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Aivojen monitorointi EEG:n ja herätepotentiaali-
en avulla ei liene arkipäivää kovinkaan monessa
suomalaisessa leikkaussalissa tai teho-osastolla. Sen
sijaan esimerkiksi teho-osastoilla kouristeleva, ny-
kivä tai aivovammapotilas on tavallisempi tuttavuus.
Miten aivoista saamme enemmän tietoa, se vaati-
nee tiiviimpää yhteistyötä kliinisen neurofysiologin
ja anestesiologin välillä. Jos neuroteholla epileptis-
tä aktiviteettiä oli kolmasosalla potilaista, ja näistä
yli 75 % nämä olivat non-konvulsiivisia (Jordan),
niin EEG:llä on paikkansa teholla, jolla hoidetaan
neurologisia tai neurokirurgisia potilaita.
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Vasen haarakatkos tai bifaskikulaariblokki yhdessä
1o-av-blokkin kanssa on tilanne, jossa eri lähteet
suosittelevat väliaikaista tahdistinta, koska on ole-
massa riski blokin kehittymisestä 3 o-av-blokiksi (to-
taaliblokki). Väliaikaisen laskimonsisäisen tahdis-
timen asettaminen on kuitenkin invasiivinen toi-
menpide, joka vie lisäksi aikaa ja rahaa. Tarvitaan-
ko tahdistinta, ja jos tarvitaan, kävisikö transkutaa-
ninen tahdistin? Kirjoittajien kanta on se, että ru-
tiininomaista tahdistinta ei tarvita, mutta sellainen
on hyvä olla lähellä saatavilla. Jos sellaista satuttai-
siin tarvitsemaan, transkutaaninen tahdistin hoitaa
homman 95 %:lla potilaista.
4. Gauss A, Hubner C, Meierhenrich R, ym. Perioperative transcutaneous

pacemaker in patients with chronic bifascicular block or left bundle
branch block and additional first-degree atrioventricular block. Acta
Anest Scand 1999;43:731-6.
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Paitsi varsinkin nuoremmille sydänanestesiologeille, Cookin review-artik-
keli voisi olla suositeltavaa lukemista muillekin kolleegoille, jotka ovat
kiinnostuneet lämpötilan vaikutuksesta elimistöön:

6. Cook DJ. Changing temperature management for cardiopulmonary
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Kuten Marikin artikkelin alussa todetaan, on sydä-
men minuuttitilavuuden ja täyttöpaineen arvioimi-
nen kliinisesti epäluotettavaa tehopotilailla. Sekä
keuhkovaltimokatetria ja ruokatorvi-ECHOa
(TEE) voidaan käyttää kyseisten suureiden mittaa-
miseen. Artikkeli tuntuu keskittyvän keuhkovalti-
mokatetrin moniin heikkouksiin ja TEE:n etuihin.
Muutamia seikkoja kuitenkin kommentoisin: toki,
jos joka toinen kiilapainekäyrä on väärin tulkittu,
saadaan huonoja tuloksia, mutta onko se silloin
katetrin vika? Ja vaikka TEE on periaatteessa non-
invasiivinen metodi, niin en ole ollenkaan varma,
onko hereillä oleva potilas samaa mieltä, jos antu-
ria pitäisi pitää päiviä ruokatorvessaan. TEE on hyvä
lisä anestesialääkärin repertuaariin, mutta en tämän
artikkelin perusteella vielä heitä keuhkovaltimoka-
tetria roskiin.
7. Marik PE. Pulmonary artery catheterization and esophageal doppler

monitoring in the ICU. Chest 1999;116:1085-91. (http://
www.chestjournal.org/cgi/content/full/116/4/1085)

Kirjallisuus ei tunnu pääsevän yksimielisyyteen sii-
tä onko kraniotomiapotilas kovasti kipeä vai ei.
Dunbarin ym. artikkelin mukaan suurin osa poti-
laista valittaa vain pientä kipua, mutta silti on jou-
kossa joitakin, jotka vaativat aggressiivisempaa ki-
vun hoitoa. Opiaatteja on pelätty sedaation ja hen-
gityslaman takia, NSAID-ryhmän lääkkeitä vuoto-
riskin takia. Mielestäni näiden artikkeleiden tärkein
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sanoma on kuitenkin se, että neurokirurgisen poti-
laan kipua voidaan ja tulee hoitaa tarvittaessa opi-
aateilla.
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codone in the treatment of postcraniotomy pain. Acta Anaesthesiol Scand
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Hyponatremia on tilanne, jossa mietitään, kumpi
on pahempi, tauti vai hoito. Ayusin ja Arieffin ar-
tikkelin mukaan iäkkäillä naisilla, joilla oli keskus-
hermosto-oireita, hyponatremian hoito ainoastaan
nesterajoituksella johti potilaan menehtymiseen tai
vaikeaan neurologiseen vaurioon. Sen sijaan hoito
hyper/isotonisella keittosuolaliuoksella ennen hen-
gitysvajauksen syntymistä johti potilaan toipumi-
seen. Kenelläkään tutkituista potilaista (CT, MRI
tai ruumiinavaus) ei löytynyt merkkejä ponsin de-
myelinolyysistä.
10. Ayus JC, Arieff AI. Chronic hyponatremic encephalopathy in postmeno-

pausal women. JAMA 1999;281(24):2299-2304.
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toriaali edelliseen). JAMA 1999;281(24)2342-3.

Iaizzolta pikku vinkki niille, joita shivering kiusaa -
oli se sitten heräämössä tai neurologisessa tutkimus-
laboratoriossa. Petidiini on perinteisesti ollut käy-
tössä shiveringin hoidossa, mutta lääke vaikuttaa
täältä katsoen olevan sammuva tähti, joten korvaa-
va valmiste tramadoli on tervetullut.
12. Iaizzo PA, Jeon YM, Sigg DC. Facial warming increases the threshold for

shivering. J Neurosurg Anesth 1999;11(4):231-9.
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