
4 FINNANEST 8, 41 (3)

Quo vadis sydänanestesia?

Tuotannon – myös palvelutuotannon – ke-
hitys perustuu jatkuvan kasvun ajatukseen. 
Sydänkirurgia ja sen myötä sydänanestesia 

on kuitenkin joutunut sopeutumaan vähenevään 
kysyntään viimeisen 10–15 vuoden aikana. Kes-
kuksia on jouduttu lopettamaan Suomessakin, ja 
olemassa olevissa keskuksissa leikkausmäärät ovat 
pudonneet tyypillisesti noin neljänneksellä 90-lu-
vun alkupuolen huippuvuosista.

Syitä tähän kehitykseen on useita. Sepelvalti-
motaudin primaaripreventio on vähentänyt tau-
din esiintyvyyttä ja hidastanut taudin kehittymis-
tä niin, että vaikea tautimuoto on harvinaistumas-
sa. Toisaalta PCI-toimenpiteillä saavutetaan tur-
vallisesti parempia tuloksia kuin ennen ja stenttien 
kehitys on edelleen parantanut pitkäaikaistulok-
sia. Tosin viimeaikaiset myöhäiset stenttitromboo-
sit ovat jarruttaneet kehitystä ja tuoneet potilaita 
takaisin kirurgisen hoidon piiriin. Sydänkirurgian 
ja sydänanestesian ei kuitenkaan kannata tuudit-
tautua sellaiseen käsitykseen, että vaaka on pysy-
västi kallistunut kirurgian eduksi. Todennäköises-
ti stenttikehittelyn takaisku on väliaikainen – sen 
verran valtavat tutkimus- ja kehitysresurssit on ni-
mittäin allokoitu tähän suuntaan!

Vähentynyt sydänkirurgian kokonaismäärä ja 
ilman perfuusiota tapahtuvan sepelvaltimokirur-
gian lisääntyminen on heikentänyt ekstrakorpo-
reaaliseen teknologiaan keskittyvien yritysten kan-
nattavuutta. Oxygenaattoreiden kokonaismyyn-
ti on globaalisti tarkasteltuna laskenut huippu-
vuosista noin 40 %:lla. Tämä on aiheuttanut pait-
si joidenkin toimijoiden poistumista markkinoilta, 
myös perfuusiokomponenttien kehitystyön hidas-
tumista. Vaikka perfuusion tulokset ovat kehitty-
neet huimasti viimeisinä vuosinakin (esim. mer-

kittävät postoperatiiviset vuodot ovat harvinais-
tuneet) eikä perfuusiota voida tänä päivänä pitää 
merkittävänä elinkomplikaatioiden lähteenä, on 
tämä kehitys valtaosin jo viime vuosisadalla tapah-
tuneen tutkimus- ja kehitystyön hedelmiä. Uutta 
merkittävää, kliinistä käytäntöä mullistavaa ei nyt 
ole näköpiirissä. Onkin luultavampaa, että perfuu-
siotuetun kirurgian osuus tulee yhä laskemaan. 

Vähenevistä suoritteista huolimatta sydänanes-
tesiologien koulutustarve ei ole vähenemässä. Vii-
meaikainen kehitys viittaa siihen, että potilastar-
jonnassa on tasanne saavutettu ja voidaan ennus-
taa loivaa nousua. Hoidon kohde on kuitenkin 
täysin toisenlainen kuin edellisinä vuosikymme-
ninä. Potilaat ovat muuttumassa yhä haasteelli-
semmiksi: 20 vuotta sitten 65 vuoden ikää pidet-
tiin HYKS:ssa relatiivisena yläikärajana sydänleik-
kauksille. Tänään 65 vuotta on leikattujen potilai-
den keskimääräinen ikä ja yli 80-vuotiaiden osuus 
lähenee 10 %:a. Näitä monisairaita potilaita, joi-
den tauti on edennyt pitkälle, ei enää hoideta sa-
moilla saliajoilla ja samoilla tehohoitopäivillä kuin 
ennen. Onkin melkoinen menestystarina, että ris-
kivakioitu kuolleisuus ei ole lähtenyt nousuun ja 
merkittävien komplikaatioiden määrän nousu on 
onnistuttu estämään. 

Suuren tulevaisuuden haasteen asettaa vaikea 
postoperatiivinen low-output -oireyhtymä, kos-
ka preoperatiivinen vajaatoiminta on ainoa ”sy-
dänsairaus”, jonka määrällinen osuus väestössä on 
jyrkässä nousussa. Suomalainen molekyyli on lu-
paava lisä lääkearsenaaliin, jossa tällä alueella ei 
ole tapahtunut mitään kahteenkymmeneen vuo-
teen. Perinteinen tukimuoto aortan vastapulsaa-
tio ei näytä enää yksin riittävältä ratkaisulta. Lähi-
tulevaisuudessa keskusten on pohdittava toimivia 
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pitkäaikaisperfuusioratkaisuja (ECMO) ja vasenta 
kammiota tehokkaammin avustavien pumppujen, 
kuten katetripohjaisten mikroaksiaalisten pump-
pujen hankintaa. Näiden potilaiden pitkäaikaises-
sa hoidossa perfuusiokokemusta omaavilla aneste-
sialääkäreillä on paljon annettavaa.

Pitkäaikainen ystävämme ja ”keppihevosemme” 
Swan-Ganzin katetri näyttää muuttuvan useam-
min kuin toivomme Dr. Henry Jekyllistä Mr. Ed-
ward Hydeksi ja tuskin auttaa potilaitamme pää-
osassa tapauksia. Viisaat sydänkeskukset ovatkin 
vaivihkaa vähentäneet sen käyttöä merkittäväs-
ti. Mitä tilalle? Kun rintakehä on suljettu, voimme 
jatkaa sydämen toiminnan katselua sen kirkkaan 
ikkunan kautta, jonka ruokatorviultraääni meille 
tarjoaa. Tähän mahdollisuuteen meidän on tartut-
tava tarmokkaammin. Jokaisen sydänsalin varus-
taminen uusilla ultraäänilaitteistoilla on taloudel-
linen haaste, mutta tämä ponnistus on vähäinen 
verrattuna niihin ponnistuksiin, mitä jokaisen sy-
dänanestesiologin täydennyskoulutus laadukkaak-
si ultraääniarvioijaksi aiheuttaa. Tämä tulisi ylilää-
kärien ymmärtää koulutusmäärärahojen jaossa, 
mutta se kysyy myös tosiasioiden tunnustamista, 
uudelleen väliaikaiseksi noviisiksi heittäytymistä 
ja taloudellisiakin uhrauksia meiltä kaikilta huip-
puspesialisteilta. Lähitulevaisuuden tavoitteek-
si meidän tulisi asettaa paitsi sydänanestesiologin 

erityispätevyys myös eurooppalainen tai yhdysval-
talainen ultraäänipätevyys -sertifikaatti kaikille it-
senäisesti sydänleikkausten anestesiasta ja teho-
hoidosta vastaaville.

Sydänanestesian kurssi näyttää edelleen oike-
alta, mutta myrskyjä ja haasteita on edessä. Näis-
tä haasteista emme ehkä enää selviä perinteisellä 
tiedolla, taidolla ja perinteisiin yhteistyökumppa-
neihin turvautuen. Vanhimman ja suurimman eri-
tyispätevyytemme, sydänanestesian, pioneerit al-
kavat vähitellen eläköityä. Uuden polven on edel-
täjiänsä useammin haettava aitoa yhteistyötä kar-
diologien ja sydänkirurgien kanssa. Sydänkeskus-
ratkaisuja tarvittaisiin Suomessa muuallakin kuin 
Tampereella. Toivoisi sydänanestesiologien ole-
van aloitteellisia tällaisessa kehityksessä. Konsep-
ti on todettu toimivaksi kansainvälisesti. Merkki-
nä tästä amerikkalaisen sydänanestesiologien jär-
jestön johto on ajamassa pää-äänenkannattajansa 
vaihtamista perinteisestä anestesialehdestä, Anest-
hesia and Analgesiasta, sydänkirurgiseen valtaleh-
teen, Annals of Thoracic Surgeryyn. Uskoisin, et-
tä tämä osoittaa viisautta ja kaukonäköisyyttä. 
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