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Afrikka isännöi ensimmäisen kerran joka neljäs vuosi järjestettävää anestesio-
logien maailmankongressia (WCA) kuluvan vuoden maaliskuussa. Kongressi 
järjestettiin ristiriitaisia tunteita herättävässä Etelä-Afrikassa. Kapkaupungin 
turistialueella ja kongressikeskuksen ympäristössä liikkuessa tosin saattoi vain 
hämärästi aavistaa olevansa Afrikassa. Kaupunkikuva oli tältä osin hyvin sa-
manlainen kuin missä päin muualla tahansa länsimaisessa maailmassa.

Matka kesäiseen Kapkaupunkiin sujui on-
gelmitta. Kongressin järjestämä bussi-
kuljetus hotelliin oli lentokentällä odot-

tamassa myöhäisiä saapujia. Valitettavasti tämän 
jälkeen järjestelyt ontuivat moneen otteeseen niin, 
että loppuviikosta niiden ei enää odottanutkaan 
toimivan, kuten esim. kuljetuksien hotellin ja kon-
gressikeskuksen välillä tai kuljetuksen takaisin len-
tokentälle ym., vaikka jälkimmäinen oli luvattu, 
sovittu ja tarkistettu vielä samana päivänä. Kon-
gressin kautta järjestetyn hotellin hinta/laatusuh-
de osoittautui yllättävän huonoksi, mutta tähänkin 
asiaan ehti viikon aikana tottua. Pimeän aikaan ka-
duilla liikkumisesta varoiteltiin, mutta taksit olivat 
halpoja ja niitä oli hyvin saatavilla. Itse kongressiin 
liittyvät järjestelyt sinänsä sujuivat kohtalaisen hy-
vin, vaikka alussa pitkä, paikallaan seisova ilmoit-
tautumisjono säikäyttikin. Kuinka ollakaan – tie-
tokonejärjestelmä oli juuri kaatunut.

Kapkaupunkia on sanottu maailman kauneim-
maksi kaupungiksi. Kaupungin keskellä oleva The 
Table Mountain, pöytävuori, tarjoaa henkeäsalpaa-
vat näköalat kaupunkiin ja merelle sekä näkymän 
mm. Robben Islandille, jossa Nelson Mandelaa pi-
dettiin aikanaan vangittuna. Pöytävuorelle pääsi 
nousemaan köysiradalla, joka on tuulisina päivinä 
suljettu. Sieltä olisi voinut laskeutua alas kivikkois-
ta polkua pitkin. Riittämätön varustus ja ajanpuu-
te, polttava aurinko sekä kuumuus eivät tehneet si-
tä houkuttelevaksi vaihtoehdoksi, joten köysirata 
oli helppo ja turvallinen tapa myös palatessa. Ret-
kellä Hyväntoivonniemelle bussi kulki jylhää ran-
taviivaa seurailevaa tietä ja pääsimme näkemään 
niemen, jossa Atlantti ja Intian Valtameri kohtaa-
vat. Sää oli aurinkoinen, lämmin ja kirkas koko 

viikon ajan. Hyväntoivonniemellä kylmä tuulah-
dus Etelämantereelta vei hetkessä kaiken näkyvyy-
den ja kaunis näkymä peittyi sankkaan sumuun. Se 
oli vangitseva kokemus. Mieleen nousi kuvia niillä 
karikkoisilla vesillä taistelleista merenkävijöistä ja 
tutkimusmatkailijoista vuosisatoja sitten.

Eläinkunta oli värikästä ja mielenkiintoista. Hy-
väntoivonniemellä käyskenteli luonnonvaraisia pa-
viaaneja. Samalla retkellä ihastelimme myös ping-
viiniyhdyskunnan toimia.

Kongressin antia

Kongressi alkoi virallisilla avajaisilla sunnuntaina 
2.3.2008. Juhlapuhujana oli itse Desmond Tutu, jo-
ka piti lyhyen, hauskan puheen ja tanssahteli sen 
jälkeen lavalla tuhatpäisen yleisön edessä perin-
teisiä paikallisia lauluja taustalla laulavan kuoron 
tahdissa. Avajaistilaisuus ylitti kaikki odotukset ja 
osoittautui aikamoiseksi spektaakkeliksi. Pitkien, 
tylsien puheiden sijaan kuulimme muutamia ly-
hyitä, nasevia puheenvuoroja. Pääosa oli musiik-
kia, soitettuna – laulettuna, huimaavia akrobatia-
esityksiä, valoshow ym.

Varsinainen kongressi oli viisipäiväinen. Olin 
ennakolta ilmoittautunut kahteen pienryhmäkou-
lutukseen. Aloitin kuuntelemalla päivän luentoja 
perioperatiivisesta sydämen kaikukardiografiasta. 
Mielenkiintoisin luento oli ehkä naapurimaamme 
Jan Hultmanin esitys 3D TEE:stä. Aikaisemmin 
asiaan perehtymättömälle erityisesti tutkimuksel-
la saatavat kuvat vaikuttivat varsin huikaisevilta. 
Ongelma on kuitenkin mm. siinä, että saatu infor-
maatio ei ole aivan reaaliaikaista. Kuunneltuam-
me 7 tuntia luentoja pääsimme vielä hands-on ses- 
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sioon tekemään itse transtorakaalikaikututkimuk-
sia vapaaehtoisille (terveille) opiskelijoille. Konei-
ta ja tutkittavia oli runsaasti, joten onnistuin saa-
maan oman koneen, ohjaajan ja tutkittavan vain 
itselleni. Aikaa oli tähänkin osioon varattu lähes 
tunti.

Olin varannut myös toisen ultraäänipienryh-
mäopetuksen. Tällä interaktiivisella puolipäivä-
kurssilla opiskelimme muita ultraäänitutkimuk-
sia. Teimme vatsan ultraäänitutkimuksia etsien 
suuria suonia ja nestekertymiä, tutkimme munu-
aiset, keuhkopussit, tutkimme suonien anatomi-
aa kanylaatioita silmälläpitäen ym. Saimme oman 
harjoituskirjan, johon oli liimattava omat tuloste-
tut otokset malliotoksien viereen Kurssi oli aina-
kin viihdyttävä, kenties myös alensi kynnystä tart-
tua itse ultraäänilaitteen anturiin. 

VAP – Ventilator associated pneumonia

Keskityin muuten pääasiassa tehohoito-aiheisiin 
luentoihin. Eteläafrikkalainen luennoitsija GA 
Richards puhui invasiiviseen hengityslaitehoitoon 
liittyvästä keuhkokuumeesta, sen patofysiologi-
asta ja ehkäisystä. VAP on yleisimmin ilmoitettu 
tehohoidon aikana ilmenevä infektio, sen esiin-

tyvyys nousee jopa 60 %:iin invasiivisesti venti-
loiduista potilaista, ja sen huippuesiintyvyys on 
5. tehohoitopäivän kohdalla. 15. päivän jälkeen 
esiintyvyys tasaantuu ja laskee. Varhaisen VAP:in 
aiheuttajina ovat H.influenzae, enterobakteerit ja 
S.aureus.Myöhemmin taudinaiheuttajina on re-
sistentimpiä organismeja kuten Klebsiella ja Pseu-
domonas. Useita organismeja taudinaiheuttajina 
on yli puolessa tapauksia ja anaerobejakin voi ol-
la mukana.

Patogeneesiin kuuluvia tekijöitä ovat mm. puo-
lustusmekanismien laskeminen sekä kolonisaatio 
bakteereilla, joka voivat olla endogeenistä alku-
perää tai eksogeenisiä. 45–100 %:lla invasiivisesti 
ventiloiduista potilaista hengitystiet kolonisoitu-
vat gram-negatiivisilla enterobakteereilla. P. aeru-
ginosalla on erityinen kiinnittymistaipumus hen-
kitorven epiteelisoluihin. Todennäköisesti juuri 
siksi ylänielun imut eivät vähennä tai estä VAP:in 
syntyä. Mitä tulee VAP:in estoon, luennoitsijalla 
ei ollut uusia ideoita sen suhteen. Hyvä hygienia, 
asentohoito ja pyrkimys noninvasiivisiin hengitys-
laitehoitoihin ovat edelleen kaiken A ja O. Myös 
hyvä suuhygienia on tärkeää. Hampaistoon ker-
tyvä plakki saattaa toimia taudinaiheuttajia jatku-
vasti syöttävänä säiliönä.

Esa Elom
aa
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ACS, Abdominal compartment syndrome

Yhdysvaltalainen Joseph W. Szokol, Nortwestern 
University, Chigago piti erinomaisen luennon ab-
dominaalisesta hypertensiosta, sen perioperatiivi-
sesta diagnoosista ja hoidosta. Intra-abdominaali-
nen hypertensio (IAH) ja ACS ovat varsin tavallisia 
tehohoitopotilailla (IAH 18–78 % ja ACS 4–36 %). 
Kirurgisilla potilailla IAH esiintyvyys on 32–43 % 
ja ACS:n 4–8 %. Niihin liittyy korkea morbiditeetti 
ja mortaleetti. Jatkuva seuranta ja nopeat hoitotoi-
menpiteet ovat välttämättömiä elinvaurioiden syn-
nyn estämiseksi. The World Society of Abdominal 
Compartment Syndrome (www.wsacs.org) on jär-
jestö, joka jakaa arvokasta tietoa em. tiloista ja nii-
den hoidosta.

ACS:n diagnoosikriteereinä ovat IAP toistetusti 
> 20 mmHg, yleensä siihen liittyen alentunut ab-
dominaalinen perfuusiopaine (APP) < 60 ja mer-
kit elinvaurioista. Tähän voi liittyä useita systee-
mivaikutuksia, kuten kohonnut kallonsisäinen 
paine ja vähentynyt aivoperfuusio. Lisäksi IAH 
aiheuttaa hypovolemiaa, pienentää sydämen isku-
tilavuutta, nostaa systeemistä suonensisäistä vas-
tusta, keuhkolaskimon kiilapainetta ja keskus-
laskimopainetta. Suolistovaikutuksiin kuuluu vä-
hentyneen verenvirtauksen ja suoliston hapen-
puutteen aiheuttamat ongelmat. Tämän lisäksi on 
muistettava vaikutukset hengityselimiin ja munu-
aisiin.

Vatsansisäistä painetta tulisi seurata kaikil-
ta suuren vatsaleikkauksen läpikäyneiltä potilail-
ta, mutta myös potilailta, jotka ovat tarvinneet 
merkittävää nesteresuskitaatiota (> 3,5 l) ja aina-
kin seuraavissa tapauksissa: potilas on huomat-
tavan hapan, on ollut alilämpöinen, hyytymis- 
häiriöissä / suuren veren- tai verituotteiden siirron 
jälkeen, hengitysvajauksessa, munuaisten tai mak-
san vajaatoiminnassa, suolistolamassa tai jos vat-
sanpeitteet on myöhästyneesti suljettu. Kysymys 
heräsikin, mikä on sellainen tehohoitoa tarvit-
seva potilasryhmä, joilla ei olisi mitään edellisis-
tä. Muita harkinnanvaraisia tilanteita ja etiologi-
sia tekijöitä ovat vielä sepsis, keuhkokuume, aski-
tes, PEEP:n käyttö mekaanisessa ventilaatiossa… 
Tärkein viesti mielestäni oli kuitenkin se, että klii-
ninen tutkimus ei välttämättä paljasta em. tiloja. 
Tarvitaan jatkuvaa tarkkaa seurantaa, ja tilaan on 
puututtava tarvittaessa välittömästi. Hoitokeinoi-
na ovat mm. vatsansisäisten nestekertymien pois-
to, suolen tyhjennys, positiivisen nestetasapainon 
korjaaminen ja tarvittaessa riittävän varhainen ki-
rurginen toimenpide.

SVO2/ ScvO2

Eteläafrikkalainen PD Gopalan vertaili esitelmäs-
sään sekoittuneen laskimoveren hemoglobiinin 
kyllästysastetta (SVO2) keskuslaskimoveren he-
moglobiinin kyllästysasteeseen (SvcO2) kriittises-
ti sairailla potilailla. SVO2 on perinteinen ja varsin 
hyvä hapen tarjonnan ja kulutuksen välisen tasa-
painon kuvaaja kriittisesti sairailla potilailla. Ala-
onttolaskimon (IVC) happikyllästyneisyys edustaa 
alavartalon happitasapainoa ja yläonttolaskimon 
(SVC) happikyllästyneisyys sen sijaan ylävartalon 
ja pään happitasapainoa. Ei-patologisissa tilanteis-
sa alaonttolaskimon happikyllästyneisyys on kor-
keampi kuin yläonttolaskimon. Tämä johtuu ala-
vartalon vähäisemmästä O2-ekstraktiosta. SVO2 
edustaa keskimääräistä sydämeen tulevan laski-
moveren happikyllästyneisyyttä. Tästä seuraa, et-
tä SvO2 on matalampi kuin IVC-, mutta korkeam-
pi kuin SVC-happikyllästyneisyys. Normaaleissa 
olosuhteissa korrelaatio ScvO2:n ja SVO2:n välillä 
on hyvä.

Tämä korrelaatio ei välttämättä säily kriittisesti 
sairailla potilailla, jolloin yleensä ScvO2 antaa kor-
keampia lukemia. Shokkitilanteessa ero kasvaa ol-
len keskimäärin 6–8 %:n luokkaa. Korrelaatiota on 
tutkittu useissa tutkimuksissa, pääasiassa eläinko-
kein. Tulokset ovat olleet hyvin ristiriitaisia. Vai-
kuttaa kuitenkin siltä, että hyväksyttävä korrelaa-
tio säilyy useimmissa tapauksissa ja muutokset 
ovat molemmissa mittaustavoissa samansuuntai-
sia. ScvO2:n käyttö on houkuttelevaa näytteiden 
saannin helppouden vuoksi. Luennoitsija piti si-
tä hyväksyttävänä kudosperfuusion ja happitalou-
den riittävyyden arvioinnin apuvälineenä, kun se 
yhdistetään muihin kudosperfuusion riittävyyden 
arviointimenetelmiin kuten esim. laktaattipitoi-
suuden seurantaan.

Lopuksi

Kaiken kaikkiaan kongressi oli odotuksia vastaa-
va ja mielenkiintoinen kokemus. Samalla minul-
le tarjoutui tilaisuus käydä ensimmäistä kertaa Af-
rikan maaperällä. Ohjelma oli tiivis ja käytettävis-
sä oleva aika lyhyt, mutta kiinnostus kasvoi tutus-
tua tarkemmin tuohon erilaiseen mantereeseen. 
Kiitän SAY:tä saamastani matka-apurahasta. 
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