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Valvontamenetelmien uusi vuosituhat
- mikä kannattaa?

Markku Salmenperä

SAY:n kevätkokouksen luentolyhennelmä

Vuonna 1848 15-vuotias englantilaistyttö Hannah
Greener tarvitsi yleisanestesiaa varpaan kynnen pois-
toon. Neljä minuuttia kloroformi-anestesian aloit-
tamisen jälkeen hänet todettiin kuolleeksi. Tapaus-
selostuksessa arvioitiin tämänkaltaiseen anestesia-
toimenpiteeseen liittyvän 1%:n kuolleisuuden, ja
sen katsottiin Greenerin kohtalosta riippumatta
osoittavan anestesian huomattavan turvalliseksi.
Vuosisata myöhemmin Beecher ja Todd raportoi-
vat anestesiakuolleisuuden pudonneen Yhdysvallois-
sa 0.05%:n tasoon. Tutkijat pitivät lukua epätyy-
dyttävävänä, koska se osoitti anestesian tappavan
enemmän ihmisiä kuin samanaikaisesti raivoava
polioepidemia. 1990-luvun kattavissa australialais-
selvityksissä laskettiin pääasiassa anestesiasta johtu-
van kuolleisuuden insidenssiksi 1-4/106 väestöpoh-
jaa kohden. Tämä osoittaa anestesian vielä nykyi-
sin olevan jonkinverran vaarallisempaa kuin liiken-
neilmailun, jossa vastaava kuolleisuus on noin
0.5/106 väestöpohjaan. Mistä johtuu erityisesti
1900-luvun loppupuolella todettu anestesiaturval-
lisuudeen eksponentiaalinen paraneminen? Koska
samanaikaisesti ei ole tapahtunut merkittävää uu-
distusta anestesiatekniikoissa, parantunutta turval-
lisuutta on pidetty seurauksena anestesiavalvonnan
merkittävästä harppauksesta. Juuri tuolloinhan esim
kapnometria ja pulssioksimetria otettiin rutiinikäyt-
töön ja liitettiin instituutioiden ja järjestöjen anes-
tesiavalvontasuosituksiin.

Näyttöön perustuvan lääketieteen keskeinen inst-
rumentti, satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, on
karkeudessaan hampaaton silloin, kun tulosmuut-
tujan pitäisi osoittaa anestesiakuolleisuuden puo-
littuminen 0.00004 %:sta 0.00002%:in. Voima-
analyysi osoittaa, että kaikki Suomen vuotuiset anes-
tesiatkaan eivät riittäisi nollahypoteesin kumoami-

seen. Onko sitten niin, että kustannus-vaikuttavuus
-tarkastelu osoittaa, että lisäpanostus anestesiatur-
vallisuuteen ei pysty kilpailemaan menestyksellisesti
terveydenhuollon voimavaroista? Uskoisin kuiten-
kin, että potilaat hyväksyvät anestesiaan vain nolla-
riskin ja sen tulee myös olla realistinen tavoitteem-
me. Korostaisin, että investoinnit anestesiaturvalli-
suuteen eivät ole lähimainkaan samalla tasolla kuin
samalla riskillä operoivan liikenneilmailun vastaa-
vat investoinnit.

Miten sitten anestesiavalvonnan pitäisi uuden
vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä
muuttua, jotta suotuinen kehitys jatkuisi? Uskoi-
sin, että "perusanestesian" turvallisuuden takaavat
tekniikat ovat jo hallussamme. Vuonna 2010 toi-
vottavasti käytetäänkin, oksillotonometriaa, jatku-
vampia noninvasiivisia verenpaineen mittauksia.
Monet instituutiokohtaiset selvitykset osoittavat,
että yhteisistä standardeista sopiminen ja laatutyös-
kentelyn keinojen ulottaminen valvontaan johtaa
nopeasti suotuisaan kehitykseen. Keskeinen muu-
tos tulee kuitenkin olemaan valvontalaitteiden val-
vonnasta vastaavan ja valvontalaitteen rajapinnan
informatiivisuuden parantaminen. Älykkäämmät
hälytystoiminnat, trenditulostukset ja jopa hermo-
verkkosovellukset auttavat siinä, missä ihminen on
heikoimmillaan turtuessaan ja turhautuessaan mo-
notonisessa ärsykeympäristössä. Automaattinen
anestesiakirjaus tulee olemaan myös enemmän sään-
tö kuin poikkeus vuonna 2010. Kirjauksesta sääs-
tyvä aika voidaan käyttää analyyttisempaan työs-
kentelyyn potilaan parhaaksi.

Turvallisuusvalvonnan ohella olemme todista-
massa merkittävää läpimurtoa anestesian syvyyden
valvonnassa. BIS-EEG-laite on ensimmäinen aina-
kin pinnallisen kritiikin kestävä anestesiasyvyysluo-
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tain. BIS, yhdistettynä markkinoille saatuihin uu-
siin ominaisuuksiensa perusteella hyvin ohjattaviin
anesteetteihin, auttaa sopeuttamaan anestesian ta-
son kirurgian kulloistakin intensiteettiä vastaavak-
si. Valvonnasta vastaavaa henkilöstöä ja valvontati-
loja vaativaa toipumisaikaa voidaan lyhentää unen
varmistamiseksi annetuista yliannoksista luovutta-
essa. Koska BIS-EEG ei sinänsä sisällä uuden in-
formaation sisäänsyöttöä, vaan on vain raaka-
EEG:stä muodostettu laskenta-algoritmi, voidaan
lähivuosina odottaa useita kilpailevia laiteratkaisu-
ja.

Uuden vuosituhannen varsinainen valvontahaas-
te on leikkauksiin tulevat iäkkäät monisairaat poti-
laat. Moderni anestesia ei merkitse heillekään mer-
kittävää uhkaa. Päinvastoin anestesia-aineilla ja -
tekniikoilla on näille potilaille usein selkeä terapeut-
tinen merkitys. Esimerkiksi vaikeasta sydänlihasis-
kemiasta kärsivän potilaan ennuste paranee, jos is-
kemian korjaava invasiivinen kardiologinen toimen-
pide tehdään yleisanestesiassa verrattuna hereillä

tehtävään toimenpiteeseen. Tehostettu verenkierron
ja ventilaation valvonta ja sen ohjaama hoito selit-
tänee pääosin tämän havainnon. Globaaliset kaa-
sujen vaihtoa ja kuljetusta kuvaavat mittarit ovat
kuitenkin osoittautuneet riittämättömiksi silloin
kun perushäiriöt ovat elin-, kudos- tai solutasolla.
Ensimmäiset haparoivat askeleet regionaalisen hap-
pitasapainon ja metabolian valvonnassa on jo otet-
tu. Luultavasti olemme paljon pidemmällä vuonna
2010. Miten sovellamme näitä ennustettavasti var-
sin kalliita valvontamenetelmiä? Ostammeko niillä
laatuvuosia vai työnnämmekö rahat viimeisten elin-
päivien pohjattomaan kustannussumppuun? Tässä
suhteessa tulemme olemaan hankalien valintojen
edessä.
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