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Matkakertomus

ESRA:n vuosikokous oli päätetty järjestää Roo-
maan katolisen kirkon juhlavuonna, jolloin py-
hiinvaeltajat ympäri maailmaa tungeksivat kau-
punkiin. Tästä seurasi muutamia käytännön on-
gelmia kuten matkahintojen kohoaminen ja esi-
merkiksi keskustan linja-autokielto. Toisaalta kau-
punki oli puunattu riemuvuotta varten parhaim-
milleen. Syyskuu oli helteinen ja kongressipai-
kaksi valitun Sheraton-hotellin ilmastointikapa-
siteetti ei riittänyt kokousalueen viilentämiseen.
Hotelli oli myös kaukana keskustasta, joten yleen-
sä ennen luennolle päästyä oli jo paita märkänä
ja nokka suurkaupunkinoessa. Konferenssijärjes-
telyt eivät saaneet erityisen korkeaa arvosanaa suo-
malaiskollegoilta. Ilmoittautumistiedot olivat jär-
jestäjiltä kadonneet joidenkin kohdalla. Teollisuu-
den läsnäolo oli ehkä tarpeettomankin korostu-
nut. Eri tuotteiden ympärille järjestettyjä sym-
posioita oli ohjelmaan ympätty paljon ja asian-
tuntijaluennoitsijoiden puolueettomuusvaikutel-
ma pyrki kärsimään. Samantyyppinen ongelma
liittyy kokouksen yleisteemaan. On luultavaa, että
tämän järjestön kokouksiin ei usein tulla esittä-
mään systeemisten hoitojen paremmuutta puol-
tavia näkökantoja. Järjestön jatkon osalta merkit-
tävin asia lienee, että Dr. Narinder Rawal
Örebrosta otti vastaan seuran puheenjohtajan teh-
tävät.

Kokouksen tieteellinen anti obstetrisen anes-
tesian ja analgesian osalta oli niukka. Stienstra R
Hollannista piti luennon ”Ropivakaiini vai levo-
bupivakaiini obstetriikassa?” Molempia puudut-
teita on vertailtu bupivakiiniin. Epiduraalinen
ropivakaiini on ilmeisesti 40 % teholtaan heikom-
pi kuin bupivakaiini ja spinaalisesti annosteltuna
jopa 50 % heikompi. Tosin tässä spinaalityössä,
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puudutteen tehoa analysoitiin potilaan käyttämäl-
lä 2-luokitusasteikolla, mikä on ilmeisen karkea
mittari. On myös julkaistu tutkimuksia, joissa
ropivakaiini on teholtaan yhtä hyvä kuin bupiva-
kaiini (0.5% ja 0.75% - puudutteet epiduraali-
sessa anestesiassa ja pleksuspuudutuksissa). Epi-
duraalisessa analgesiassa laimea ropivakaiini- ja
bupivakaiini vaikuttavat toimivan yhtä hyvin: ei
eroja VAS-arvoissa ja kulutetussa lääkemäärässä.
Ropivakaiinin on todettu olevan vähemmän sy-
däntoksinen kuin bupivakaiini, mutta häviääkö
tämä etu jos käytetään ekvipotentteja annoksia?
Levobupivakaiinilla on ilmeisesti bupivakaiiniin
verrattuna anesteettiset ja analgeettiset ominai-
suudet samanlaiset mutta kardiotoksisuus on vä-
häisempi, joten se puoltanee paikkansa obstetri-
sessa anestesiassa.

Kaksi abstraktia käsitteli fentanyylin ja sufen-
taniilin käyttöä obstetriikassa. Näyttää siltä, että
aikaisempi dogmi sufentaniilin ja fentanyylin vai-
kutuksen suhteen pienenemisestä systeemisestä
spinaaliseen käyttöön siirryttäessä ei olekaan oi-
keassa. MLAC-metodia käyttäen Capognan työ-
ryhmä määritti fentanyylin epiduraalisen MAD:n
(minimum analgesia dose) synnytysanalgesiassa
joka on 5,9-kertainen sufentaniilin vastaavaan
annokseen. Vercauterenin tutkimuksen mukaan
edelleen intratekaalisesti bupivakaiinin kanssa
annosteltuna sufentaniili saattaa olla yli 10 ker-
taa potentimpi.

Paikallispuudutus postoperatiivisen kivun hoi-
dossa osoittautui erityisen mielenkiintoiseksi
osaksi kokousta. Erityisesti Narinder Rawalin klii-
niset tutkimukset PCA-haavapuudutuksesta, jois-
ta kuultiin SAY:n syyskokouksessa lisää, olivat
mielenkiintoisia. ESRA:n kokouksessa Rawalin
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työryhmä esitti kaksoissokean satunnaistetun tut-
kimuksen, jossa tutkimusryhmän potilaille oli
asetettu tunneloitu katetri olkaniveleen artro-
skooppisen leikkauksen jälkeen. Katetrin kautta
potilaat annostelivat itselleen intermittoivasti
haavainfiltraation ropivakaiinin, morfiinin ja ke-
torolaakin yhdistelmäliuosta saaden tästä erin-
omaisen analgesian.

Useammalla luennolla käsiteltiin regionaalisen
anestesian adjuvantteja – adrenaliinia, klonidii-
nia, neostigmiinia ja opioideja. Asiantuntija val-
tameren toiselta puolen , professori Eisenach, piti
aiheesta erinomaisen luennon. Adjuvanteista spi-
naalinen opioidi lisää sensorisen puutumista li-
säämättä motorista komponenttia. Muilla adju-
vanteilla sentraalisen puudutuksen yhteydessä ei
vastaavaa etua nähdä, vaan adjuvantti toimii lisä-
ten kaikkia puudutuksen komponentteja.

Useampi luento käsitteli toispuoleista spinaa-
lipuudutusta, johon kohdistuu nyt melkoisesti
mielenkiintoa päiväkirurgian yleistyessä. Käsite
selektiivisestä spinaalipuudutuksesta on sinällään
jo lähes 40 vuotta vanha. Selektiivisen puudu-
tuksen edut ovat selvät – kardiovaskulaariset
muutokset ovat pienemmät ja potilaan toipumi-
nen kotiinlähtökuntoon pitäisi nopeutua verrat-
tuna perinteiseen spinaalianestesiaan. Bertinin
työtyhmä (Italiasta) oli tutkinut 8 mg hyperbaa-
risen bupivakaiinin vaikutusta uni-ja bilateraali-
sessa spinaalianestesiassa polviatroskopiatoimen-

piteissä: unilateraalisella puudutuksella saatiin
leikkausalueelle syvempi anestesia, merkitsevästi
vähäisemmät hemodynaamiset vaiktukset (etilef-
riinin tarve 5/50 bilateraalisessa ryhmässä vs. 0/
50 unilateraalisessa ryhmässä), mutta kotiutta-
misajoissa ei ollut eroja.

Suomalaisia kolleegoja oli saapunut kongres-
siin kiitettävästi ja useita abstrakteja suomalaisis-
ta tutkimuksista esitettiin, mukaan lukien omat
työmme aiheena remifentaniili synnytysanalge-
siassa (Volmanen) ja synnyttäjien arvio kivunhoi-
don riittävyydestä vuonna 2000 verrattuna vuo-
teen 1992 OYS:n naistentautien klinikassa (Ran-
ta).

Kiitämme SAY:ta matka-apurahasta, joka edes-
auttoi kongressiin osallistumistamme.

Pirjo Ranta, LT, anestesiaerikoislääkäri
OYS, anestesiaklinikka
Kajaanintie 50
90220 Oulu
puh. 08 - 315 2011 haku 2287
e mail: pirjoranta@iobox.fi
Petri Volmanen, anestesiaerikoislääkäri, LL
Lks, anestesiaosasto
Pl 8041
96101 Roi
puh. 016 - 3281
email: petri.volmanen@lshp.fi


