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Pakko lukea

Mannitolista hypertensioon

Onko mannitolille  
olemassa vaihtoehto?

Viimeisin Anesthesiology-lehti on valinnut 
kuukauden CME (continuing medical educatio-
nal) -artikkelikseen Rozel ym.:n julkaiseman tut-
kimusraportin (1), jossa verrataan 20 %:n manni-
tolin ja 3 %:n hypertonisen keittosuolan fysiologi-
sia vaikutuksia elektiivisille neurokirurgisille poti-
laille. Molempia käytetään aivovammapotilaiden 
kohonneen aivopaineen alentamiseen, mannito-
lia yleensä kuitenkin ensisijaisesti, vaikka sen diu-
reesia voimistava vaikutus saattaa jopa laskea ai-
vojen perfuusiopainetta hypertonista keittosuo-
laa enemmän. Ensimmäistä kertaa edellä mainit-
tujen nesteiden vertailua on tehty ekvivalenteilla 
annoksilla siten, että nesteillä on myös sama os-
molaliteetti (Hypertoninen keittosuola 3 % 1,024 
mOsm/l vs. Mannitol 20 % 1,098 mOsm/l), ja tut-
kimuksen kohteena ovat vielä oikeat neurokirur-
giset potilaat. 

Tutkimusasetelma oli laadukas, prospektiivi-
nen, randomoitu ja kaksoissokkoutettu. Molem-
missa ryhmissä oli 20 potilasta, joista puolet lei-
kattiin akuutin subduraalivuodon vuoksi, ja toi-
nen puoli potilaista oli elektiivisiä kraniotomia-
potilaita (ASA III–IV). Preoperatiivinen hypo- tai 
hypernatremia esti potilaan osallistumisen tutki-
mukseen, jossa infuuusiopumpun avulla, ennen 
yleisanestesian indusoimista, potilaalle infusoitiin 
15 minuutin aikana liuos, jonka määrä oli vakio 5 
ml/kg. 

Päätetapahtuma oli neurokirurgin arvio aivo-
turvotuksesta (brain relaxation: 1 perfectly rela-
xed, 2 satisfactorily relaxed, 3 firm brain, 4 bulging 
brain), ja sekundaarisina muuttujina arvioitiin ai-
vojen aineenvaihduntaa, hemodynamiikkaa ja diu-
reesia. Tutkimus osoitti, että 3 %:lla hypertonisella 
keittosuolalla oli mahdollista saavuttaa samat edut 
(tyytyväinen kirurgi) kuitenkaan lisäämättä poti-

laan kokonaisriskiä. Itse asiassa mannitolia saanei-
den potilaiden diureesi oli merkitsevästi runsaam-
paa, ja seerumin laktaatti myös selvästi korkeam-
malla tasolla, kuin hypertonista keittosuolaa saa-
neilla potilailla, kun taas hypertonista keittosuolaa 
saaneiden potilaiden likvorin natrium-pitoisuus 
oli merkitsevästi korkeammalla tasolla. Loppupää-
telmänä tutkijat toteavat että hypertonista, 3 %:sta 
keittosuolaa voidaan käyttää yhtä hyvin kuin man-
nitolia kohonneen aivopaineen laskemiseksi.
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Hiljattain sairastettu ylähengitystiein-
fektio tuplaa hengitystiekomplikaatiot 
myös larynxmaskianestesioissa

Moni anestesialääkäri pohtii työssään päi-
vittäin nukuttaako vai ei lapsipotilasta, jolla on 
hiljattain ollut ylähengitystietulehduksen oireita 
(nuhaa ja lievää yskää). Lienee kiistatonta, että sel-
vät ylähengitystietulehduksen oireet lisäävät intu-
baatioon liittyviä komplikaatioita (larynxspasmi, 
bronkospasmi tai hypoksia), ja jos intubaatio on 
tarpeen tehdä, on toimenpiteen siirtäminen jos-
kus ainoa vaihtoehto. Toisaalta lapset ovat hyvin 
usein infektiossa, joten sopivan ajankohdan löytä-
minen voi tuntua haastavalta ja joskus jopa mah-
dottomalta, ja riski hengitystiekomplikaatioille on 
tarpeen ottaa. Larynxmaskin (LMA) käyttö, mi-
käli mahdollista, on tällöin intubaatiota suositel-
tavampaa 1, 2. 

LMA:n käyttöönkin liittyy hengitystiekompli-
kaation mahdollisuus, erityisesti jos lapsi on hil-
jattain sairastanut ylähengitystieinfektion, mutta 
missä määrin, sitä selvittivät geneveläisen lasten-
sairaalan kollegat Anesthesiology-lehdessä. Insi-
denssin lisäksi kartoitettiin 831 lapsen infektioita 
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edeltävän kahden viikon ajalta. 223 lapsella todet-
tiin olleen infektio-oireita edeltävän kahden viikon 
aikana, ja heillä esiintyi merkitsevästi useammin 
hengitysteihin liittyviä komplikaatioita (25,4 % vs 
14,7 %, P < 0,05). Useimmiten havaittiin periope-
ratiivinen hypoksia tai yskä, joka useimmiten vie-
lä toistui heräämöseurannassa. Kaikkein alttiimpia 
komplikaatioille olivat ryhmän nuorimmat lapset. 
Kuitenkin verrattuna intubaatioon komplikaati-
ot olivat vähäisempiä, ja niin kirjoittajat päätyvät 
suosittelemaan lapselle LMA:n käyttöä, mikäli toi-
menpide sen mahdollistaa, ja erityisesti, jos lapsel-
la on hiljattain ollut ylähengitystieoireita. 
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Intra-abdominaalisen  
hypertension hoitosuositukset

IAH:n (intra-abdominaalisen hyperten-
sion) ja ACS:n (abdominaalisen compart-
ment syndrooman) merkitystä ja hoitoa poh-
ditaan sangen kattavasti vuoden 2004 Internatio-
nal ACS Consensus Definitions Conferencen lop-
puraportissa, jonka II-osiosuositukset ilmestyivät 
viime kesänä. Tässä pohdittiin IAP:n mittauksen 
tekniikkaa ja IAP:n riskitekijöitä. Huomionarvois-
ta oli myös potilaan kohoasennon merkitys IAP:tä 

nostattava tekijänä. Abdominaalinen perfuusio-
paine (APP  =  MAP – IAP) otettiin esille merki-
tyksellisenä seikkana. Neljässä eri tutkimusasetel-
massa todettiin APP:n selkeästi vaikuttavan IAH/
ACS-potilaan ennusteeseen. 

Kirurginen dekompressio sai ansaitseman-
sa huomion. Suosituksessa todettiin, että kirurgi-
nen dekompressio on indisoitu potilaille, joiden 
ACS:aa ei muuten saada hallintaan. Lisäksi todet-
tiin, että laparotomian aikana tulisi harkita haavan 
auki jättämistä, jos potilaalla on useita IAH/ACS 
riskitekijöitä. Myös nesteytyksen osuutta pohdit-
tiin. Tässä päädyttiiin luonnollisesti suosittele-
maan tarkkaa nesteytyksen monitorointia ylines-
teytyksen välttämiseksi. Lisäksi suositeltiin hyper-
tonisten liuosten ja kolloidien käyttöä sekundää-
risen ACS:n synnyn estämiseksi. Lisäksi suosituk-
sessa käytiin läpi myös muita IAH:aan vaikuttavia 
seikkoja. Kaiken kaikkiaan sangen selkeä raportti 
IAH:n merkityksestä ja hoitosuosituksista niin te-
holääkärin kuin salianestesiologinkin luettavaksi.
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