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Suositeltavaa lukemista

Kesähaaviin uinutta
Päivi Laurila ja Vilho Vainionpää

VERENVUOTO, VEREN HYYTYMINEN ja näihin 
vaikuttaminen kiehtoo anestesialääkärien miel-
tä vuodesta toiseen. Myös tutkimusrintamalla tä-
mä into näkyy uusien innovaatioiden kehittämises-
sä. Singbartl et al. 1 ovat kehittäneet matemaattisen 
mallin maksimaalisen siedettävissä olevan vuodon 
(akuutin normovoleemisen hemodiluution) arvi-
oimiseksi, kun tarkastellaan asiaa toisaalta hapen-
kuljetuskyvyn (hematokriitti) ja toisaalta hyytymis-
puolen (trombosyytit ja fibrinogeeni) kannalta. Ti-
lannetta mutkistanee tulevaisuudessa happea kul-
jettavien liuosten käyttö, jolloin hyytymispuolen 
osuus korostuu siedetyn vuodon arvioinnissa. Ai-
vovoimistelua siis tarjolla! Veren hyytymättömäksi 
saaminen hepariinilla on sydänkeuhkokoneen käy-
tön perusedellytyksiä. Ajoittain hepariiniresistens-
si hankaloittaa turvallisen antikoagulaation aikaan-
saantia. Koster et al. 2 tuovat uusia ajattelutapoja ja 
keinoja hepariinin tehon lisäämiseksi perfuusioi-
ta hoitavien käyttöön (perinteisen AT III:n lisäksi 
myös trombiini-inhibiittorin r-hirudiinin ja verihiu-
taleiden glykoproteiini IIb/IIIa salpaaja tirofibaani). 
Pro ja con keskustelu 3, 4 autologisen verenluovutuk-
sen mielekkyydestä preoperatiivisesti sydänleikkaus-
potilailla tuo molempien katsantokantojen hyvät ja 
huonot puolet kiihkottomasti esiin ja nämä samat 
asiat ovat pitkälle sovellettavissa myös muuhunkin 
isoon kirurgiaan.
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KAIKKIEN ANESTESIALÄÄKÄRIEN KANNALTA erit-
täin tärkeä kysymys on antikoagulantteja tai mui-
ta veren hyytymistä heikentäviä lääkkeitä käyttävi-
en potilaiden laajat puudutukset. ASRA on saanut 
aikaan toisen konsensuskannanoton aiheesta viime 
vuonna ja se on julkaistuna hyvin laajana 151 re-
feraattia sisältävänä rewiev-artikkelina Reg Anesth 
Pain Med-lehden kolmosnumerossa tänä vuonna 5. 
Artikkelissa käydään läpi trombosiprofylaksian ai-
heet ja toteutus, spinaalihematooman esiintyvyys, 
riskit ja ennuste, erityyppiset hyytymistä vähentä-
vät lääkeaineet ja jopa luonnon valmisteet. Lopuksi 
verrataan ASRA:n, Saksan anestesia- ja tehohoitoyh-
distyksen ja Espanjan konsensusforumin suosituk-
sia, joista ensiksi mainittu näyttää täydellisimmältä. 
Saman lehden editoriaali 6 käsittelee työryhmää kii-
tellen tätä tärkeää aihetta. Edelliseen liittyen pääs-
tään hienon aasinsillan kautta epiduraalin käyttöön 
sydänleikkauspotilailla, josta on peistä taitettu vuo-
sikaudet. Pastor et al 7 hehkuttavat seitsemän vuoden 
kokemuksella ja 714 potilaan materiaalilla menetel-
män etuja ja turvallisuutta ja he laittoivat epiduraa-
likatetrin vasta leikkauspäivänä ja 11 potilaalle jopa 
neulaverenvuodon jälkeen! Saman lehden editoriaa-
li 8 tosin pyytää malttia asiaan ja muistuttaa komp-
likaatioitten vakavuudesta sattuessaan. Infiltraatio-
puudutuksen käyttö saattaa haitata leikkaushaavan 
alkuvaiheen paranemista, vaikka näyttö Browerin 
ja Johnsonin rewiev-artikkelin 9 (48 referaattia) mu-
kaan on aika ristiriitaista. Niinpä he pitävät ennen-
aikaisena heittää tätä hyvää analgesiamenetelmää yli 
laidan, mutta kehottavat pitämään mahdolliset hai-
tatkin mielessä esim. haavan paranemisen suhteen 
riskipotilaiden osalta.
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KESÄLUKEMISTOKSI ON TARJOLLA pari muu-
takin hyvää review-artikkelia. Booker ja kumppa-
nit 10 ovat kirjoittaneet varsin kattavan katsauksen 
pitkän QT-ajan syndroomasta. Artikkelissa käsitel-
lään pitkän QT-ajan diagnoosia, siihen liittyviä on-
gelmia, hoitoa ja miten se pitäisi huomioida aneste-
sian yhteydessä. Vaikka ongelma ei olekaan jokapäi-
väinen, on siihen hyvä perehtyä, koska siihen liit-
tyy usein varsin vakavia tilanteita esimerkiksi ma-
lignien rytmihäiriöiden muodossa. Pravinkumar ja 
Webster 11 ovat BJA:n toukokuun numerossa kirjoit-
taneet hepariinin aiheuttamasta trombosytopenias-
ta (HIT / HITT). HIT kehittyy noin 3 %:lle yli 4 
vuorokautta pitempään hepariinia saaneille potilail-
le. Potilaille kehittyy tromboembolisia ongelmia se-
kä valtimo- että laskimopuolelle. Mikäli ongelmaa 
ei tunnisteta, kuolleisuus näihin ongelmiin on noin 
20–30 %.
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KOTIMAISIA VOIMIA ON mukavasti esillä Resusci-
tation-lehden loppukevään numerossa. Väisänen ja 
kumppanit 12 ovat verranneet EKG:n lähettämistek-
niikoita kentältä konsultantille. Vastaanottopuolel-
la älykäs matkapuhelin (Nokia N9210 Communi-
cator) osoittautui yhtä nopeaksi ja luotettavaksi kuin 
perinteinen pöytä-faksi ja on niin muodoin kätevä 
työkalu ensihoitolääkärin käteen. Silfvast ja kump-
panit 13 kuvaavat kolme ei-sydänperäistä sydänpysäh-
dystapausta, joissa terapeuttista hypotermiaa käytet-
tiin menestyksekkäästi hyväksi. NEJM:ssä viime 
vuonna julkaistu resuskitaation jälkeisen hypotermi-
an edullisuus näyttää siis toimivan myös ei-sydänpe-
räisissä sydänpysäyksissä.
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TEHOHOITOPOTILAAN RAVITSEMUS ON koke-
nut monenlaisia muutoksia vuosien saatossa. Yhte-
näistääkseen teholääkäreiden hoitokäytäntöjä Ame-
rican College of Chest Physicians (ACCP) julkai-
si vuonna 1997 suosituksensa koskien tehohoito-
potilaan päivittäistä energian tarvetta (25 kcal / kg 
tai SIRS:n aikana 27,5 kcal / kg). Nyt heinäkuun 
Chest:ssä on artikkeli 14, jossa kirjoittajat ovat pros-
pektiivisesti seuranneet näiden suositusten toteutu-
mista käytännön tehotyössä. Lisäksi he ovat tutki-
neet, miten ravitsemus on korreloinut hengityslait-
teesta vierottumiseen ja sepsiksen esiintymiseen te-
hohoidon aikana sekä sairaalasta kotiutumiseen. 
Tutkimukseen otettiin mukaan ne tehopotilaat, joi-
ta ACCP:n suositukset koskevat. Kahdelta teholta 
admissioita kertyi 1539, joista 288 potilasta täytti si-
säänottokriteerit. Potilaat jaettiin kolmeen ryhmään 
sen mukaan miten ravitsemus toteutui. Ensimmäi-
sessä ryhmässä potilaat olivat saaneet 0–32 %, toi-
sessa ryhmässä 33–65 % ja kolmannessa ryhmässä 
yli 66 % keskimäärin päivittäin ACCP:n suositte-
lemasta kalorimäärästä. Vedonlyöntikerroin (OR) 
sairaalasta kotiutumisen suhteen oli kakkosryhmän 
potilailla 1,22 ja kolmosryhmän potilailla 0,82 ver-
rattuna ykkösryhmän potilaisiin. Sama ilmiö tois-
tui hengityslaitteesta vierottumisen suhteen (OR 
1,79 kakkosryhmässä ja 0,69 kolmosryhmässä). 
Niillä potilailla, jotka saivat keskimäärin 33–65 % 
suosituksen mukaisesta energiamäärästä oli myös 
korkeampi vedonlyöntikerroin sairaalasta kotiutu-
miseen ilman tehohoidon aikana sairastettua sepsis-
tä. Tämän tutkimuksen mukaan näyttää ilmeiseltä, 
että ACCP:n suositusten mukaisiin energiamääriin 
ei tehohoidon aikana välttämättä päästä erilaisten 
ongelmien vuoksi. Toisaalta tutkimuksen tulokset 
viittaavat siihen, että potilaat, jotka saivat 33–65 % 
suositellusta energiamäärästä pärjäsivät parhaiten. r
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