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Dosenttiuutiset

Teho-osaston ”joka paikan höylä”

 Turun yliopiston kansleri on nimittänyt lääketieteen toh-
tori Erkki Kentalan anestesiologian ja tehohoidon dosentiksi 
30.3.2007 lukien. Finnanest haastatteli häntä sähköpostitse.

Ehkä juttumme, jossa osoitimme 
preoperatiivisesti aloitetun epiduraa-
lisen kipulääkityksen vähentävän sy-
dänlihasiskemiaa (Acta Anaesthesiol 
Scand 2000; 44: 1061–70). Juttu jul-
kaistiin Actassa ja vaikutelmaksi jäi, 
että isot lehdet eivät oikein uskoneet 
tulosta, vaikka eivät mitään virhettä 
siinä voineet osoittaakaan.

Minusta meidän anestesiologien 
pitäisi tehdä enemmän tutkimusta, 
jolla pyrittäisiin osoittamaan toimin-
tamme vaikutusta potilaiden selviy-
tymiseen. Nämä ovat työläitä töitä ja 
niistä voi jäädä luu käteen, mutta tu-
loksilla voi olla suurtakin merkitystä.

Kenen kanssa olet tutkimusta teh-
nyt? Onko joku tai jotkut henkilöt 
tuoneet sinut alalle tai vetäneet tut-
kimustyöhön?
Professori Jussi Kanto veti minut mu-
kaan tutkimustyöhön, ja professo-
rit Harry Scheinin ja Jouko Jalonen 
vetivät uudelleen mukaan, kun olin 
aluesairaalassa jo unohtanut, kuinka 
kivaa tutkiminen onkaan. Keskeisiä 
henkilöitä edellisten lisäksi ovat ka-
verit, joiden väitöskirjaprojekteissa 
sain olla mukana eli Vesa Lund ja Ti-
mo Laitio. Timo on tällä hetkellä erit-
täin ”kuuma” tutkija, ja on oikeas-
taan etuoikeus olla mukana hänen 
projekteissaan. Lisäksi puuhastelen 
tällä hetkellä myös Timo Iirolan pro-
jektissa, jota ideoivat professori Klaus 
Olkkola ja dosentti Riku Aantaa.

Millainen työnkuvasi nyt on, mitä 
tavalliseen työpäivääsi kuuluu?
Toimin erikoislääkärinä teho-osastol-
la. Työhön kuuluu potilashoitoa, hal-
lintoa, opetusta ja tutkimusta. 

Vaikuttaako dosentuuri työnkuvaa-
si?
Toivottavasti.

Liittyykö ylipainehappihoitoon jo-
tain perusanestesiologille vaikeas-
ti hahmotettavia asioita, jotka olisi 
hyvä tietää?
Periaatteessa ei. Anestesialääkäri on 
tottunut työskentelemään ”paineen 
alaisena” ja puuhastelemaan kaasu-

jen kanssa. Eli periaatteessa aneste-
sialääkäristä on helppo kouluttaa yli-
painelääkäri.

Miten potilasmateriaali ylipaine-
happihoidossa jakautuu eri indikaa-
tioiden välillä?
Sukeltajantautia hoidamme 5–10 ta-
pausta vuosittain ja saattaa olla, että 
määrä tulee lisääntymään, kun kau-
komatkailu lisääntyy. Suurin potilas-
ryhmä ovat erilaiset pehmytkudos-
ten iskeemiset ja tulehdukselliset ti-
lanteet. Näitä potilaita on 20–40 ta-
pausta vuosittain ja hoitoja annetaan 
200–400. Nämä potilaat saavat siis 
noin kymmenen hoidon sarjoja, kun 
taas sukeltajantauti hoituu yhdellä 
hoidolla.

Seuraavaksi yleisimpiä ovat eri-
laiset traumat (50–250 hoitoa vuo-
dessa) sekä erilaiset luutulehdukset 
ja sädehoitokomplikaatiot (100–200 
hoitoa vuodessa). Häkämyrkytys-
potilaita hoidamme 10–20 tapaus-
ta vuodessa. Raskain potilasryhmä 
ovat nekrotisoivia infektioita sairas-
tavat potilaat. Vaikka näitä potilai-
ta on vain kymmenkunta vuodes-
sa, hoidot sitovat paljon tehohoito-
resursseja. Parina viime vuotena suo-
ritteemme ovat laskeneet, kun yksi-
tyiset hoitolaitokset ovat pystyneet 
hoitamaan helpompia tapauksia.

Sukellatko itse?
En. Olen kyllä pari kertaa kokeillut, 
mutta minulla on toinen korvatorvi 
ahdas, enkä pysty tasaamaan painei-
ta regulaattori suussa. Sen sijaan yli-
painekammiossa ei tule ongelmia eli 
olen ns. kuivasukeltaja.

Olet tutkinut sedaatiota ja erityisesti 
deksmedetomidiinin käyttöä. Onko 
deksmedetomidiinin tiimoilta odo-
tettavissa jotain uutta? Sen käyttö 
tuntuu lisääntyvän jatkuvasti.
Tutkimushankkeita on käynnissä ja 
vireillä sekä meillä että maailmalla eli 
uutta tietoa on odotettavissa. Dexin 
käyttö ja kokemukset lisääntyvät täl-
lä hetkellä niin nopeasti, että tiede ei 
oikein pysy mukana. Eli lääkkeen in-
dikaatiot alkavat hahmottua kliinisen 

Erkki Kentala kertoo olevansa pe-
rus-Turkulainen, joka ei ole juu-

rikaan poistunut ohikulkutien ulko-
puolelle. Hän on erikoistunut anes-
tesiologiksi 1991 ja väitellyt sama-
na vuonna. Kentala on toiminut 
TYKS:ssä vuodesta 1985 alkaen, 
vuodesta 2001 päätoimisesti te-
ho-osastolla. Hän on ”joka paikan 
höylä”, jolle erityispätevyyksiäkin on 
kertynyt kolme.

Mihin aiheisiin dosentuuriin johta-
nut oma tutkimustyösi on keskitty-
nyt?
Oikeastaan punainen lanka on ollut 
tieteellisestä toiminnassani mutkitte-
levainen. Aloitin tieteen tekemisen 
kliinisellä farmakologialla antikoliner-
gisten lääkkeiden farmakologian tut-
kimuksella edesmenneen professori 
Jussi Kannon opastuksella.

Väitöksen jälkeen tutkimustyö py-
sähtyi muutamaksi vuodeksi ja jat-
kui 90-luvun puolen välin jälkeen sy-
kevariaatiotutkimuksilla. Tämä tutki-
muslinja poiki mm. kaksi väitöskirjaa. 
Viime vuosina olen ollut mukana ko-
keellisessa sydänkirurgiassa ja uudel-
leen perusfarmakologiassa. Tällä het-
kellä on menossa kliinisiä tehotutki-
muksia ja iso iskemiatutkimus.

Mikä on tärkein julkaisusi? Miksi?
Vaikea sanoa. Ehkä väitöskirjatutki-
mus, jossa kuvattiin atropiinin farma-
kokinetiikkaa ja -dynamiikkaa vapaa-
ehtoisilla koehenkilöillä. Tänä päivä-
nä, kun antikolinergien käyttö on 
loppunut anestesiologiassa, tutkimus 
saattaa tuntua historialliselta. Toi-
saalta joskus on vaan hyvä selvittää 
jokin lääketieteellinen kysymys ”on-
ce and for all”.

Mietin tutkimuksen merkitystä uu-
delleen Irakin sodan alla, kun jouduin 
käymään tuntien keskusteluja atro-
piinin farmakokinetiikasta amerikka-
laisten farmakologien kanssa, jotka 
kehittivät atropiini-autoinjektoria.

Entä onko julkaisujesi joukossa 
omaa suosikkia, juttua joka tuntuu 
sen saamaa huomiota merkittäväm-
mältä? Miksi?
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kokemuksen eivätkä niinkään RCT-
tutkimusten pohjalta.

Olet myös tutkinut kardiomyosyytti-
en apoptoosiin johtavia tapahtumia. 
Mitä kliinikko voisi niistä oppia?
Ainakin sen, että hallittu solukuole-
ma ei ole toivottava asia. Periaattees-
sa totuus voi piileksiä myös koeput-
kessa eli erilaiset hoitovaihtoehdot 
voivat aiheuttaa erilaisia muutoksia 

solutasolla, mutta vaikutus ennus-
teeseen näkyy vain suurissa potilas-
aineistoissa. Apoptoosin määrittämi-
nen voisi toimia jopa laatumittarina, 
mutta valitettavasti määritys vaatii 
kudosbiopsian.

Kuka olet työpaikan ulkopuolella? 
Mitä harrastat?
Olen neljän lapsen isä (3 aikuista ja 
yksi 3-vuotias). Harrastan lastenhoi-

toa (vaimo tekee 3-vuorotyötä) ja 
yritän käydä punttisalilla aina kun eh-
din. Musiikkia harrastan tällä hetkellä 
passiivisesti (en tähtää Euroviisuihin). 
Vasta viime kesänä hoksasin, kuinka 
kaunis tämä Turun saaristo onkaan 
eli aloitin veneilyharrastuksen. 

Finnanest onnittelee uutta dosenttia!

Osoitteenmuutoksen osoitteenmuutos

Vuoden ajan asiaa on jo valmisteltu. SAY:n ja samal-
la Finnanestin osoitteistoa vuosikausien ajan hoita-

nut Otto Pitkänen on luopumassa tehtävästä keskittyäk-
seen yksistään nettitoimittajan rooliin. Otollahan on kon-
tollaan sekä SAY:n että Finnanestin netti.

Uudeksi osoitteistonhoitajaksi SAY:n johtokunta valitsi 
keskuudestaan Tanja Forchinin Oulusta. Osoitteenmuu-
toksen teko on erittäin tärkeä varmistaaksenne Finna-
nestin saannin jatkuvuuden! Vuodenvaihteessa osoitteis-
ton hallinta siirtyy Tanjalle, ja osoitteenmuutokset on sen 
jälkeen tehtävä osoitteeseen toimisto[at]say.fi

Sotamiehet Kujala, Tulkki, Keskinen ja Mikkonen 5880 j.s.p:llä komennuksella elokuussa 1942. Kuvaaja tuntematon.




