	kongressihotelli	nie-
laisi	ongelmitta	osallistujajoukon	syövereihinsä.

Monipuolisen luento-ohjelman lisäksi tar-
jolla oli erilaisia ryhmäopetuksia, nuor-
ten tutkijoiden kilpailu, postereita, laa-

ja näyttely ja päivää ennen varsinaisen kokouksen 
alkua mahdollisuus tutustua paikallisiin sairaaloi-
hin. Päivät olivat pitkiä ja tiiviitä. Varhaisimmil-
laan istunto alkoi klo 7.45, ja joka päivä oppimisen 
riemua riitti iltaviiteen. Satelliittisymposiumeilla 
päivät olisi saanut venytettyä yön kynnykselle.

Kertausta traumoista

Kallovammoista luennoi professori Audrée A. 
Bendo. Potilaan tilan stabiloinnin lisäksi pyritään 
estämään sekundaariset neurologiset vauriot, jot-
ka komplisoivat yli 50  % kallovammapotilaista. 
Hypotensio on todettu yli 70  %:lla potilaista, joilla 
on mennyt kehnosti (merkittävä morbiditeetti tai 
kuolema). Hypotension ja hypoksian yhdistelmä 
oli tätäkin vahingollisempi.

Ensiaputoimet lähtevät ABC:stä. Mikäli kau-
larankavammaa ei ole poissuljettu radiologises-
ti, tulee kaularankaa tukea manuaalisesti intubaa-
tion aikana. Nenäintubaatiota vältetään sekä kal-
lonpohjan murtuman ja verenvuodon pelossa että 
hankalissa kasvoluiden murtumissa. Nestehoidon 
osalta päähuolenaihe on aivoödeeman kehittymi-
nen. Tämän estämiseksi pyritään säilyttämään see-
rumin normaali osmolaliteetti ja kolloidionkootti-
nen paine. Nestehoidossa käytetään sokerittomia 
isotonisia kristalloideja ja kolloidiliuoksia.

Hemodynamiikan stabiloinnin jälkeen keski-
tytään kallonsisäisen paineen hoitamiseen. ICP:
tä monitoroidaan, ja CPP pyritään pitämään yli 60 
mmHg. Sängyn pääpuolta kohotetaan 15 astetta ja 
pää pidetään neutraaliasennossa. ICP: tä lasketaan 
tarvittaessa likvordreneerauksen ja lievän hyper-
ventilaation (PaCO2 30–35 mmHg) avulla. Mikä-
li tämä ei riitä, annetaan mannitolia 0,25–1 g/kg, 
ja tarvittaessa annetaan lisäksi furosemidia. Vaih-
toehtoisesti annetaan hypertonista keittosuolaliu-
osta 2 ml/kg. Tarvittaessa hyperventilaatiota kiris-
tetään (PaCO2 28–30 mmHg). Jos vieläkään ICP:tä 
ei ole saatu kuriin, käytetään barbituraatteja ja har-
kitaan dekompressiivista kraniotomiaa.

Hypotermia on kysymysmerkki, mutta hyper-
termiaa on ehdottomasti vältettävä. Intraoperatii-
visessa hoidossa vuodon ja anesteettien aiheutta-
maan hypotensioon varaudutaan riittävällä volyy-
mikorvauksella. Aivojen hapentarpeen (CMRO2) 
vähentäminen on oleellisinta lääkkeellisessä aivo-
jen suojauksessa. Tässä näyttöä ihmisillä on aino-
astaan barbituraateista.

Tehohoidossa optimoidaan toipumista primaa-
rivammasta ja ehkäistään sekundaarivammat. 
Standardimonitoroinnin tulisi kattaa ainakin ICP, 
CPP ja CBF (tai TCD). Aivojen happeutumisen ja 
metabolian monitorointi tarjoaisi yksityiskohtai-
sempaa tietoa aivojen hypoksian ja iskemian hoi-
toon.

Apulaisprofessori Sudarshan Kumar luennoi il-
matien hallinnasta kaularankavammapotilailla. 
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Kaularankavamman varhainen tunnistaminen on 
jatkoselviytymisen kannalta oleellista. Lapset ovat 
alttiimpia kaularankavammoille (suhteessa isom-
pi pää, ligamentit löysiä). Heillä on dislokaatioi-
ta enemmän kuin murtumia ja puolella tapauk-
sista ei nähty alussa radiologisia muutoksia lain-
kaan. Asianmukainen immobilisaatio on erittäin 
tärkeää.

Aspiraatioriski on huomioitava, ja osa on han-
kalasti intuboitavia. Epäsuorien metodien (jäykät 
ja taipuisat fiberoskoopit, ILMA, jne) käyttöön liit-
tyy vähiten liikettä kaularangan alueella. Fibero-
skooppi soveltuu harvoin hätätilanteisiin ja on tai-
tamattomissa käsissä haitallinen. ILMA on käyttö-
kelpoinen osassa tapauksista. Leuan nosto ja työn-
tö voi kuitenkin aiheuttaa vahingollista liikettä 
kaularangassa. Ylhäällä sijaitsevat vammat aihe-
uttavat turvotusta ja hematoomaa nielun takasei-
nässä ahtauttaen henkiteitä. Suoran laryngoskopi-
an käyttö on hyväksyttävää, kunhan kaularankaa 
tuetaan manuaalisesti intubaation ajan. Osassa ta-
pauksista kirurginen ilmatie on paras valinta. Mi-
kään keino ei sovellu käytettäväksi joka tilanteessa, 
joten on syytä opetella useamman tekniikan hal-
linta.

Perioperatiivista hyytymistietoutta

Apulaisprofessori Maria A. Bustillon luento alkoi 
tromboembolioiden riskitekijöiden kertaamisel-
la. Spinaalihematoomat käytiin läpi yleisellä tasol-
la. Eri antitromboottiset hoidot käytiin yksityis-
kohtaisesti läpi mukaan lukien suhtautuminen ne-
uraksiaalisiin puudutuksiin näiden hoitojen yhte-
ydessä. Luennoitsija otti esille myös muutamia yrt-
tejä, joilla on vaikutusta verenvuotoon.

Ginseng aiheuttaa PT:n ja aPTT:n pitenemisen 
eläimillä, joten se saattaa lisätä verenvuodon ris-
kiä, ja saattaa myös vähentää warfariinin tehoa. 
Ginko estää platelet activity -factoria ja saattaa li-
sätä vuotoa. Valkosipuli estää irreversiibelisti ve-
rihiutaleiden aggregaatiota ja saattaa lisätä vuo-
toa erityisesti yhdistettynä samansuuntaisesti vai-
kuttaviin lääkkeisiin. Valkosipulin käytön lopetta-
misen jälkeen hemostaasi normalisoituu viikossa. 
Epäselviksi jäivät lääkkeiden ja yrttien käytetyt an-
nokset.

Perioperatiivisen selviytymisen 
optimointi 

Iltapäivän tieteellisen paneelin avasi James E. Cot-
trell puhumalla hauraista aivoista, nuorista ja van-

hoista. Fetaalineuroneilla on taipumus kuolla tyl-
syyteen, synaptisen feed backin puute laukaisee 
neuroneissa apoptoosin. Samoin anestesioimaton 
neuroni, joka jää eristyksiin anestesioitujen neuro-
nien keskelle, tappaa itsensä. Sanonta ”Use it or lo-
se it” pätee niin nuoriin kuin vanhoihinkin.

Luennoitsija varoitti altistamasta sikiöitä ja van-
huksia erityisesti ilokaasulle, joka on neurotoksi-
nen, vähentää elektrofysiologista toipumista hy-
poksiasta, jne. Vanhuksilla tulee välttää hypoter-
miaa. Tulevina vuosina oppinemme lisää sekä ai-
vojen preconditioningistä että endogeenisten kor-
jaus- ja regeneraatiomekanismien tukemisesta.

Professori Steven N. Konstadt jatkoi sepelval-
timotaudilla. Kirurgiaan ja anestesiaan liittyvät 
stressitekijät ja riskiarviointi kerrattiin. Preopera-
tiivisista interventioista selvästi hyödyllinen on tu-
pakoinnin lopettaminen. Beeta-salpaajista, statii-
neista ja revaskularisaatiosta hyötyy vain osa po-
tilaista. Intraoperatiivisista interventioista tärkein 
oli lämpötilasta huolehtiminen. Preconditioningil-
la ja anestesiatekniikalla saattaa olla myös myön-
teistä vaikutusta.

Professori Douglas B. Coursin puhui endo-
krinologisista häiriöistä, kuten diabetes ja lisämu-
nuaisen vajaatoiminta. Diabetes yleistyy. Diabee-
tikot tarvitsevat sairaanhoitoa, leikkauksia, muita 
interventioita ja tehohoitoa enemmän kuin ei-dia-
beetikot. Jopa puolet diabeetikoista ei tiedä olevan-
sa sairaita. Tiukempi sokerikontrolli on puolustet-
tavissa erityisesti akuutin sydäninfarktin tai aivo-
infarktin sairastaneilla, sydän- ja thorax-kirurgi-
silla potilailla sekä traumapotilailla.

Diabeetikoilla usein esiintyvistä elektrolyytti-
tasapainon häiriöistä on huolehdittava. Täydelli-
nen lisämunuaisen vajaatoiminta, Addisonin tau-
ti, ja sekundaarinen lisämunuaisen vajaatoiminta 
ovat varsin harvinaisia. Tertiaarinen vajaatoiminta 
liittyy eksogeenisten kortikosteroidien käyttöön. 
Sen sijaan relatiivista vajaatoimintaa nähdään eri-
tyisesti suurten leikkausten jälkeen, vanhuksilla ja 
tehohoitopotilailla. Adekvaatti kortikosteroidien 
korvaaminen on tärkeää.

Professori David O. Warner käsitteli hengitys-
elinten sairauksia. Aluksi kerrattiin perioperatii-
visten keuhkokomplikaatioiden syyt ja potilaa-
seen ja leikkaukseen liittyvät riskitekijät. Keuhko-
toimintojen optimointi ennen leikkausta on oleel-
lista, ja tupakoinnin lopettamisen tärkeyttä koros-
tettiin. Lyhyellä tupakkalakolla ei ole merkitystä 
postoperatiivisiin keuhkokomplikaatioihin, mut-
ta pitkällä aikavälillä potilas hyötyy tästä kuiten-
kin, joten tilaisuus terveysvalistukseen pitäisi käyt-
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tää hyväksi.
Bronkospasmi on estettävä. Siihen auttavat in-

haloitava beta2-agonisti tai antikolinergi. Hengi-
tysteiden turhaa instrumentointia vältetään. Huo-
lehditaan riittävästä anestesiasta ennen instrumen-
tointia, ja käytetään haihtuvia anesteetteja. Puudu-
tuksilla taataan hyvä kivunhoito, mutta ei estetä 
keuhkokomplikaatioita. Potilaita pitäisi kannus-
taa varhaiseen mobilisaatioon, ja keuhkoja pyri-
tään laajentamaan: fysioterapia, CPAP, syväänhen-
gitys-kehoitukset.

Ilokaasusta

Apulaisprofessorit Donald M. Mathews ja Corey 
Scher väittelivät ilokaasusta. Tosin kunnon väitte-
lyä ei aikaan saatu, sillä puolustava osapuolikaan ei 
innostunut kovin ilokaasun lippua heiluttamaan. 
Hyötyjä ja haittoja käytiin kattavasti läpi, ja poh-
dittiin sitä mitä FDA sanoisi aineesta, jos se esitel-
täisiin nyt.

Ilokaasun voi korvata nostamalla primaaria-
nesteetin pitoisuutta. Inhalaatioanesteeteilla tä-
mä johtaa pitkittyneeseen vaikutukseen, joka puo-
lestaan viivästyttää hengitystievasteiden palautu-
mista. Toinen mahdollisuus on korvata ilokaasu 
opiaatilla, kuten Mathews on tehnyt tutkimuksis-

saan remifentaniililla. Lopuksi heitettiin kysymys, 
kuinka moni läsnäolija haluaisi ilokaasua käytettä-
vän omassa yleisanestesiassaan. Kovin monta tas-
sua ei noussut.

Oma askeltutkimus

Koulutus oli kaikkiaan hyvin antoisa, ja tiukasta 
aikataulusta huolimatta aikaa jäi myös lähimaas-
ton tutkimiseen. Tieteellinen ympäristö motivoi 
allekirjoittaneenkin suorittamaan pienimuotoisen 
joskin epätieteellisen tutkimustyön askelmittarilla. 
Koulutuspäivinä askelia kertyi keskimäärin 3866 
(2973–4592). Askelten vähäinen määrä selittynee 
tiiviillä luennoilla istumisella, kompaktilla ja rul-
laportain varustetulla kongressikeskuksella ja ko-
kolattiamatoilla. Epäilen, ettei muropaketista löy-
tyneen askelmittarin herkkyys riittänyt pehmeäl-
lä alustalla. Parina lomapäivänä samassa pitäjässä 
askelia kertyi keskimäärin 14785 (12031–17540). 
Kyllä lomalla on kansanterveydellistä vaikutusta. 

Suvi Vartiainen
vs	erikoistuva	lääkäri

Anestesia	ja	tehohoito
OYS

5th International Conference on Pain Control 
and Regional Anaesthesia

14.–18.3.2007, Hong Kong

Pekka Kairaluoma

5th	International	Conference	on	Pain	Control	and	Regional	Anaesthesia	pidettiin	
maaliskuun	puolivälissä	keväisessä	Hong	Kongissa.	Kirsikkapuut	ja	magnoliat	
kukkivat,	ja	lämmintä	oli	20–26	°C.	Samana	viikonloppuna	järjestettiin	Hong	
Kong	Flower	Show	2007	kolmen	metropysäkin	päässä	kongressikeskuksesta.	
Suurikukkaisia	orkideoita	myytiin	kolme	kappaletta	kymmenellä	eurolla.

Sheraton-hotellin järjestelyt olivat erinomai-
set. Ohjelmat alkoivat ajallaan, ja väliaiko-
jen tarjoilu oli hyvä. Sessioita oli samanai-

kaisesti kahdessa eri salissa. Sessioiden vetäjinä oli 
kansainvälisiä huippuanestesiologeja. Lisämaksus-
ta oli mahdollista osallistua akupunktio-, ultraää-

nipuudutus- ja possukurssille. Olin kongressin ai-
noa suomalainen. Kun istuin luennoilla, matka-
seuralaiseni tutustui ostosparatiisina mainostet-
tuun Hong Kongiin ja Hong Kong 2007 Flower 
Show’n kukkaloistoon.




