
FINNANEST Vol. 34 Nro 5 2001 547

Matkakertomus

The Scandinavian Society of Anaesthesiology and
Intensive Care Medicine (SSAI). The 26th Congress

13-17.6.2001Tromssa

Kaisa Nelskylä, Tero Ala-Kokko ja Kati Martikainen

Pohjoismaisen anestesiologian ja tehohoidon yhdis-
tyksen (SSAI) 26. vuosikokous pidettiin alkukesäs-
tä Tromssassa Norjassa, missä kongressin ulkoisia
puitteita väritti ehdottomasti ”yötön yö” ja kaupun-
gin sijainti saarella vuonojen keskellä, kesäkuussa
vielä lumihuippuisten vuorten vierellä. Kongressin
paikalliset järjestelyt oli tehty Norjan pohjoisimman
yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan toimesta
yliopiston tiloihin. Kongressiin oli ilmoittautunut
noin 350 maksavaa osallistujaa. Erityisenä teema-
na kongressissa oli se, että 100 vuotta sitten norja-
lainen kirurgi Kristian Igelsrud oli suorittanut en-
simmäisen onnistuneen elvytyksen sydänpysähdyk-
sestä suoran sydänhieronnan avulla kloroformianes-
tesian yhteydessä Tromssan kunnansairaalassa.

Keskiviikkona ohjelmassa oli ”Refresher courses”
päiväkirurgiasta, traumapotilaan nestehoidosta,
”workshop” vaikeasta ilmateiden hoidosta, mekaa-
nisesta ventilaatiosta ja regionaalisesta anestesiasta.
Päiväkirurgiassa pohdittiin mm. ASA III- riskiryh-
mään kuuluvien potilaiden preoperatiivista tutki-
mista ja soveltuvuutta päiväkirurgiaan. ASA- luo-
kitus ei muualla kuin Suomessa huomioi potilaan
ikää (yli 65 vuotta). Iäkkäämmillä henkilöillä on
todennäköisemmin kardiovaskulaarisia sairauksia,
ja heidän toipumisensa on hitaampaa, mitkä seikat
anestesiologisessa hoidossa on huomioitava. ASA I-
ja II- luokkiin kuuluvat potilaat anestesiologi voi
tavata vasta toimenpidepäivänä, mutta ASA III-
luokkaan kuuluvan potilaan soveltuvuus päiväkirur-
giaan tulee arvioida etukäteen.

Tieteellinen ohjelma ja poster-sessiot alkoivat
torstaina. Syvä tapaturmainen hypotermia-sessio
alkoi tapausselostuksella Tromssan sairaalassa me-
nestyksekkäästi hoidetusta potilaasta, joka toipui
13.7 oC hypotermiasta ja sydänpysähdyksestä. Po-

tilastapaus julkaistiin Lancetissa vuonna 2000 (1).
Kyseinen 29-vuotias lääkäri on ollut mukana työ-
elämässä viimeisen 6 kuukauden ajan. Hänen hen-
kinen tilansa on erinomainen, ja hän on toipumas-
sa perifeerisestä polyneuropatiasta, joka jonkin ver-
ran haittaa käsien ja jalkojen toimintaa. Tapausse-
lostuksen ”opetuksena” on se, että erittäin syvästä
tapaturmaisesta hypotermiasta ja sydänpysähdyk-
sestä voi toipua, ja nämä potilaat ovat potentiaali-
sesti resuskitoitavissa. Positiiviseen lopputulokseen
myötävaikuttivat optimaalinen jäähtymistapa (koko
ruumiin jäähtyminen, jota seurasi verenkierron py-
sähtyminen versus lämmin hypokseminen sydän-
pysähdys, jota seuraa jäähtyminen), nopea ensihoi-
to, jatkuva kardiopulmonaarinen elvytys ja nopea
ekstrakorporeaalinen verenlämmitys. Session jatko-
luennoilla keskusteltiin patofysiologiasta. Hypoter-
misen potilaan resuskitaation lämmitysvaiheessa
usein havaitaan ns. ”rewarming shock”, joka ilme-
nee äkillisenä verenpaineen laskuna ja sydämen
minuuttitilavuuden romahtamisena. Syytä tähän ei
selkeästi tiedetä, mutta luennolla käsiteltiin eräänä
hypoteesina sydänlihaksen solujen ylimääräistä kal-
sium-kuormaa ja häiriintynyttä kalsium-homeos-
taasia. Elinten verenvirtauksen muuttunut autono-
minen kontrolli, muuttunut kapillaarien toiminta
(proteiinien karkaaminen läpi) ja häiriö intra- ja
ekstravaskulaarisessa tilavuushomeostaasissa ovat
osaltaan myötävaikuttamassa matalaan sydämen
minuuttitilavuuteen ja huonoon lopputulokseen.
Kun potilas on tapaturmaisesti syvästi hypotermi-
nen, niin milloin resuskitaatiolla on tulosta? Prog-
nostisia tekijöitä ovat norjalaistutkimuksien mukaan
S-K > 10 mmol/l, asfyksia (pH < 6.5) ja matala PaO
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(1.8 kPa pitoisuuksista on selvitty).
Viime vuosina julkaistut artikkelit (2,3) eri eri-
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koisalojen lääkäreiden kuolleisuudesta ylittivät vii-
me talvena mm. Ruotsissa sanomalehtien ”lööppi-
en” julkaisukynnyksen – anestesiologit kuolevat
nuorempina kuin muut lääkärit? Tämän innoitta-
mana kaikista pohjoismaista esitettiin poster dis-
cussiona lukuja lääkäreiden kuolleisuudesta - olisi-
ko Ruotsissa havaittu tendenssi myös havaittavissa
muualla? Mortaliteetin tutkiminen ja varsinkaan
johtopäätösten tekeminen ei ole suinkaan yksioi-
koista. Mortaliteettiin vaikuttavat mm. elämäntyy-
li, elinolosuhteet, terveydenhuolto, perimä ja ikään-
tyminen. Rajoituksia tutkimukseen tuovat seikat,
joita ovat mm. kontrolliryhmän valinta, myötävai-
kuttavat tekijät, kuolleiden vähäinen määrä, kuol-
leisuus on karkea mittari altistukselle, vain vaikeat
tapaukset näkyvät tilastoissa ja kuolinsyyn rekiste-
röinti. Ruotsalaiset Gordh ja Svärdsudd esittivät
tuloksensa, jossa oli kerätty mortaliteettiluvut ja
kuolinsyyt spesialiteetin omaavilta lääkäreiltä vuo-
sina 1993-96. Tutkimukseen sisällytettiin 26086
lääkäriä, ja viralliset kuolinsyyt tarkistettiin rekiste-
ristä, ja taustatekijöistä huomioitiin ikä ja sukupuoli.
Anestesiologeja joukossa oli 1381, joista kuolleita
ko. aikana 35 anestesiologia. Anestesiologien kes-
ki-ikä kuolemanhetkellä oli 64 vuotta vs. koko vä-
estön keskimääräiseen kuolinikään 73 vuotta. Li-
säksi pääteltiin, että anestesiologeilla oli 1.46 ker-
tainen suhteellinen kuolemanriski (pediatreilla ko.
riski oli 0.76). Suomessa oli vuosina 1984-1999 662
anestesiologian erikoislääkäriä, joiden keskuudessa
oli 15 kuolemantapausta. Anestesiologien keski-ikä
(mediaani) kuolinhetkellä oli 58 vuotta, kun taas
muiden lääkärien keski-ikä oli 71 vuotta. Norjan ja
Tanskan anestesiologien kuolleisuusluvut eivät poi-
kenneet muista erikoisaloista. Keskustelussa kävi
ilmi mortaliteettitutkimukseen liittyviä ongelmia:
eri maista koostuvat aineistot ja statistiset metodit
olivat erilaisia, vertailujoukot olivat erilaiset, taus-
tatekijöistä tunnettiin vain ikä ja sukupuoli, Suo-
messa anestesiologien keski-ikä on nuorempi kuin
muiden erikoisalojen, joten ns. vanhuuden sairauk-
sien aiheuttamat kuolemat eivät ole mukana kuo-
linluvuissa (kuolleiden määrä on myös pieni). Asia
on kuitenkin mielenkiintoinen ja vaatii lisäselvitte-
lyjä, sillä anestesiologin toimenkuvaan ainakin
nyky-Suomessa liittyy monia elinikää lyhentäviä
tekijöitä (mm. päivystäminen, ajoittain ”stressaa-
va” työnkuva, vähäinen mahdollisuus vaikuttaa
omaan työjärjestykseen).

Neuroanestesiaan liittyvässä luentokokonaisuu-
dessa oli mielenkiintoista kuulla mikrodialyysika-

tetrin perusperiaatteista ja käytöstä pään vammo-
jen hoidossa. Luennoitsijat olivat Ruotsista Lundista
ja Tukholman Karoliinisesta sairaalasta, joissa mik-
rodialyysikatetria käytetään rutiinimonitorointina
pään vammoissa. Mikrodialyysin periaatteista ja
tulkinnasta voi lukea mm. U. Ungerstedtin, B-M.
Bellanderin ja C-H. Nordströmin kirjoittamana
Internetistä (PDF-file) osoitteesta http://
www.microdialysis.se/PDFfiler/mdbook.pdf. Kuin-
ka käyttökelpoinen kyseinen katetri on käytännön
toiminnassa, niin anestesiologin, joka ei neuroanes-
tesiaa yleensä hoida, on vaikea arvioida.

Skandinavian maista Tanska on aktiivisesti ke-
hittänyt simulaatiokoulutusta anestesiologiassa. Si-
mulaatiokoulutuksen avulla voidaan harjoitella klii-
nisiä taitoja, harvinaisia tapahtumia ja ne mahdol-
listavan hyvin monimutkaisten skenaarioitten etu-
käteisharjoittelun. Lääkäreiden koulutuksessa
hands-on- opetusta on liian vähän. Toisaalta anes-
tesiologin työssä tärkeitä taitoja kuten päätöksen
tekoa kriisitilanteissa tai tiimityöskentelyä on vai-
kea opettaa. Oppimistutkimukset ovat osoittaneet,
että tehokkaimmin oppii opettamalla muita, har-
joittelemalla käytännössä ja osallistumalla ryhmä-
keskusteluihin. Sen sijaan perinteiset luento-opetus,
lukeminen, audio-visuaalinen opetus tai demonst-
raatiot ovat varsin tehottomia oppimisen kannalta.
Käytännön taitojen oppimisen lisäksi simulaatioti-
lanteen hoitaminen kehittää myös tiimityöskente-
lytaitoja. Simulaatiokoulutuksen avulla voidaan
kontrolloida hyvin monimutkaisia tapahtumia tois-
tettavasti. Harjoittelu tapahtuu turvallisessa ympä-
ristössä ja simulaatiokoulutuksessa voi tehdä virheitä
toisin kuin tosipotilastilanteessa. Koulutuksen avulla
voi kerätä kokemusta harvinaisista tapahtumista.
Mikä tärkeintä omasta ja/tai ryhmän suorituksesta
saa objektiivisen arvion.

Simulaatiokoulutusta käytännössä pääsi kokei-
lemaan Difficult Airway Management- workshopis-
sa. Teoreettisen opastuksen jälkeen jakauduttiin ryh-
miin, joissa läpikäytiin kolme eri rastitehtävää.
Opetuksessa käytettiin tapausselostuksia ja ilmatiesi-
mulaattoria. Kouluttaja kykeni manipuloimaan il-
matiesimulaattorin ilmatietä (trismus, yläilmateiden
turpoaminen, optimaalisen intubaatioasennon mah-
dottomuus) ja potilasmonitorin parametrejä (RR,
BP, EtCO2, SatO2, EKG). Tavoitteena oli harjoi-
tella äkillistä tilannetta jossa potilasta ei voida mas-
kiventiloida ja intubaatio epäonnistuu. Tilanteen
hoitamiseksi sai käyttää mm. laryngeaalimaskia,
retrogradista intubaatiota, hätä krikotyrotomiaa
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sekä fiberoskooppista intubaatiota. Ainakin tämä
harjoitus valaisi simulaatio-opetuksen tehokkuuden.
Näyttelyalueella oli mahdollisuus tutustua Laerda-
lin SimMan ja AirMan potilas- simulaattoreihin,
joista ensimmäisellä voidaan konstruoida vaikka
monivammapotilastilanne intubaatiovaikeuksineen
ja äkillisine tensiopneumothorakseineen.

Kongressi tarjosi hyvän luentokokonaisuuden
aiheesta sepsis ja SIRS. J. Takala Sveitsistä piti kaksi
erinomaista luentoa koskien sepsiksen ja septisen
shokin insidenssiä ja taudin patogeneesiä sekä sep-
siksen aiheuttamia metabolisia muutoksia. Mielen-
kiintoisia luentoja sepsiksen ja sen kaltaisten tauti-
tilojen immunologiasta sekä hoitomahdollisuuksista
pitivät myös mm. E. Tönnesen Tanskasta, P. F. La-
terre Belgiasta, T. E. Mollnes Tanskasta sekä L. Hes-
let Tanskasta. Sepsis on monimutkainen elimistön
häiriötilanne, johon johtavat syyt voivat olla hyvin
moninaiset, joten yhtä ihmelääkettä sen hoitoon
tullaan tuskin löytämään, mutta mielenkiintoisia
tutkimuksia on tehty human activated protein C-
rekombinanttivalmisteella, C1-inhibiittorivalmis-
teella sekä antitrombiini III:lla. Paras, mutta usein
tuskastuttavan vaikea hoitokeino lienee edelleenkin
sepsiksen syyn paikallistaminen ja eliminointi. Sep-
sispotilaan ravitsemuksesta oli järjestetty myös oma
luentokokonaisuutensa. Kontrolloituja ravitsemus-
tutkimuksia toivottiin lisää, mutta niiden käytän-
nön toteuttaminen myönnettiin kalliiksi ja vaikeak-
si. Immunonutritiosta, esimerkkinä glutamiini, kes-
kustellaan vilkkaasti edelleen.

Ensihoito oli kongressissa myös varsin näkyvästi
esillä. J. M. Rawles Englannista ja M. Gilbert luen-
noivat varhaisen trombolyysin merkityksestä sydän-
infarktipotilailla. Kaksi ensimmäistä tuntia näyttä-
vät olevan kriittisimmät infarktipotilaan kannalta,

mikäli kuolleisuutta käytetään mittarina. Mikäli
trombolyysi annetaan tämän aikaikkunan puitteis-
sa, on kuolleisuutta vähentävä vaikutus suurimmil-
laan. Yleisesti ottaen sydäninfarktipotilaan hoidon
tulisi alkaa jo kohteessa eikä vasta sairaalassa. Suu-
rin viive aiheutuu usein infarktipotilaasta itsestään;
rintakivun yllättäessä apua hälytetään vasta ”viime
tingassa”. Tämä pätee varmaankin hyvin myös mei-
hin suomalaisiin.

Mielenkiintoista kuunneltavaa tarjosi Iso-Britan-
niasta D. Chamberlain, joka luennoi elävästi maal-
likkoelvytyksen ja sen opettamisen vaikeudesta. L.
B. Becker Yhdysvalloista kertoi ryhmänsä tutkimus-
tuloksista koskien eräänlaista ”jäähdytysnestettä”
(parempaa suomenkielistä käännöstä en sanalle ice
slurry keksinyt), jota kenties voitaisiin antaa poti-
laalle laskimonsisäisesti tai keuhkoihin intubaatio-
putken kautta elvytyksen aikana. Jäähdyttämisen
tarkoituksena olisi suojata elimistöä hypoksian ai-
heuttamilta vaurioilta. Valmisteita on toistaiseksi
testattu sioilla.

Kiitämme lämpimästi Suomen Anestestesiologi-
yhdistystä saamistamme matka-apurahoista!
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