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tää hyväksi.
Bronkospasmi on estettävä. Siihen auttavat in-

haloitava beta2-agonisti tai antikolinergi. Hengi-
tysteiden turhaa instrumentointia vältetään. Huo-
lehditaan riittävästä anestesiasta ennen instrumen-
tointia, ja käytetään haihtuvia anesteetteja. Puudu-
tuksilla taataan hyvä kivunhoito, mutta ei estetä 
keuhkokomplikaatioita. Potilaita pitäisi kannus-
taa varhaiseen mobilisaatioon, ja keuhkoja pyri-
tään laajentamaan: fysioterapia, CPAP, syväänhen-
gitys-kehoitukset.

Ilokaasusta

Apulaisprofessorit Donald M. Mathews ja Corey 
Scher väittelivät ilokaasusta. Tosin kunnon väitte-
lyä ei aikaan saatu, sillä puolustava osapuolikaan ei 
innostunut kovin ilokaasun lippua heiluttamaan. 
Hyötyjä ja haittoja käytiin kattavasti läpi, ja poh-
dittiin sitä mitä FDA sanoisi aineesta, jos se esitel-
täisiin nyt.

Ilokaasun voi korvata nostamalla primaaria-
nesteetin pitoisuutta. Inhalaatioanesteeteilla tä-
mä johtaa pitkittyneeseen vaikutukseen, joka puo-
lestaan viivästyttää hengitystievasteiden palautu-
mista. Toinen mahdollisuus on korvata ilokaasu 
opiaatilla, kuten Mathews on tehnyt tutkimuksis-

saan remifentaniililla. Lopuksi heitettiin kysymys, 
kuinka moni läsnäolija haluaisi ilokaasua käytettä-
vän omassa yleisanestesiassaan. Kovin monta tas-
sua ei noussut.

Oma askeltutkimus

Koulutus oli kaikkiaan hyvin antoisa, ja tiukasta 
aikataulusta huolimatta aikaa jäi myös lähimaas-
ton tutkimiseen. Tieteellinen ympäristö motivoi 
allekirjoittaneenkin suorittamaan pienimuotoisen 
joskin epätieteellisen tutkimustyön askelmittarilla. 
Koulutuspäivinä askelia kertyi keskimäärin 3866 
(2973–4592). Askelten vähäinen määrä selittynee 
tiiviillä luennoilla istumisella, kompaktilla ja rul-
laportain varustetulla kongressikeskuksella ja ko-
kolattiamatoilla. Epäilen, ettei muropaketista löy-
tyneen askelmittarin herkkyys riittänyt pehmeäl-
lä alustalla. Parina lomapäivänä samassa pitäjässä 
askelia kertyi keskimäärin 14785 (12031–17540). 
Kyllä lomalla on kansanterveydellistä vaikutusta. 
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5th	International	Conference	on	Pain	Control	and	Regional	Anaesthesia	pidettiin	
maaliskuun	puolivälissä	keväisessä	Hong	Kongissa.	Kirsikkapuut	ja	magnoliat	
kukkivat,	ja	lämmintä	oli	20–26	°C.	Samana	viikonloppuna	järjestettiin	Hong	
Kong	Flower	Show	2007	kolmen	metropysäkin	päässä	kongressikeskuksesta.	
Suurikukkaisia	orkideoita	myytiin	kolme	kappaletta	kymmenellä	eurolla.

Sheraton-hotellin järjestelyt olivat erinomai-
set. Ohjelmat alkoivat ajallaan, ja väliaiko-
jen tarjoilu oli hyvä. Sessioita oli samanai-

kaisesti kahdessa eri salissa. Sessioiden vetäjinä oli 
kansainvälisiä huippuanestesiologeja. Lisämaksus-
ta oli mahdollista osallistua akupunktio-, ultraää-

nipuudutus- ja possukurssille. Olin kongressin ai-
noa suomalainen. Kun istuin luennoilla, matka-
seuralaiseni tutustui ostosparatiisina mainostet-
tuun Hong Kongiin ja Hong Kong 2007 Flower 
Show’n kukkaloistoon.
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Paravertebraalipuudutus

Ensimmäisenä luentopäivänä oli refresher-kurs-
seja. Odotin mielenkiinnolla Manoj Karmaka-
rin (Hong Kong) paravertebraalipuudutus-luen-
toa ja workshoppia. Karmakar on perehtynyt pa-
ravertebraalipuudutukseen ja kirjoittanut aiheesta 
review-artikkelin ja useita julkaisuja 1–11. Paraver-
tebraalipuudutus käytiinkin perusteellisesti läpi. 
Karmakar käyttää paravertebraalipuudutukseen 
22G Tuohy-neulaa, koska se on ohut, siinä on cm-
merkit ja se näkyy ultraäänellä. 22G Tuohy-neulan 
kanssa kannattaa käyttää herkkää loss of resistan-
ce -lasiruiskua. 

Stimuloivat puudutuskatetrit ja G5  %

R Raath (Etelä-Afrikka) kertoi stimuloivien puu-
dutuskatetrien käytöstä. Alaraajan lumbar com-
partment -puudutuksessa, joka vastaa 3 in 1 -fe-
moraaliblokadia, voidaan käyttää loss of resistan-
ce -tekniikkaa. Puudutus tehdään LIV-tasolta pa-
ravertebraalipuudutuksen tapaan. Lumbaalitilaan 
voidaan uittaa stimuloiva katetri. Nykyiset stimu-
loivat katetrit uivat sellaisenaan aika hyvin tarvit-
tavat 1–2 cm perineuraalisesti.

Oikea sijainti voidaan varmistaa stimuloimal-
la neurostimulaattorilla katetrin kautta. Jos katet-
ri ei ui, kuten usein käy interskaleenisessa pleksus-
tupessa skalenuslihasten ollessa tiiviisti kiinni toi-
sissaan, kannattaa kokeilla dilatoida plexustuppi 
5-prosenttisella glukoosiliuoksella. Toisin kuin fy-
siologinen NaCl-liuos ja puudutteet, G5  % ei joh-
da sähköä (Kuva 1). G5  % parantaa tarkkuutta ja 
mahdollistaa tarkan neurostimulaation vielä nes-
teen ruiskuttamisen jälkeenkin. 

Astra-sessio

Toisena luentopäivänä olivat vuorossa symposiu-
mit ja paneelikeskustelut. Kuuntelin regionaali-
sen anestesian uutuuksia Astra-sessiossa. G Iva-
ni kertoi klonidiinin olevan hyvin yleinen lisäaine 
italialaisessa lasten puudutusanalgesiassa. M Ver-
cauteren (Belgia) sanoi spinaalipuudutuksen ole-
van edelleen käyttökelpoinen anestesiamenetelmä 
päiväkirurgiassa, vaikka käytetään bupivakaiinia, 
kunhan annokset pidetään mahdollisimman pie-
ninä.

PROSPECT

”Controversial concepts in postoperative pain ma-

nagement”-symposiumin luennoitsijat M Puig 
(Espanja), N Rawal (Ruotsi) ja B Fisher (UK) ovat 
mukana Henrik Kehletin lanseeraamassa PROS-
PECT-ryhmässä (PROcedure SPECific postope-
rative pain managemenT). Postoperatiivista kipua 
pyritään nykyään ehkäisemään käyttämällä pre-, 
peri- ja postoperatiivisia toimenpidespesifisiä in-
terventioita ja hoitomuotoja.

Pre-emptiivinen analgesia on pois muodista, 
passé. PROSPECT-ryhmässä on kirurgeja ja anes-
tesiologeja, jotka yhdessä ovat perehtyneet laajaan 
tieteelliseen aineistoon, analysoineet ja luokitelleet 
aineiston näytönasteen mukaan ja luoneet toimen-
pidekohtaisia suosituksia ja hoitolinjauksia. PROS-
PECT-ryhmän kaikki aineisto, suositukset ja hoi-
tolinjaukset ovat kaikkien vapaasti käytettävissä 
nettiosoitteessa www.postoppain.org 12. Kaikki da-
ta, suositukset, näytönasteet ja hoitolinjaukset löy-
tyvät sieltä. Suosittelen lämpimästi tutustumista.

Ultraääniohjattu puudutus

Ultraäänikurssi oli erinomainen. Kurssiin oli va-
rattu 2, 5 tuntia ja kurssin aikana pääsimme neljän 
hengen pienryhmissä tutustumaan alaraajan puu-
dutuksiin, yläraajan infra- ja supraklavikulaari-
siin puudutuksiin, opetusvideoihin ja simulaatio-
harjoituksiin. Kurssin parasta antia oli harjoittelu 
mannekiineilla asiantuntijoiden opastaessa kädes-
tä pitäen. Ultraäänen käyttöä ohjaamassa olivat W 
Chan (Kanada), M Karmakar (Hong Kong) ja kol-
me muuta hongkongilaista anestesiologia.

Ultraääniantureita on erilaisia. Mitä korkeam-
pi on hertsiluku sitä tarkempi, mutta pinnallisem-
pi on kuva. Matalammilla hertseillä saadaan ku-
va syvemmältä, mutta laatu huononee. Ultraää-
nianturin käsittely tapahtuu huonommalla kädel-
lä ja punktio kirjoituskädellä. Anturin käsittelys-

Kuva	1.	5-prosenttinen	glukoosiliuos	ei	johda	sähköä
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sä on tärkeää muistaa ART (Alignment, Rotation 
and Tilt). Puudutuksissa käytetään G22 Tuohy-
neulaa, koska se on atraumaattinen, riittävän pie-
ni, näkyy ultraäänessä ja siinä on hyvä näppitun-
tuma. Molemmilla guruilla (Chan ja Karmakar) 
on ultraäänipuudutuksesta omat nettisivut ja puu-
dutuskurssin voi vapaasti käydä virtuaalisesti ne-
tin kautta. Kaikki teksti-, kuva- ja videomateriaa-
li sekä ohjeet simulaatioharjoituksiin (hyytelön ja 
kiisselin reseptit) löytyy nettisivuilta 13, 14, vain ult-
raäänilaitteet ja mannekiinit pitää hankkia itse. 
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