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ESRA:n kongressi pidettiin itse asiassa hyvin rau-
hallisissa puitteissa, vaikka juuri ennen kongressia
Istanbul lähialueineen kärsi maanjäristyksistä. Po-
liittisestihan maa on ”järissyt” jo pitemmän aikaa.
Kuitenkin ilmeisesti em. syistä osallistujia oli kar-
siutunut ja kuulopuheiden mukaan varsinkin yksi
lähinaapuri tietoisesti boikotoi tämänvuotista kong-
ressia paikanvalinnan vuoksi. Käytännön järjeste-
lyissä oli hieman haparointia, mistä järjestelytoimi-
kunta jälkikäteen pyytelikin anteeksi (!). No, kai-
ken kaikkiaan Istanbul kylvi auringonpaisteessa ja
illat olivat ihanan lämpimiä. Oli todella nautitta-
vaa istua vielä klo 22.00 jälkeen hihattomassa me-
kossa jokilaivaravintolassa nauttien erinomaisesta
palvelusta ja hyvästä ruuasta. Kaikella tosin on hin-
tansa: viimeinen yö menikin akuutin gastroenterii-
tin kourissa.

Itse lähinnä obstetrisena anestesiologina osallis-
tuin oman alani sessioihin ja aluksi kuuntelin luen-
toja aiheista ”Epidural technique & progress of la-
bour ” ja ”Do we need to breach the dura to have
walking parturients in labour?” Ensimmäisestä ai-
heesta on käyty keskustelua jo pitkään, mutta ehkä
yleisin mielipide on, että kun käytetään laimeita
puudute-opioidiliuoksia kohtuullisina annoksina,
häiritään normaalia synnytyksen kulkua hyvin vä-
hän tinkimättä analgesian laadusta. Ropivakaiini on
saavuttanut suosiota vähäisemmän motorisen blo-
kin ja pienemmän sydäntoksisuusriskin vuoksi.
Kuitenkin laimea bupivakaiiniliuos on kliinisesti
ehkä yhtä hyvä vaihtoehto: annokset jäävät niin
pieniksi, ettei toksisuusongelmaa käytännössä tule
esiin. Obstetrisen potilaan kivun hoidossa myös
spinaali-epiduraalitekniikka on lisääntymässä. Etui-
na pelkkään epiduraaliin verrattuna kombinaatio-
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hoidolla saavutetaan selkeästi nopeampi (2-3 mi-
nuutissa) ja luotettavampi analgesian alku, synnyt-
täjien tyytyväisyys on siten myös suurempi ja kui-
tenkaan synnyttäjän liikkumista ei tarvitse rajoittaa
sen enempää kuin pelkässä epiduraalianalgesiassa.
Intratekaalisesti käytetyin annnos on ilmeisesti 2.5
mg bupivakaiinia yhdessä fentanyylin 15-25 µg tai
sufentaniilin 2.5-5 µg kanssa. Postspinaalipäänsär-
kyinsidenssi on hyvin alhainen (alle 0.5 %) jos käy-
tetään ohuita G 27 Whitacre- tyyppisiä neuloja tai
pencil-point (G 25-27) neuloja. Pencil-point-neu-
lan käyttö onnistuu parhaiten, kun käyttää valmii-
ta kombinaatiosettejä, jolloin epiduraalineula toi-
mii kätevästi johtoneulana. Omasta kokemukses-
tani yksinään pencil-point-neulan käyttö on han-
kalaa: se perforoi huonosti ihon.

PCEA (patient controlled epidural analgesia) -
tekniikkaa suositaan nimenomaan hyväkuntoisten
potilaiden hoidossa. Omassa tutkimuksessamme
totesimme käytettyjen puudute-opioidiannosten
PCEA:lla olevan merkitsevästi pienempiä, kun jos
synnyttäjä sai puudute-opoidiliousta epiduraalises-
ti jatkuvana infuusiona. Jatkuvan infuusion tekniik-
ka on omassa sairaalassamme käytetyin hoito syn-
nyttäjien analgesiassa (annoksen muuntelu on käy-
tännössä harvinaista, kun kerran säädät annoksen
ja jätät ohjeet kätilölle).

Osallistuin workshop-luennolle, jossa aiheena oli
”Spinal opioids”. Keskustelussa korostettiin intra-
tekaalisten opioidien suurempaa hengityslamariskiä
vs. epiduraaliset opioidit. 10 µg sufentaniiliannos
on johtanut terveillä obstetrisilla potilailla hengi-
tyslamaan, joten varovaisuutta annosten kanssa tu-
lee noudattaa. Lisäksi intratekaalista opioidia käy-
tettäessä yleensä 50 – 90 % potilaista kutisee. Jo-
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yhtä hyvät. TNS:n riski on todettu lisääntyvän eri-
tyisesti, jos potilas joutuu olemaan litotomia-asen-
nossa (urologiset potilaat).

Supraklavikulaarisen pleksuksen aiheuttamasta
pallealihaksen paralyysistä hongkongilainen työryh-
mä (Mak P ym.) esitteli 35 potilaan materiaalin,
jossa he kuvasivat bupivakaiinipleksuspuuduksen
vaikutuksia pallean motoriikkaan (seurattiin UÄ:llä)
ja keuhkofuntioarvoihin (FEV1, FVC, PEFR ja
happisaturaatio). Supraklavikulaariplexuspuudutus
aiheutti 50 % potilaista täydellisen toispuoleisen
pallean paralyysin ja merkitsevän keuhkofunktion
alenemisen (p<0.001, keuhkofunktioarvot huono-
nivat 17-28 % lähtöarvoista). Mutta subjektiivises-
ti potilaat olivat oireettomia ja happisaturaatio py-
syi normaalina huoneilmaa hengittäen. Tässä tuli
mieleen kuitenkin, että hyötynevätkö potilaat, joi-
den keuhkojen toiminta on merkitsevästi alentu-
nut preoperatiivisesti olkahermon puudutuksesta vai
onko yleisanestesia yhdistettynä paikallispuudutuk-
seen (jolla taataan postoperatiivinen analgesia) kui-
tenkin turvallisempi?

Tänä vuonna parhaasta vapaasta esityksestä skan-
dinaavit eivät päässeet jaolle. Kaiken kaikkiaan va-
paita esityksiä oli 78 ja postereita 126. Suomesta
vapaita esityksiä oli vain 3 aiheina pediatrinen anes-
tesia (Kokki ym.), silmäanestesia (Kallio H ym.) ja
oma esitykseni obstetrisesta analgesiasta. Esitin
SAY:n syyskokouksessa (11/99) oman aiheeni uu-
sintana. Minulla oli myös ilo toimia workshop-pu-
heenjohtajana yhdessä ruotsalaisen kolleegani Nina
Olofssonin kanssa aiheena ”Non-epidural manage-
ment of labour pain”, koska M. Harmer pari viik-
koa ennen kongressia ilmoitti olevansa estynyt osal-
listumaan tähän kongressiin. Workshop-sessio oli
hyvin mielenkiintoinen tunnelman tiiviyden ja ak-
tiivisen keskustelun vuoksi. Henkilökohtaisesti pi-
din sitä hyvin opettavaisena kokemuksena. Poste-
reita Suomesta oli ilmeisesti lähetty vain yksi (Puo-
lakka R ym.).

Kiitän SAY:n johtokuntaa saamastani matka-apu-
rahasta: olen taas monta kokemusta rikkaampi. Kii-
tos!
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kaisen yksikön, joka käyttää spinaalisia opioideja,
tulee myös laatia kirjalliset ohjeistot potilaan hoi-
dosta/seurannan tarpeesta. Yksiköissä tulisi olla
koulutetut vastuuhoitajat, jotka tarvittaessa voivat
konsultoida anestesiologeja (”nurse based organi-
sation ” kuten tohtori Narinder Rawal sen ilmaisi).
N. Rawal Örebrosta puhui myös spinaalisten opi-
oidien virtsaretentioriskistä. On todettu, että epi-
duraalinen morfiini annoksesta riippumatta (oli
vertailtu 2 mg-4 mg-10 mg annoksia: ei eroja) huo-
nontaa virtarakon toimintaa jopa 80 % postope-
ratiivisilla potilailla. Rawallin klinikassa seurataan
ultraäänellä 6 tunnin välein kaikkien regionaalisen
anestesian saaneiden potilaiden virtsarakon täyttei-
syyttä (tarvittaessa rakon tyhjennys kertakatetroin-
nilla). Näin vältetään rakon ylitäyttyminen ja este-
tään neurologiset vauriot.

Kuuntelin myös useampia luentoja erilaisten
adjuvanttien käytöstä spinaalianestesiassa. Klonidii-
ni on osoittautunut ilmeisen hyödylliseksi valikoi-
dussa potilasmateriaalissa. Klonidiini on osoitettu
turvalliseksi aineeksi käytettynä spinaalisesti ja sillä
on osoitettu olevan antinoseptiivisiä ominaisuuk-
sia. Klonidiinin on todettu pidentävän puuduteli-
uoksissa analgesian kestoa ja sen käyttö vähentää
myös puudutteen annostarvetta. Mutta klonidiinilla
on myös spinaalisesti annosteltuna hemodynaami-
sia vaikutuksia: se aiheuttaa pulssin ja verenpaineen
laskua. Käytännössä myös sen sedatiiviset ominai-
suudet tulee huomioida. Obstetrisen potilaan koh-
dalla annosta 2 µg/kg ei suositeltu ylitettäväksi se-
datiivisten vaikutusten vuoksi. Jo em. annoksilla osa
synnyttäjistä voi nukkua. Miten käy silloin synny-
tyskokemukselle ja paljon puhutulle äiti-lapsi ”bon-
ding-efektille”? Myös sikiösydänäänikäyrissä on to-
dettu patologisia muutoksia, jos klonidiiniannos
nousi yli 150 µg. Neostigmiinia on myös kokeiltu
obstetrisen potilaan analgesiassa, ongelmia ovat ai-
heuttaneet pahoinvointi ja oksentelu.

TNS (Transient neurologic symptoms) lidokaii-
nispinaalin jälkeen keskusteluttaa edelleen. Insidens-
siksi raportoidaan 10-40 %. Hollantilainen työryh-
mä (de Weert K ym.) vertasi TNS:n esiintymistä
lidokaiini- ja prilokaainispinaalianestesian jälkeen:
TNS:n insidenssi oli 0 % prilokaiiniryhmässä (80
mg) ja 20 % lidokaiinin (80 mg) käytön jälkeen.
Anesteettiset olosuhteet olivat molemmissa ryhmissä


