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kaannukset, fiksaatiovirhe jne.), moniammatilli-
sen yhteistyön harjoituksilla ja läpikäymällä taval-
lisimpia virhetyyppejä. Vuorovaikutustaitojen pa-
rantamisella, laatutyökalujen esittelyllä ja hallin-
non opetuksella on tärkeä osa opetusohjelmassa. 

Simulaatiota ja potilasturvallisuutta käsittelevi-
en abstraktien määrä näyttää olevan kasvussa. Ta-
so vaihtelee, mutta selkeitä uusia näkökulmia ei 
tullut. 

Uudempia teemoja 

Viime vuonna oli jo muutamia johtamiseen liit-
tyviä abstrakteja, ja tänä vuonna aiheesta oli jo 
oma työpaja. Uusina teemoina tulivat esiin vai-
keuksissa olevan opiskelijan kohtaaminen se-
kä epärehellisyys tieteessä ja opinnoissa. 
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Kun Ameriikan serkut Eurooppaan tulivat... 
Reino Pöyhiä 

Sateisessa	Prahassa	pidettiin	elokuun	lopulla	kansainvälinen	sydän-	ja	verisuo-
nianestesiologian	kokous,	10th	International	Congress	of	Cardiothoracic	and	
Vascular	Anesthesia.	Kysymyksessä	on	amerikkalais-eurooppalainen	foorumi,	
jonka	toinen	järjestäjä	on	Society	of	Cardiovascular	Anesthesiologists.	Koko-
uksella	on	jo	pitkät	perinteet.	Yli	10	vuotta	on	vierähtänyt	siitä,	kun	Ameriikan	
serkut	ensi	kertaa	eurooppalaisia	tulivat	näillä	mielin	neuvomaan!	

Kokouksen merkittävin anti oli epäilemät-
tä siinä, että luennoitsijoiksi oli saatu suu-
ri joukko tunnettuja amerikkalaisia tutki-

joita ja opettajia: Edmond Cohen, Jack Shanewise, 
Davy Cheng, Albert Cheung, Kathryn Glas, Ste-
ven Konstadt, Jarold Levy, Solomon Aronson, Ge-
orge Silvay, Peter Slinger. Kaikki ovat nimiä, jotka 
ovat varmasti jokaiselle sydänanestesiologille tut-
tuja SCA:n kursseilta, lehtien palstoilta ja oppikir-
joista. Ei siis tarvinnut mennä merta edemmäs ka-
laan! 

Toki kuultiin monta eurooppalaistakin huippu-
spesialistia, mukaan lukien professori Jalonen Tu-
rusta. Pieni osanottajamäärä oli omiaan lisäämään 
välitöntä ja lämmintä ilmapiiriä, jossa oli help-
po lähestyä ketä tahansa kuuluisuutta. Tämä oli-

kin kokouksen valtteja. Mikäli mielessäsi oli jokin 
spesifinen ongelma, saatoit ottaa sen puheeksi var-
sin mutkattomasti kahden kesken alan kansainvä-
lisen gurun kanssa! 

Pitkä päivä thorax-anestesioista 

Keuhkoanestesioista, elinsiirroista, preoperatii-
visesta arvioinnista, ruokatorviultraäänestä, be-
tasalpauksesta, NO:sta ja HIT:stä oli omat sessiot 
– ynnä paljon muuta. Tieteellinen ja uusien asioi-
den anti ei sen sijaan tuntunut järisyttävältä, mikä 
johtunee siitä, että täällä Perä-Pohjolassakin seu-
rataan aikaa ahkerasti. Itse sain paljon kokopäiväi-
sestä thorax-anestesiaa käsittelevästä sessiosta. Pi-
tiväthän luentoja sellaiset suuret nimet kuin vaik-
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kapa Slinger, Cohen, Reeves ja Desiderio. Päivä oli 
sopiva update-katsaus kaikkeen keskeiseen keuh-
kopotilaiden nukuttamisessa ja välittömässä teho-
hoidossa, joskaan kovin uusia kommervenkkejä ei 
tullut esiin. 

Scott Reeves korosti vaikeiden thorax-traumo-
jen menestyksekkäässä hoidossa hyvää etukäteis-
suunnitelmaa, johon kuuluu myös perfuusioval-
mius. Tri Pennefather Liverpoolista kertoi ryh-
mänsä monista ruokatorvisyöpäpotilaiden hoitoa 
koskevista perioperatiivisista tutkimuksista.

Sangen mielenkiintoista oli kuulla, että torakaa-
linen epiduraalipuudutus johtaa ilman vasopres-
soria sen verran mataliin verenpaineisiin, että re-
konstruktiograftin verenkierto saattaa vaarantua. 
Tämä vielä julkaisematon verifioitu havainto on-
kin johtanut Liverpoolissa rutiinimaiseen norad-
renaliini-infuusion käyttöön näiden potilaiden 
postoperatiivisessa hoidossa. Myös erilaiset näke-
mykset tulivat hyvin esiin – kiitos erilaisten luen-
noitsijoiden. Kun esimerkiksi Torontossa keuhko-
ja suovaa ventilaatiota (lung protective ventilati-
on) käytetään yhden keuhkon anestesiassa (Slin-
ger), perinteiseen korkeapaineiseen ventilaatioon 
uskotaan New Yorkissa (Desiderio). Medisiina ei 
totisesti ole mustavalkoista! 

Katse sydänsiirtoihin 

Jack Shanewise piti ansiokkaan katsauksen sydän-
siirroista. Hän aivan oikein huomautti, että pitkä-
aikaistulokset sydänsiirrossa ovat sittenkin parem-
mat kuin sydämen vaikean kroonisen vajaatoimin-
nan konservatiivisessa hoidossa. Kun Amerikassa-
kin väestö ikääntyessään käy yhä virkeämmäksi ja 
parempikuntoiseksi, Shanewise arveli, että lähitu-
levaisuudessa sekä donorien että resipienttien ikä-
rajoja tullaan nostamaan. Epäilemättä Eurooppa 
seuraa tässä perässä. Kuntosalivanhusten toimin-
nallinen ikä lienee eri kuin biologinen! 

Beta-salpauksesta täälläkin 

Haastava ja omalla tavallaan hauskakin oli prof. 
Hans-Joachim Prieben (Freiburg) kriittinen esi-
tys preoperatiivisesta beta-salpauksesta. Luennos-
sa tuotiin hyvin esiin, miten vaatimaton tieteelli-
nen näyttö tässäkin aiheessa on ja kyseenalaistet-
tiin kuuluisa Manganon NEJM:ssä julkaistu työ. 
Lopullista näyttöä varten jäämme odottelemaan 
aiheesta käynnissä olevan eurooppalaisen satun-
naistetun ja lumekontrolloidun tutkimuksen tu-
loksia. Hupaisaa sessiossa oli amerikkalaisten kol-

legoiden verraten äänekäs opponoiva keskustelun 
sävy luennon jälkeen. Joku saattoi nähdä tässä sar-
kasmiakin. Kun kokousta sävytti ”viisaiden Ame-
rikan serkkujen lähetysmatka Eurooppaan”, sai nyt 
eurooppalainen professori sydämestään opettaa 
amerikkalaisille tieteellisen ajattelun perusteita! 

Turkkilaista sydänkirurgiaa 

Ohjelman extreemiin päähän kuului turkkilaisen 
Beyhan Bakkalogun katsaus valveilla tehtyyn sy-
dänkirurgiaan. Vuosina 1998–2004 Turkissa on 
revaskularisoitu 487 potilaan myokardi epiduraa-
lipuudutuksessa. Videolta saatiin katsella tyytyväi-
sen näköisiä potilaita, joille oli tehty ohitusleikka-
us epiduraalipuudutuksessa. Osa potilaista kotiu-
tettiin viimeistään toisena postoperatiivisena päi-
vänä ja 17 potilasta peräti leikkauspäivänä! 

En tullut silti vakuuttuneeksi menetelmän järki-
peräisyydestä. Ilmeni näet, että lähestulkoon kaik-
ki leikkaukset oli tehty MIDCAB-tekniikalla ja il-
meisesti revaskularisaatio käyttäen gastroepiploi-
ca-valtimoa. Korkea epiduraali ei nimittäin riitä 
tavallisen sternotomian yläosaa puuduttamaan. 

Kirjavat posterit 

Vapaat esitykset pidettiin kaikki postereina, mi-
kä onkin ajankäytön kannalta hyvä. Sai rauhassa 
paneutua kovin kirjavaan tarjontaan, ja aikaa riit-
ti tavata tutkijoita. Itselläni oli kaksi abstraktia, toi-
nen prospektiivisesta tutkimuksestamme PONV:
sta koronaariohitusleikkauksen jälkeen ja toinen 
N-asetyylikysteiinin käytöstä keuhkoprotektiossa 
perfuusioleikkauksissa. 

Omine postereineen olivat lähteneet Suomes-
ta myös tri Pesonen (Ikääntyneiden potilaiden sy-
dänleikkauksen jälkeisen kivun hoito) ja dos Kur-
ki (Preoperatiivisten riskimallien vaikutus toipu-
miseen ohitusleikkauksen jälkeen). Kiertely poste-
rialueella oli vilkasta ja keskustelut hedelmällisiä. 

Poleemisin posteri tuli Manganon ryhmäs-
tä. Aivan ilmeisesti tutusta NEJM:ssä julkaistus-
ta yli 5000 potilaan aprotiniinimateriaalista oli 
väännetty analyysi, jossa selviteltiin erilaisen kar-
dioplegian vaikutusta outcomiin. Verikardiop-
legia ryhmä toipui sydänleikkauksesta parem-
min kuin kristalloidiryhmä. Kyseessä oli siis tut-
kimus, jossa potilaita ei ollut satunnaistettu eikä 
sokkoutettu kahden eri hoidon muodon välille! 

Reino Pöyhiä
Dosentti,	HYKS	




