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Clinical Update in Anesthesiology vuotuinen kokous keräsi tänä vuonna noin 
300 osallistujaa Meksikosta, USA:sta, Kanadasta, Euroopasta, jopa joku Intiasta-
kin.

Kokouksessa oli eri päivinä eri aiheet: Ensin oli ”best practice management” 
luentosarjat postoperatiivisen outcomen parantamiseksi sydänsairailla potilail-
la. Seuraavana päivänä oli kardiologien esityksiä lähinnä stenteistä ja statiineis-
ta. Kolmantena päivänä oli aiheena suuren riskin potilas tulossa erilaisiin toi-
menpiteisiin, torstaina thoraxkirurgia ja siihen liittyvät anestesiologiset hoidot. 
Lisäksi oli päivittäin ”workshopeja”, joissa vieriopetuksena neuvottiin verisuon-
ten ja hermojen paikannusta ultraäänellä..

Minulla oli oma esitys aiheesta: Suuren riskin potilas, jolla on sepelvaltimo-
lääkestentti. Olin ainoa edustaja Suomesta tässä kokouksessa.

Acapulco kokouspaikkana oli erinomainen. 
Tyyni valtameri oli upea hyökyineen ja si-
nisine vesineen, vaaleat hiekkarannat pal-

muineen ja lempeä tropiikin tuuli ja ulkoilman 
lämpötila 25–30 °C. Aamuluennot alkoivat joka 
päivä klo 8. Onneksi ohjelma loppui noin klo 14, 
joten oli aikaa tutustua ympäristöön. Tosin iso osa 
vapaa-ajasta meni matkalaukun etsintään ja uu- 
sien vaatteiden hankintaan. Laukkuni katosi men-
nessä ja saapui perille vasta kolmen päivän kulut-
tua. 

Kokouksen tieteellinen taso oli mielestäni kor-
kea. Suurin osa luennoista oli erinomaisia. Aihei-
ta oli yllin kyllin. 

Statiinihoitoa ei tule keskeyttää  
ennen leikkausta

Kokous alkoi Best practice management -luento-
sarjalla. Luennot olivat ajankohtaisia ja hyvin mie-
lenkiintoisia. Professori, kardiologi Allen Unger 

New Yorkista luennoi koronaaritaudista ja ateros-
kleroosista sekä sen ehkäisystä. Hoidon ja ennalta-
ehkäisyn tulisi kohdistua kardiovaskulaarisiin ris-
kitekijöihin, kuten verenpainetautiin, tupakoin-
tiin, diabeteksen ehkäisyyn/hoitoon ja mataliin 
HDL-pitoisuuksiin. Kohonnutta LDL-kolesteroli-
pitoisuutta on pidettävä primääririskitekijänä se-
pelvaltimotaudille. Ateroskleroosia ei yleensä ke-
hity, jos LDL-pitoisuudet ovat matalia, vaikka po-
tilaalla olisi muita riskitekijöitä. Statiineista on tut-
kimuksissa tullut koko ajan lisää tietoa, erityisesti 
niiden sydäntä suojaavasta vaikutuksesta. Statiini-
en on osoitettu alentavan LDL- tasoa ja vähentä-
vän sekä sydänperäistä mortaliteettia että morbi-
diteettia. Nykykäsitys on, että statiinihoitoa ei tu-
lisi missään tapauksessa keskeyttää ennen leik- 
kausta. Sekä verisuoni- että sydänleikkauspotilail-
la statiinien on todettu suojaavan postoperatiivisil-
ta sydäninfarkteilta ja kuolemilta.

Tohtori Brodheim (NY) piti luennon periope-
ratiivisen beetasalpauksen nykysuosituksista. Bee-
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tasalpaajien osalta kehotettiin noudattamaan juu-
ri ilmestynyttä beetasalpaaja-protokollaa (AHA/
ACC guideline update 2006 1. Jos potilaalla on 
beetasalpaaja menossa, sitä ei saa keskeyttää en-
nen leikkausta. Nyt odotellaan vielä POISE tutki-
muksen analyysejä, jotta selviäisi, mitkä potilas-
ryhmät hyötyvät eniten preoperatiivisesta beeta-
salpauksesta. 

Verensokerikontrollista piti luennon professori 
Joseph Szokol (Chicago). USA:ssa diagnosoidaan 
joka vuosi lähes miljoona uutta tyyppi II diabetes-
tapausta. Diabeteksen insidenssi on kaksinkertais-
tunut 10 vuodessa. Samoin ylipaino on lisääntynyt 
aikuisväestössä lähes samassa suhteessa. USA:ssa 
on noin 15 miljoonaa diabeetikkoa, ja maailman-
laajuisesti heitä on noin 180 miljoonaa. Noin 1,1 
miljoonaa kuolee vuosittain diabeteksen seurauk-
sena. 

Lähes 30 % USA:n kirurgisista potilaista on dia-
beetikkoja. Useita tutkimuksia on käynnissä hy-
perglykemian vaikutusten selvittämiseksi kirurgi-
silla potilailla. Euroopassa VISEP- ja Glucocontrol-
tutkimukset jouduttiin keskeyttämään lisään-
tyneiden hypoglykemiatapausten takia. Näissä 
tutkimuksissa pyrittiin agressiivisella insuliinite-
rapialla pitämään verensokeri tiukassa kontrollis-
sa (4–6   μmol/l). Van Den Berghe tutki teho-osas-
to-potilailla agressiivisen insuliinihoidon vaiku-
tusta mortaliteettiin, munuaisten vajaatoimintaan 

(ARF) ja polyneuropatiaan mekaanisesti venti-
loiduilla potilailla. Tutkimuksen mukaan sairaala-
kuolleisuus väheni 46 %, dialyysia vaativa ARF 41 
% ja polyneuropatia 44 %. 

Jopa kolmen vuoden 
kaksoisantitromboottinen lääkehoito 
lääkestentin asennuksen jälkeen

Professori, kardiologi Samin Sharma (NY) luennoi 
interventionaalisesta kardiologiasta. Perkutaanis-
ten sepelvaltimopallolaajennusten määrä on kas-
vanut huikeasti viime vuosina. Sepelvaltimosten-
tit ja lääkestentit ovat parantaneet sepelvaltimoi-
den aukipysyvyyttä. Bare metal -stenttien (BMS) 
restenoosi-insidenssi on noin 10 %. Sen takia lää-
kestentit kehitettiinkin, jotta restenoosit saataisiin 
estettyä.

Lääkestenteillä (drug eluting stents, DES) on to-
dettu puolestaan olevan 1–5 % tromboosiriski. Sen 
tiedetään liittyvän siihen, että sepelvaltimossa ole-
va stentti erittää sytotoksista ainetta (paclitaxel tai 
rapamycin), joka estää stentin sisällä suonen en-
dotelisaation eli suonen seinämän paranemisen. 
Stentatun sepelvaltimon pintaan muodostuu hel-
posti tromboosi, ellei sitä estetä antitrombootti-
silla aineilla. Viime vuosina on todettu, että laite-
valmistajien antamat suositukset kaksoisantitrom-
boottisesta terapiasta DES-potilailla (valmistees-

Maisema kokouspaikalta Acapulcon kaupunkiin päin.
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ta riippuen 3–6 kk) eivät ole riittäviä. On kuvattu 
lukuisia fataaleja stenttitrombooseja. Stentin tuk-
keutuessa potilas saa usein laaja-alaisen sydänin-
farktin, joka voi olla fataali (50 %:ssa). Ainoa apu 
tuolloin on nopea pallolaajennus ja stentin avaus . 
Lääkestenttipotilaiden leikkaukset tulisikin keskit-
tää sairaaloihin, joissa on päivystyskoronaarian-
gio- ja pallolaajennus mahdollisuus.

Niinpä FDA ja ACC/AHA ovat suositelleet uu-
sissa ohjeissaan (ACC/AHA PCI guideline Upda-
te 2008) kaksoisantitromboottisen terapian (ASA 
ja klopidogreeli) jatkamista vähintään 12 kuukaut-
ta lääkestentin asettamisesta. Mikäli potilas joutuu 
tuon 12 kuukauden aikana leikkaukseen, jota ei 
voida siirtää, ei potilaalta saisi tauottaa ASA:a mis-
sään tapauksessa (lukuunottamatta akuutteja gi-
vuotoja). Jos klopidogreeli tauotetaan, ei sille ole 
riittävän tehokasta korvaavaa lääkettä. LMWH:n 
ei ole todettu riittävän stenttitromboosin estos-
sa. Tehokasta ja turvallista siltaterapiaa ei ole vie-
lä löydetty.

Mt Sinai Hospitalin käytäntö tällä hetkellä on 
ASA-klopidogreeli -terapia kolme vuotta lääkes-
tentin asennuksen jälkeen. Jos potilas joutuu leik-
kaukseen kolmen vuoden sisällä, on lääkkeiden 
keskeytyksestä neuvoteltava erikseen kardiologin 
kanssa. ASA:a ei tauoteta.

Prof. Sharman mukaan on saatu tutkimusnäyt-
töä siitä, että lääkestentit erittävät sytotoksisia/
staattisia aineita ainakin kolmen vuoden ajan asen-
nuksen jälkeen. Parhaillaan on kehitteillä stentte-
jä, joissa sytotoksisen aineen erittyminen loppui-
si kuusi kuukautta stentin asennuksen jälkeen ja 
sen jälkeen stentti muuttuisi tavalliseksi bare me-
tal -stentiksi.

Uusia lääkestenttejä on tulossa markkinoille lä-
hiaikoina. Kehitteillä on myös erilaisia biomateri-
aaleja sisältäviä stenttejä, jotka eivät vaadi pitkää 
kaksoisantitromboottista suojalääkitystä stentin 
asentamisen jälkeen.

BMS:n endotelisaation tiedetään tapahtuvan 
1–2 kuukaudessa stentin asennuksen jälkeen. 
Näille potilaille riittää 1–3 kuukauden ASA + klo-
pidogreeli suoja ja sen jälkeen ASA. Jos potilaal-
la on ollut ACS (akuutti koronaarisyndrooma) ja 
sydäninfarkti ennen stenttausta tai sen yhteydessä, 
suositellaan 12 kuukauden kaksoisantitromboot-
tista terapiaa.

Oma esitykseni käsitteli myös sepelvaltimos-
tenttejä. Kävin esityksessäni läpi uusia ACC/AHA 
suosituksia ja esitin tuloksia viimeaikaisista tutki-
muksista lääke vs BMS stenteillä 2–3.

Anestesiologin näkökulmasta kaksoisantitrom-

boottinen hoito on ongelmallinen: Jos klopidog-
reeli jatkuu, ei potilaalle voi laittaa epiduraali-, spi-
naali- eikä plexuspuudutuksia.

Klopidogreeli tulee keskeyttää 5–7 päivää ennen 
leikkausta, mikäli suunnitellaan epiduraali/spinaa-
li puudutusta tai -katetrin laittoa. Jos potilaalle on 
asetettu lääkestentti sepelvaltimoon, tulisi klopi-
dogreeliä ja ASAaa jatkaa suuren riskin potilailla 
leikkaukseen asti, valita anestesiamuodoksi yleis-
anestesia ja huomioida vuotoriskit. Postoperatiivi-
sesti klopidogreelin tulisi jatkua mieluimmin leik-
kauspäivänä, samoin ASA, ellei potilaalla ole mer-
kittävää vuotoa. Lääkestenttipotilaiden EKG:tä tu-
lisi seurata peri- ja postoperatiivisesti (ad 24 h) 
mahdollisen kehittyvän iskemian (stenttiromboo-
sin) diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi.

 Antifibrinolyyteistä oli oma luentosarja. Pro-
fessori David Cheng Kanadasta piti yli tunnin lu-
ennon aprotiniinistä luopumisesta. Aprotiniinin 
käytöstä on tullut FDA:lta vuonna 2007 uusia ra-
joituksia. Aprotiniiniä saa käyttää vain potilail-
le, joilla on tiedossa erittäin suuri vuotoriski esim. 
aortta-aneyrysmakirurgiassa. Bayerilta on tullut 
”Dear doctor letter” kliinikoille, jossa varoitetaan 
käyttämästä aprotiniiniä sen munuaisten vajaa-
toimintaa aiheuttavien ominaisuuksien takia. Uu-
simmassa kanadalaisessa BART-tutkimuksessa to-
dettiin myös lisääntynyttä kuolleisuutta aprotinii-
ni-ryhmässä ja sen vuoksi tutkimus keskeytettiin 
ennen aikojaan. FDA analysoi nyt tuloksia. Keho-
tettiin lukemaan ja seuraamaan SCA:n ja FDA:n 
sivuja jatko-ohjeistusten suhteen.

Varo ikääntyviä naisia

Ikääntyvien potilaiden ongelmista oli useita luen- 
toja. Yli 65-vuotiailla potilailla on todettu suu-
rentunut aivohalvaus(stroke)riski. Heillä on myös 
nuorempiin verrattuna suurempi aorttastenoo-
sin ja koronaaritaudin riski. Toisaalta postopera-
tiivista eteisvärinää tavataan selvästi enemmän yli 
65-vuotiailla kuin nuoremmilla. Eteisvärinän yh-
tenä etiologisena tekijänä pidetäänkin koronaari-
tautia. Toisaalta on todettu, että sydämen vajaa-
toiminta ja LVH ovat yleisempiä yli 65-vuotiailla 
naisilla kuin miehillä. Toistaiseksi tuntemattomas-
ta syystä iäkkäämmillä naisilla tavataan yleisem-
min vasemman kammion hypertrofiaa kuin mie-
hillä. On ajateltu, että hormonaalisilla syillä voi-
si olla merkitystä. Asiasta ei ole vahvistettua tut-
kimusnäyttöä.

Naisten iskeemisistä sydänsairauksista piti lu-
ennon tri Maria del Carmen Lacy Meksikosta. 
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Ikääntyvillä naisilla (yli 65 v.) on enemmän hiljais-
ta iskemiaa, diastolista dysfunktiota ja reinfarkteja 
kuin miehillä. Naisista 50 % kuolee ensimmäisen 
sydäninfarktin jälkeen, miehistä vain 30 %. Naisil-
la on korkeampi syketaajuus levossa kuin miehil-
lä. Yli 65-vuotiailla naisilla esiintyy enemmän yli-
painoa kuin miehillä. Hormonikorvaushoito tulisi 
aloittaa naisilla ennen menopaussia (alle 60 v.). Sil-
loin sillä on suojaava vaikutus sepelvaltimotaudin, 
diabeteksen ja Alzheimerin puhkeamiselle. Toi-
saalta tromboembolia- ja syöpäriski kasvavat hor-
moniterapian seurauksena. 

Ikääntyneiden dementiapotilaiden kognitiivis-
ta funktiota huonontavia tekijöitä käsiteltiin myös. 
Inhalaatioanesteettien, etenkin sevofluraanin, on 
todettu huonontavan dementiapotilaiden posto-
peratiivista kognitiivista funktiota.

Aivo-oksimetria

Tri G. Fisher (NY) luennoi aivo-oksimetriasta. 
Hän esitteli kaksi aivo-oksimetria laitetta, jotka 
ovat saatavilla: Casmed™ (Foresight) sekä Invos™ 
(Somanetic). Casmed™ käyttää mittauksessa 4 aal-
lonpituutta ja FDA suosituksen mukaan sillä voi-
daan mitata yksittäisiä (absoluuttisia) ScO2 arvoja. 
Invos sen sijaan käyttää vain kahta aallonpituutta 
(730 ja 820 nm). FDA:n mukaan Invosille™ ei ole 
annettu indikaatiota yksittäisten arvojen mittaa-
miseen. Sitä tulee käyttää lähinnä trendimonitori-
na. ”Baseline ScO2”-arvot saattavat vaihdella poti-
laiden välillä 10–15 %. Yli 20 % muutokset lähtö-
arvoista katsotaan merkittäviksi. ScO2 normaaliar-
vot ovat 60–80 %. 

Aivo-oksimetriaa ei voida pitää vielä standar-
dina monitorointimenetelmänä, jota tulisi käyt-
tää joka potilaalle. Aivo-oksimetrian käyttöindi-
kaatiot ovat lähinnä sydänkirurgiassa, jossa kor-
jataan syvässä hypotermiassa aortankaarta ja ko-
ko verenkierto pysäytetään (total arrest). ScO2-ar-
vojen perusteella voidaan päätellä, tarvitaanko ns. 
karotisjuottoa. Myös läppäkirurgiassa ilmaembo-
lian detektiossa aivo-oksimetria on hyvä. Invosia™ 
on käytetty myös perifeerisessä alaraajakirurgias-
sa riittävän kudosperfuusion mittaamiseen veri-
suonileikkauksen jälkeen.

Tärkeimmät asiat

– Potilaat ovat jatkossa yhä monisairaampia ja 
huonokuntoisempia. Tarvitaan monien ammat-

tialojen tiimityötä (anestesiologit, kirurgit, kar-
diologit, sisätautilääkärit, pulmologit, geriatrit), 
jotta päästäisiin parhaaseen mahdolliseen hoi-
totulokseen. 

– Jokaisen sairaalan (ja anestesiaosaston) tulisi 
laatia omat hoito-ohjeet (Best practice guideli-
nes) ja algoritmit ja pyrkiä toteuttamaan poti-
laiden hoito niiden mukaisesti.

– Iäkkäiden potilaiden määrä tulee lisääntymään 
huomattavasti. Iäkkäiden potilaiden hoidot on 
suunniteltava huolella etukäteen. Kardiologis-
ten (interventiokardiologia) hoitojen kehitty-
misen myötä potilailla on sellaisia lääkityksiä, 
joita ei voi tauottaa ja se tulee huomioida kirur-
gian ajankohtaa ja anestesiamuotoja valitessa.

– Useissa esityksissä korostui myös preoperatii-
visen arvioinnin ja riskien arvioinnin/modifi-
oinnin tärkeys. Ilman preoperatiivisten algo-
ritmien laatimista ja niiden noudattamista ei 
perioperatiivista hoitoa voida toteuttaa ”best 
practice”-periaatteiden mukaisesti eikä hoi-
toja voida standardoida.                       
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