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SCA:n tämänvuotinen kokous oli siirtynyt Kanadan puolelle Montréaliin. Puit-
teiltaan ja järjestelyiltään kokous onnistui erinomaisesti, ja ainakin ensikerta-
laisille tarjonta oli ruhtinaallista. Vaikka esitykset käsittelivät pääsääntöisesti 
sydänanestesioihin liittyviä aiheita, mukaan mahtui verisuonikirurgiaan ja 
keuhkoanestesioihin keskittyviä alustuksia.

Kokous pidettiin Montréalin ydinkeskustas-
sa sijaitsevassa modernissa kongressikes-
kuksessa (Palais des Congrès). Ohjelma 

koostui useita vaihtoehtoja sisältävistä aamu- ja il-
tapäiväluennoista sekä ennen aamiaista ja luento-
jen jälkeen järjestetyistä työpajoista ja ongelma-
lähtöisistä keskustelutuokioista. Suomesta osallis-
tujia oli yhteensä yhdeksän.

Montréal kokouspaikkana

Montréal on Kanadan toiseksi suurin kaupunki 
Toronton jälkeen. Noin 70 % asukkaista puhuu äi-
dinkielenään ranskaa, ja kaupungissa onkin var-
sin eurooppalainen tunnelma. Montréal sijaitsee 
samannimisellä saarella kahden joen, St Lawren-
cen ja Ottawan, yhtymäkohdassa, ja se tunnetaan 
vuoden 1976 kesäolympialaisistaan. Miljoonakau-
punkina Montréal on siisti, rauhallinen ja turval-
lisen oloinen. Virkistävää kontrastia tuovat pilven-
piirtäjien keskelle jäävät vanhat kivikirkot pienine 
puutarhoineen.

Kulkuvälineistä taksit ja metro toimivat hy-
vin, ja englannin kielellä tulee mainiosti toimeen. 
Tutustumisen arvoisia paikkoja ovat Casino de 
Montréal, olympiastadion sekä Mount Royal Park. 
Lukuisia mahdollisuuksia luottokortin höyläyksel-
le tarjoaa kaupungin alle rakennettu peräti 33 km 
pituinen putiikkien, ravintoloiden ja hotellien tun-
neliverkosto. Tunnelmallisempi miljöö löytyy lati-
nalaiskortteleiden jazzbaareista ja perheravinto-
loista. Ruokaviinin joutuu yllättäen noutamaan lä-
heisestä viinimyymälästä.

Metformiinin käyttö ennen 
sydänleikkausta

Nykyiset preoperatiiviset ohjeet suosittelevat met-
formiinin käytön lopettamista 48 tuntia ennen 
leikkausta laktaattiasidoosin riskin vähentämisek-
si. Andra Duncan kertoi tuoreesta AA:ssa julkais-
tusta tutkimustyöstään, jossa sydänleikkauspoti-
laat jatkoivat metformiinin käyttöään leikkausta 
edeltävään iltaan asti.

Tutkimuksessa todettiin, että potilaiden kuol-
leisuus oli sama verrattuna muihin peroraalisten 
diabeteslääkkeiden käyttäjiin. Metformiinin käyt-
täjillä todettiin lisäksi lyhyempi mekaanisen ven-
tilaation tarve, vähemmän infektiokomplikaatioita 
sekä yleinen sairastuvuus oli pienempi. Tutkimus-
tulos ei siis tue nykyistä käytäntöä. Suurempi pros-
pektiivinen, randomoitu tutkimus tarvitaan kui-
tenkin vielä varmentamaan tulos.

Milloin potilaalle voidaan tehdä elektii-
vinen ei-sydänkirurginen toimenpide 
sepelvaltimostenttauksen jälkeen?

Stenttitromboosin ehkäisemiseksi kaksoishoitoa 
asetyylisalisyylihapolla ja klopidogreelillä suositel-
laan jatkettavan vähintään 4 viikkoa metallisen se-
pelvaltimostentin asetuksen jälkeen. Lähes täydel-
linen sepelvaltimosuonen re-endotelisaatio tapah-
tuu 6–8 viikon kuluessa. Metallistenteistä kuiten-
kin jopa 40 % restenosoituu 12 kuukauden sisällä. 
Tämän takia 14 % kaikista PCI-toimenpiteistä on 
uusintatoimenpiteitä (aiemmin tehty joko angiop-
lastia tai asetettu metallistentti).

Lääkestentit sisältävät sytostaatteja kuten siro-
limus tai paklitakseli, joiden tarkoituksena on vä-
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hentää neo-intiman hyperplasiaa ja siten sepelval-
timoiden restenoosia. Em. aineet inhiboivat kui-
tenkin myös normaalia endoteelikasvua, ja lää-
kestentit ovatkin protromboottisia pidempään 
verrattuna metallistentteihin. Suuremman trom-
boosiriskin takia kaksoishoitoa suositellaan näille 
potilaille vähintään vuoden ajan ja asetyylisalisyy-
lihapon käyttöä loppuelämän.

Kirurginen hoito sinällään aiheuttaa protrom-
boottisen tilan, ja ei-sydänkirurgisia toimenpiteitä 
tulisi tämän takia välttää heti stenttauksen jälkeen. 
ACC/AHA suosittelee ei-sydänkirurgisten toi-
menpiteiden siirtämistä 6 viikon päähän metallis-
tentin laiton jälkeen. Lääkestentin jälkeen karens-
sin tulisi olla pidempi, jopa 12 kuukautta. Jos leik-
kaus joudutaan pakottavista syistä tekemään ai-
emmin, suositellaan kaksoishoidon jatkamista, jos 
suinkin mahdollista, koko perioperatiivisen vai-
heen yli. Ellei tämä vuotoriskin takia ole mahdol-
lista, asetyylisalisyylihappoa kannattaa kuitenkin 
jatkaa leikkauksen yli, ja klopidogreeli tulisi aloit-
taa heti leikkauksen jälkeen.

Väittelyt

Puisevien yksinpuheluiden välttämiseksi oli oh-
jelmaan sijoitettu pari pro-con -tyyppistä sessio-
ta. Tohtorit Royston ja Mangano kohtasivat luon-
nollisesti aprotiniinin merkeissä. Molempien lu-
ennot oli otsikoitu haastavasti samoin: What the 
Data Really Show. Kuulimmekin seikkaperäiset ja 
erityisesti Roystonin osalta vauhdikkaat esitykset 
aprotiniinin turvallisuudesta tutkimustiedon va-
lossa.

Aihe oli molemmille niin rakas, ettei keskuste-
lulle varattu aika riittänyt alkuunkaan, vaan de-
batti jatkui lounastauolle. Nälkäisimpien poistues-
sa allekirjoittaneelle jäi epäselväksi, mistä kaikesta 
oikein kiisteltiin. Kokonaan en kuitenkaan aproti-
niinia hylännyt.

Maanantain piristykseksi ennen iltajuhlaa oli 
järjestetty väittely torakaalisesta epiduraalianalge-
siasta sydänkirurgiassa. Aivan vastaavaan sapeli-
en kalskeeseen ei päästy kuin edellisenä päivänä. 
Thomas Hemmerling McGillin yliopistosta aloitti 
kotikenttäedun turvin pro-puheenvuoronsa. Pait-
si ensiluokkaista kivunlievitystä hän korosti myös 
hyötyjä sydän-, keuhko-, munuais- ja GI-funktion 
suhteen postoperatiivisesti. Näihin etuihin näh-
den hän piti epiduraalihematooman tai TNS-oi-
reiden riskiä minimaalisena.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana kerrottiin re-
gionaalista anestesiaa käytettävän sydänkirurgias-

sa 20 prosentissa keskuksista Kanadassa. Tarkem-
pia N-lukuja jäimme kaipaamaan.

Vastinpuheenvuorossaan professori Chaney 
Chicagosta tyrmäsi edellisen puhujan täysin jo ot-
sikossa: TEA, Not In My Operating Room. Hän 
perusti kantansa puoltavien tutkimusten pieniin 
potilasmääriin ja muihin puutteellisuuksiin kuten 
sokkouttamattomuuteen ja perioperatiivisen hoi-
don standardoimattomuuteen. Chaney korosti, et-
tä huolimatta erinomaisesta kivunlievityksestä, ei 
potentiaalisesti vaarallisella hoidolla ole saatu vä-
hennettyä morbiditeettia tai mortaliteettia.

Valinnan vaikeutta

Pääasiassa luennot olivat tasokkaita ja huolellises-
ti valmisteltuja. Välillä kuitenkin kolmen saman-
aikaisen session yhteydessä mieleen hiipi epäilys 
väärän valinnan tekemisestä. Ehkäpä suurin petty-
mys oli ASCCA:n isännöimä Critical Care Pearls 
2007. Ilmeisesti Meilahden sairaalan tiivis luento-
ohjelma on kattavuudeltaan riittävä, sillä ARDS- 
tai sepsiskatsauksissa ei ilmaantunut juurikaan 
uutta.

Sitä vastoin session päättänyt edellisen vuoden 
parhaiden tehoartikkelien kavalkadi oli hengästyt-
tävyydessään omaa luokkaansa. Puolessa tunnis-
sa käsiteltiin lähes 30 artikkelia non-invasiivises-
ta ventilaatiosta pulmonaalikatetrin kautta hypo-
termiaan ja sokerikontrolliin.

Maininnan ansaitsevat lisäksi Jonathan Markin 
innostunut esitys hemodynamiikan monitoroin-
nista lukuisine havainnollisine esimerkkeineen se-
kä saman session päättänyt Avery Tungin filoso-
fiaa ja todennäköisyyslaskentaa sivuava pohdiske-
lu päätöksentekoon vaikuttavista seikoista potilas-
työssä.

Kiitokset

Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Sorin Group 
Finland Oy:n (RP) matka-apurahat mahdollis-
tivat kongressimatkamme kauas Kanadaan, jon-
ne kiitokset Pirkko Mönkäreelle majoituksesta 
Montréalin suomalaisen kirkon tiloissa.         
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