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ESA-kokous

1.-4.4.2000 Wien

Kristiina Kuusniemi

European Society of Anaesthesiologistsin (ESA)
kahdeksas kokous pidettiin tänä vuonna keväisessä
Wienissä 1.4. - 4.4.2000. Kokoukseen osallistui
runsaslukuinen joukko suomalaisia anestesiologe-
ja, mukana myös kutsuttuja luennoitsijoita ja
vapaiden esitelmien pitäjiä. Yhteensä kokoukses-
sa oli osallistujia n. 3400 ja samanaikaisesti jär-
jestettiin paikallisen anestesiayhdistyksen vuosi-
ohjelma. Peruutettuja luentoja oli jonkin verran
– liekö johtunut Heiderin politiikasta. Kokouk-
sen luennot ja sessiot alkoivat hyvin aikataulujen
mukaisesti, tosin itse kokouspaikka, Vienna In-
ternational Center, oli todella sokkeloinen raken-
nus. Kokouksen ohjelma oli monipuolinen, ja
samanaikaisesti päällekkäin esitettävistä luennois-
ta olikin toisinaan vaikea valita. Wien oli kaupun-
kina upea kokemus ja vaikutuksen tekivät erityi-
sesti kaupungin vanhat historialliset rakennukset
sekä hienot kahvilat ja konditoriat herkullisine
leivoksineen.

Minua henkilökohtaisesti kiinnosti eniten esi-
telmä, joka käsitteli unilateraalisia spinaalipuu-
dutuksia. Se oli jo etukäteen provosoivasti otsi-
koitu, eli ”Unilateral spinal anaesthesia: fact or
fiction?”. Dr Casati Italiasta puhui näistä tois-
puoleisista spinaalipuudutuksista. Hän määritteli
ko. puudutuksen toispuoleiseksi tai asymmetri-
seksi puudutukseksi, joka rajoittuu pääsääntöi-
sesti leikattavalle puolelle. Se saavutetaan käyttä-
mällä 5 - 8 mg annosta bupivakaiinia, direktio-
naalista neulaa, hidasta puuduteinjektiota ja la-
teraalista asentoa 15 - 20 minuutin ajan. Mutta
miksi yrittää toispuoleista puudutusta? 1. Poti-
lastyytyväisyys: potilaat kokevat puudutuksen
miellyttävämpänä, kun toista alaraajaa on mah-

dollista liikuttaa. Lisäksi hoitotyötä voidaan vä-
hentää, koska potilaat kykenevät esim. siirtymään
leikkauspöydälle ja takaisin omaan sänkyyn ja ovat
kaikin tavoin omatoimisempia. 2. Kardiovasku-
laarisia vaikutuksia vähemmän. Ko. tutkimusryh-
mä oli verrannut konventionaalista spinaalipuu-
dutusta toispuoleiseen puudutukseen, ja esim.
transtorakaalisesti mitattu CI laski merkitsevästi
enemmän bilateraalisesti puudutetuilla. Myös
systolinen verenpaine ja syke laskivat bilateraali-
sesti puudutetuilla merkitsevästi useammin. 3.
Blokin häviäminen. Koska tarvitaan pienempiä
puuduteannoksia, puudutuksen häviäminen on
nopeampaa. 4. Lopullinen outcome. Morbiditee-
tista, mortaliteetista ja sosiaalisesta toipumisesta
ei ole selvityksiä. Dr. Tryba Saksasta oli tämän
pro/con -väittelyn toinen osapuoli. Hän esitti
mm. työn, jossa oli annettu 10 mg bupivakaiinia
ja potilaita oli pidetty 10 min kylkiasennossa saa-
matta aikaan toispuoleista puudutusta. Tässä työs-
sä kylkimakuuaika on kuitenkin lyhyt ja annos
liian suuri unilateraalisen puudutuksen aikaan
saamiseksi. Hän kritisoi myös kylkimakuuseen
kuluvaa aikaa, sillä “aika on kallein suure poti-
laan perioperatiivisessa periodissa”. Tämä on kui-
tenkin minimoitavissa puuduttamalla potilaat
etukäteen, ja näin kallista saliaikaa kuluu vähem-
män kuin nukutukseen, kuten Dr Casati korosti
omassa esitelmässään.

Myös unilateraalisista epiduraalipuudutuksista
oli esitelmä (James Crews, USA) samassa sessios-
sa. Luennoitsija kuvasi tekniikan, jonka he teke-
vät olkapääoperaatioita varten, eli niskaepiduraa-
lipuudutus C 7 / Th 1 -välistä, pistopaikka late-
raalisesti ja kääntävät neulaa 45 – 135 astetta (riip-
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puen kumpaa puolta leikataan) ja työntävät ka-
tetrin 4 cm epiduraalitilaan.

Uusien lääkkeiden eli remifentaniilin, COX-
II -selektiivisten NSAID:ien ja rapakuronin mer-
kitystä päiväkirurgiassa käsiteltiin eräässä sympo-
siumissa. Remifentaniilin ja propofolin yhdistel-
män kuvattiin antavan hyvät intubaatio-olosuh-
teet ilman relaksanttia, kunhan saadaan aikaan
”oikea konsentraatio oikeaan aikaan”. Suosituk-
sena oli 3 µg/kg remifentaniilia anestesiaindukti-
ossa propofolin antamisen jälkeen, jolloin 80
%:ssa tapauksista intubaatio-olosuhteet olivat
erinomaiset. Maksimiefekti oli 1 - 2 min boluk-
sen jälkeen ja intuboinnin tulisi tapahtua 0.5 -
4.0 min remifentaniilin annostelusta, jotta intu-
baatio-olosuhteet säilyvät hyvinä. F. Camu piti
esityksen uusista COX-II -selektiivisitä
NSAID:sta (celecoxib, valdecoxid, parecoxib).
Perinteisten NSAID:en ongelmiahan ovat olleet
vuoto-ongelmat, GI-sivuvaikutukset, munuaisin-
suffisienssi, astmaatikot jne. Uusien COX-II -se-
lektiivisten etuja sen sijaan ovat vähäisemmät GI-
vaikutukset, eikä niillä ole myöskään vaikutusta
trombosyyttifunktioon. Toistaiseksi kuitenkin ko-
kemukset pitkäaikaisesta käytöstä, isoista annok-
sista ja mahdollisesta kattovaikutuksesta (ceiling
effect) puuttuvat. Dr. C. Meistelman puhui ra-
pakuronista, joka on uusi nopeavaikutteinen li-
hasrelaksantti. Kun suksametonilla (0.5 mg/kg)
vaikutus larynxissa alkaa 54 sekunnissa, rapakuro-
nilla (0.75 mg/kg) se alkaa vastaavasti 62 sekun-
nissa, eli vaikutuksen alku on suksametonin luok-
kaa. Jos taas verrataan 1.5 mg/kg annosta rapa-
kuronia ja 1.0 mg/kg suksametonia, intubaatio-
olosuhteissa ei ole eroa. Molemmilla lääkkeillä
saavutetaan hyväksyttävät intubaatio-olosuhteet
86 % tapauksista 50 sekunnissa injektion jälkeen
eli noin minuutissa potilas on intuboitavissa ko.
annosta käytettäessä. Annoksella 1.5 mg/kg lihas-
relaksaation kesto on n. 14 min. Mikäli neostig-
miiniä (50 µg/kg) annostellaan 2 min kuluttua
rapakuronin antamisesta, lihasrelaksaation kesto
puoliintuu (16 min vs. 8 min). Rapakuronin hait-
tavaikutuksista esitettiin seuraava luettelo: bron-
kusspasmi 3%, hypotensio 2.5%, rash 1.4% ja
overall insidenssi 8%. Histamiinin vapautumi-
nen ihoreaktioineen ja bronkusspasmi jopa 3 %:lla
vaikuttaa suurelta verrattuna esim. suksametoniin.
Indikaatioiksi esitettiin päiväkirurgista anestesi-
aa, lyhyitä toimenpiteitä, crush-induktiota ja

odotettavissa olevaa vaikeata intubaatiota. Alku-
annokseksi aikuisille suositeltiin 1.5 mg/kg ja lap-
sille (1 kk - 12 v) 2 mg/kg. Lisäannokset 0.5 mg/
kg, mutta jatkuvaa infuusiota ei suositeltu.

F. Bonnet piti kattavan esityksen alfa-2-ago-
nisteista. Huolimatta teknisistä ongelmista, eli
diaprojektorin toimimattomuudesta, katsaus oli
hyvä. Laajan tutkimuksia käsittelevän osuuden
jälkeen hän käsitteli lähinnä klonidiinin käyttöä
anestesian ja analgesian adjuvanttina (esim. uu-
dempaa mivazetrolia ei juuri käsitelty). Esilääk-
keeksi annetun alfa-2-agonistin on todettu vähen-
tävän yleisanestesian aikana inhalaatioanesteettien
tarvetta sekä induktioon tarvittavan anesteetin
määrää. Sentraalisten ja perifeeristen puudutus-
ten yhteydessä F. Bonnet suositteli alfa-2-agonis-
tien käyttöä postoperatiivisen analgesian saavut-
tamiseksi. Esimerkiksi morfiiniin verrattuna int-
ratekaalinen klonidiini saa aikaan lyhytkestoisem-
man analgesian, mutta toisaalta virtsaretentiota
tai hengitysdepressiota ei esiinny. Puudutteisiin
lisättynä F. Bonnet suositteli intratekaaliseksi klo-
nidiini-annokseksi maksimissaan 1 µg/kg. Tällä
saadaan aikaan puudutuksen keston piteneminen,
intensiivisempi puudutus ja vähemmän lihasva-
pinaa. Alaraajakirurgiassa myös mansettikivun
esiintymisen on todettu olevan harvinaisempaa,
kun klonidiinia käytettään adjuvanttina. Kloni-
diinia on käytetty myös perifeerisissä puudutuk-
sissa puudutteen ohella, jolloin on myös saatu
aikaan puudutuksen keston pidentyminen. Tämä
efekti on saatu aikaan melko pienillä klonidiini-
annoksilla, eli luennoitsija suositteli 1-2 µg/kg
annoksia lisättäväksi esim. pleksuspuudutuksen
yhteydessä puudutteeseen. Näillä annoksilla ei ole
ollut hemodynaamisia sivuvaikutuksia. Alaraaja-
puudutuksissa pidentynyt motorinen blokki voi
aiheuttaa ongelmia potilaan mobilisoimisessa, eli
päiväkirurgisille potilaille motorisen puudutuk-
sen pidentyminen voi aiheuttaa kotiutumisen vii-
västymisen. Myös peroraalisen klonidiinin on
todettu pidentävän sekä puudutuksen syvyyttä
että kestoa, kun se annettaan ennen spinaaalipuu-
dutusta. Hyvää tehoa lihasvärinään ei tule myös-
kään unohtaa. Eräässä tutkimuksessa oli todettu
50-150 µg annoksen klonidiinia i.v. lihasvapinan
hoidoksi auttavan 90 %:lla potilaista 5 minuu-
tissa.

Tutkimusta ”harrastavana” minua kiinnosti
luonnollisesti anestesiologisten lehtien toimitta-
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jien ja asiantuntijoiden mielipiteet siitä, kuinka
artikkeleita pitäisi kirjoittaa. W. Schlack korosti
esityksessään, joka käsitteli artikkelin abstrakti-
osan kirjoittamista, abstraktin merkitystä. Sehän
on luettavissa esim. tietokannoista ja sen lukevat
ensimmäiseksi myös sekä editor että reviewer. Hän
kehotti pohtimaan jokaisen yksittäisen sanan koh-
dalla erikseen, onko se tarpeen eli ”economy of
words”. Lopuksi hän kertoi viettäneensä yhden
viikonlopun sanoja laskien eli hän laski aneste-
siologisten lehtien abstraktien sanamääriä ja ver-
tasi niitä annettuihin ohjeisiin. Anesthesiology oli
tarkin, sillä abstraktien sanamäärät vastasivat kes-
kimäärin suosituksia, sen sijaan esim. EJA hyväk-
syi huomattavasti pidemmän tekstin kuin kirjoi-
tusohjeet suosittelivat.

Olimme varannet hyvissä ajoin myös liput
Wienin loistokkaaseen valtionoopperaan, joka
kuuluu yhä maailman johtaviin oopperoihin.
Lentävän hollantilaisen lavastukset olivat loista-
vat. Matti Salminen lauloi tapansa mukaan val-
lan erinomaisesti, muut solistit sen sijaan olivat

korkeintaan keskitasoa. Oopperakuoro jäi huo-
mattavasti jälkeen Savonlinnan vastaavasta, var-
sinkin laulun täsmällisyydessä. Oopperanautin-
toa lisäsi vanha talo kauniine patsaineen. Ainoa
kummastuttava seikka oli yläkerran lämpiön
muuhun taloon sopimaton askeettisuus, kunnes
selvisi, ettei tupakinpolttajia voinut hemmotella
gobeliineilla ja muilla prameuksilla. Erehdyim-
me nimittäin sinne alkudrinkeille ja olimme ko-
vin pettyneitä ympäristöön. Onneksi hienommat-
kin tilat löytyivät ja samppanja maistui, jos mah-
dollista, vieläkin paremmalta.

Kiitän lämpimästi SAY:n johtokuntaa saamas-
tani matka-apurahasta. Kongressimatka oli erit-
täin mielenkiintoinen ja antoisa sekä ammatilli-
sesti että kulttuurimatkailun kannalta.
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