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Lastenanestesiologia

Preoperatiiviset valmistelut
Vaikka suurin osa PÄIKI:stä on luonteeltaan pik-
kukirurgiaa, joka kohdistuu terveisiin lapsiin, on
huolellinen potilasvalinta yksi PÄIKI-toiminnan
kulmakivistä. Kokeneen kirurgin ja kokeneen anes-
tesiologin tulisikin yhdessä arvioida PÄIKI-poti-
laiksi soveltuvat lapset. Useimpien potilaiden
preoperatiivinen haastattelu on mahdollista teh-
dä joko poliklinikkakäynnin yhteydessä struktu-
roitua kaavaketta käyttäen tai puhelimitse, jos
potilas saapuu suoraan toimenpiteeseen. Rutii-
ninomaiset laboratoriotutkimukset sen sijaan vain
harvoin lisäävät hyödyllistä tietoa, ellei niiden
tekemiseen ole jotakin tiettyä kliinistä syytä. Pu-
helinsoitto potilaan kotiin toimenpidettä edeltä-
vänä päivänä vähentää infektiosta tai muusta syys-
tä johtuvaa tarpeetonta sairaalaan tuloa ja poti-
laspaikan varaamista. Kuumeeton vaikkakin hiu-
kan nuhainen potilas sopii PÄIKI-potilaaksi.

Pitkä paasto aiheuttaa tarpeettomasti janoa ja
nälkää sekä lisää erityisesti pienten lasten levot-
tomuutta. Nykyään suositellut paasto-ohjeet pe-
rustuvat laajoihin turvallisuustutkimuksiin ja
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On ilmeistä, että juuri lapsipotilaat hyötyvät päiväkirurgiasta (PÄIKI) eniten. Mitä vähemmän
lapsen päivittäiset toimet häiriintyvät sairaalassa käymisestä sitä vähäisempi stressi lapselle koi-
tuu. Lisäksi suuri osa lapsille tehtävästä kirurgiasta on luonteeltaan päiväkirurgiaksi sopivaa, vain
vähän postoperatiivisia ongelmia (esim. kipua, pahoinvointia tai toiminnan rajoituksia) tuottavaa
pikkukirurgiaa. Uudet anestesia-aineet kuten propofoli, sevofluraani, rokuroni ja 5HT
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nistit sekä puudutusten hyväksikäyttö mahdollistavat tehokkaan ja turvallisen anestesiatoimin-
nan, johon liittyy nopea toipuminen, harvoin ilmaantuva pahoinvointi, hyvä kivun hallinta ja
hyvin säilyvät vitaalitoiminnot. Useissa maissa PÄIKI-periaattein hoidetut potilaat muodostavat
jo valtaosan kaikista leikatuista lapsipotilaista.

mahdollistavat kevyen aterioinnin varhain toimen-
pidepäivänäkin. Alle kouluikäisillä lapsilla kiin-
teän ruoan (maito mukaan lukien) nauttimisesta
tulisi olla kulunut neljä tuntia ja nesteen nautti-
misesta kaksi tuntia, jotta anestesia voitaisiin tur-
vallisesti indusoida. Tällaiset ohjeet eivät lisää
anestesiatoimintaan liittyvää riskiä, mutta mah-
dollistavat melkein normaalin ravitsemuksen myös
toimenpidepäivänä.

Esilääkitys
Sairaalassa käynti on jännittävä ja pelottava koke-
mus kaiken ikäisille lapsille. Lapset ovat alttiita
kokemaan separaatioahdistusta, painajaisia ja jopa
syömisongelmia ja lääkärikammoa sairaalassa
käynnin jälkeen, erityisesti silloin kun preopera-
tiivista pelkoa ja ahdistusta ei ole yritetty lieven-
tää. Anestesiainduktio on lapsen kannalta kaik-
kein pelottavin tapahtuma. Ne lapset, jotka pel-
käävät induktiota eniten, kokevatkin eniten on-
gelmia myös jälkikäteen. Kain kumppaneineen
on todennut erinomaisessa sarjassa randomisoi-
tuja kontrolloituja tutkimuksiaan, että preopera-
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tiivisen ahdistuksen ja pelon lievittäminen joko
farmakologisesti tai sallimalla lasten vanhempien
olla mukana anestesian induktiossa vähentää hai-
tallisia postoperatiivisia seuraamuksia. Aina ei esi-
lääkettä tarvita lainkaan ja sen antamisen voikin
harkita tapauskohtaisesti. Kainin ryhmä on myös
oikeutetusti kysynyt ja pyrkinyt selvittämään,
kumman ahdistusta itse asiassa vanhempien läs-
näololla hoidetaan, saattajan vai hänen lapsensa.
Onkin tärkeää osata valita ne vanhemmat, joista
on hyötyä lapsen pelkoja hälventämässä. Vanhem-
mista, jotka itse pelkäävät eniten, on vähiten hyö-
tyä lapsen rauhoittamisessa, eikä heitä ehkä tulisi
päästää lapsen mukaan leikkaussaliin.

Diatsepaamin käyttö PÄIKI-potilaiden esilääk-
keenä on kyseenalaistettu sen pitkän vaikutusajan
vuoksi. Lyhytvaikutteisempi midatsolaami onkin
saavuttanut vankan jalansijan PÄIKI-lasten esi-
lääkkeenä. Eräät uudet tutkimustulokset kuiten-
kin viittaavat siihen, että myös midatsolaami saat-
taa aiheuttaa postoperatiivisia haittavaikutuksia
kuten sekavuutta, hallusinaatioita tai pitkittynyttä
sedaatiota. Paras esilääke lieneekin se, minkä käyt-
tö kussakin yksikössä on tutuinta. Ideaalista lää-
kettä ei tällä hetkellä ole saatavissa.

Klonidiinin käytöstä adjuvanttina aikuisanes-
tesiologiassa on ollut puhetta koko viime vuosi-
kymmenen. Sitä voidaan käyttää myös lasten
anestesiologiassa esilääkkeenomaisesti sedatiivana,
mutta myös tehostamaan analgeettien ja anesteet-
tien vaikutusta, tasaamaan perioperatiivista he-
modynamiikkaa sekä voimistamaan ja pidentä-
mään puudutteiden vaikutusta. Klonidiinin käy-
töstä lasten anestesiologiassa on vastikään ilmes-
tynyt kattava yleiskatsaus, jota suosittelemme
luettavaksi.

Antikolinergien rutiininomainen käyttö lasten
anestesiologiassa on perua halotaanin valtakaudel-
ta. Antikolinergit sopivatkin mainiosti halotaa-
nin haittavaikutuskirjoa (mm. runsas syljen eri-
tys ja bradyarytmiat) torjumaan. Nyt uudempi-
en ja turvallisempien anestesia-aineiden tultua
laajaan käyttöön, on perusteltua luopua antikoli-
nergien rutiininomaisesta käytöstä. Koska anti-
kolinergeillä on myös kiusallinen suuta kuivaava
vaikutus, ja ainakin atropiinilla myös keskusher-
mostovaikutuksia, tulee antikolinergien käyttö
rajoittaa vain sellaisiin tilanteisiin, missä erittei-
den vähentäminen tai bradyarytmioilta suojaava
vaikutus (esim. bronkoskopiat) on merkityksel-
listä.

Sedaatio ja anestesia
Inhalaatio- ja iv-induktio ovat tasavertaisia me-
netelmiä PÄIKI-potilaan nukuttamiseksi. Induk-
tiomenetelmän valintaan vaikuttaakin ensisijaisesti
yksittäisen lapsen tarpeet ja toisaalta hoitavan
anestesiologin kokemus ja mieltymykset. Iv-in-
duktioaineista PÄIKI-anestesioihin soveltuu en-
sisijaisesti propofoli, mutta myös tiopentonilla on
tiettyjä käyttöalueita. Joskus alle kouluikäisillä
lapsilla tiopentoni-induktion ”carry-over” –vai-
kutus saattaa olla eduksi heräämövaihetta rauhoit-
tamassa. Propofolin ja tiopentonin heräämisomi-
naisuudet eivät tosin juuri eroa alle viisivuotiailla
lapsilla. Pienillä lapsilla propofolin jakaantumis-
tilavuus ja puhdistuma ovat aikuisia suurempia.
Näin ollen tämän ikäiset lapset tarvitsevat aikui-
sia suurempia annoksia samojen plasmakonsent-
raatioiden saavuttamiseksi. Osittain tästä johtu-
en annosteluaikaan liittyvä eliminaatiopuoliintu-
misaika (context-sensitive half-time) on lapsilla
aikuisia pidempi.

Vanhemmilla lapsilla sen sijaan propofolin far-
makokineettiset ominaisuudet ja sen antiemeet-
tinen vaikutus tekevät siitä erityisen suositelta-
van iv-induktioaineen. Propofoli riittää yksinään-
kin larynksmaskin asettamiseen tai laryngosko-
piaan ja intubaatioon, mutta pieni annos opiaat-
tia vähentää tarvittavaa propofoliannosta tuntu-
vasti. Lidokaiini on tehokkain menetelmä poista-
maan propofolin aiheuttamaa injektiokipua ja sitä
suositellaankin säännöllisesti käytettäväksi.

Sevofluraani on saavuttanut suuren suosion
lasten anestesioiden induktiossa. Sevofluraanin
haju ei ärsytä hengitysteitä ja useimmat lapset
suostuvat hengittämään sitä vapaaehtoisesti. Se-
vofluraanin pieni veri:kaasu -jakaantumisvakio
(0.68) tekee siitä nopean ja lyhytvaikutteisen–
molemmat ovat ominaisuuksia, jotka ovat menes-
tyksekkään PÄIKI-toiminnan kulmakiviä. Sevo-
fluraanilla on vain vähän merkittäviä haittavaiku-
tuksia ja se vaikuttaa varsin turvalliselta anestee-
tilta. Anestesian voi indusoida sevofluraanilla yhtä
hyvin vähitellen sisäänhengitysilman sevofluraani-
konsentraatiota kasvattamalla tai aloittamalla in-
duktio suoraan haihduttimen maksimikonsent-
raatiolla. Sevofluraani riittää yksinään sekä larynks-
maskin asentamiseen että laryngoskopiaan ja in-
tubaatioon. Lisäksi se lamaa verenkiertoelimistöä
vähemmän ja aiheuttaa hengitystieärsytystä har-
vemmin kuin halotaani. Halotaanilla ei mieles-
tämme ole enää sijaa lasten anestesiologiassa!
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Sevofluraanin haittoihin kuuluu erityisesti pie-
nillä lapsilla heräämövaiheessa ilmaantuva ohime-
nevä sekavuus. Ilmiön ilmaantuvuus on suuri ja
se vaihtelee 30–50 % välillä. Sekavuuden syy on
epäselvä, mutta esilääkkeeksi annettu bentsodiat-
sepiini tai induktion yhteydessä annettu pieni
annos fentanyyliä näyttää vähentävän sen ilmaan-
tuvuutta. Sevofluraani aiheuttaa epileptiformisia
aaltomuotoja EEG:hen induktion aikana ja toi-
saalta on kuvattu eksitaatiota ja jopa kouristuksia
myös anestesiainduktion yhteydessä. On kuiten-
kin toteen näyttämättä mahdollisten haittojen ja
EEG-havaintojen yhteys. Vaikka pragmaattisim-
mat anestesiologit eivät käytä sevofluraania anes-
tesian induktioon, ei nykytietämyksen mukaan
ole mitään syytä luopua sevofluraanista indukti-
oaineena lapsilla, epileptikkoja lukuuunottamat-
ta. Sevofluraanin saavuttama vankka jalansija las-
ten induktioaineena kertoo sen helppokäyttöisyy-
destä ja turvallisuudesta.

Vain ani harvoin lasten PÄIKI edellyttää li-
hasrelaksaatiota. Lasten KNK-toimenpiteiden
yhteydessä voidaan relaksantteja käyttää, mutta
välttämättömiä ne eivät näissäkään toimenpiteis-
sä ole. Rokuroni on osoittautunut ominaisuuk-
siltaan mainioksi PÄIKI-relaksantiksi, myös ly-
hyissä KNK-toimenpiteissä. Eräissä keskuksissa
suositaan myös mivakuuria ja cisatrakuuria, jot-
ka vaikutuksen kestoltaan muistuttavat rokuro-
nia.

Ilmateiden varmistaminen
Larynksmaski esiteltiin kliiniseen käyttöön vuonna
1988 ja sen suosio on lisääntynyt siitä pitäen,
näin erityisesti lasten ilmatieden turvaajana. La-
rynksmaski soveltuu ilmateiden turvaajaksi eri-
tyisesti pitkäkestoisissa sedaatioissa, vaikka poti-
las hengittäisikin itse. Myös hengityksen riittä-
vyyden seuranta varmentuu larynksmaskin avul-
la, kun loppu-uloshengityksen hiilidioksidipitoi-
suuden monitorointi helpottuu. Laryngoskopi-
aan ja intubaatioon verrattuna larynksmaskin aset-
tamiseen tarvitaan kevyempi anestesia/sedaatio
eikä asettaminen koskaan edellytä relaksaatiota,
larynksmaskin laittoon liittyy pienemmät veren-
kiertovaikutukset, vähemmän hengitystieärsytystä
ja vähemmän kurkkukipua.

Puudutukset lapsipotilailla
Anestesian ylläpidossa inhalaatioanestesian ja
TIVA-anestesian vaihtoehtoksi lapsillekin sopivat

puudutukset. Puudutusten kiistattomia etuja ovat
leikkauksenaikainen kivuttomuus, alkuvaiheen
postoperatiivisen kivun hoituminen samalla sekä
vähäisempi stressivaste. Lisäksi puudutus vaatii
vain kevyen sedaation, jolloin anestesia-aineista
johtuvat jälkivaikutukset, kuten väsymys, hengi-
tysvajaus, sekavuus ja pahoinvointi, minimoidaan.
Useimmiten lapsipotilas tarvitsee sedatoida puu-
duttamista varten sekä kevyesti toimenpiteen
ajaksi. PÄIKI-sedaation ylläpitoon sopivat lähin-
nä propofoli ja sevofluraani, joko yhdessä typpi-
oksiduulin kanssa tai ilman sitä. Käytännössä se-
daatio voi olla hyvin kevyttä niin, että potilas on
itse asiassa toimenpiteen aikana heräteltävissä.
Näin heräämöhoidon pituus voidaan minimoi-
da. Usein potilas siirtyy esim. fimoosi- tai tyrä-
leikkauksen jälkeen virkeänä suoraan PÄIKI-osas-
tolle käymättä lainkaan heräämössä.

Sakraalipuudutus on tavallisin PÄIKI-puudu-
tuksista. Sen avulla voidaan hoitaa kaikkien na-
van alapuolelle tehtävien toimenpiteiden kipu.
Erityisen hyvin sakraalipuudutus soveltuu virt-
sateiden alueella tapahtuviin toimenpiteisiin (0.5
ml/kg 0.25 % bupivakaiinia tai levobupivakaii-
nia adrenaliinilisällä), mutta myös tyrä- ja vesiki-
vesleikkaukset puutuvat mainiosti sakraaliteitse
(1.0-1.5 ml/kg 0.125-0.25 % bupivakaiinia tai
levobupivakaiinia adrenaliinilisällä). Kun käyte-
tään matalaa puudutekonsentraatiota, ei aiheu-
teta kotiutusta hidastavaa motorista salpausta, ja
lisäämällä puudutteeseen adrenaliinia voidaan
analgesian kestoa pidentää jopa 12 tuntiin. Ad-
renaliinin sijaan voidaan käyttää myös pientä 1.0
mikrog/kg annosta klonidiinia puudutuksen vai-
kutusta pidentämään.

Viimeistään yli 30 kg painoisille lapsille tar-
vittava puuduteannos kasvaa niin suureksi, että
lumbaalialueen toimenpiteisiin on syytä käyttää
kertaepiduraalipuudutusta. Siinäkin matalan
puudutekonsentraation (0.125-0.25 % bupiva-
kaiinia tai levobupivakaiinia adrenaliinilisällä)
käyttö mahdollistaa nopean kotiutuksen, mutta
silti pitkäkestoisen analgesian. Jotta puudutean-
nos pysyisi mahdollisimman pienenä, puudutus
on syytä tehdä aina sen dermatomin alueelle,
missä toimenpide tehdään.

Spinaalipuudutus sopii myös hyvin lasten
PÄIKIin, erityisesti isommilla lapsilla ja silloin
kun toimenpiteen jälkeen ei ole odotettavissa
huomattavaa kipua (esim. artroskopiat). Myös
spinaalipuudutuksessa mahdollisimman pieni
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puuduteannos (0.1 mg/kg bupivakaiinia) takaa
sen, että motorinen salpaus jää vähäiseksi ja ly-
hytkestoiseksi.

Pleksuspuudutus onnistuu lapsilla yhtä hel-
posti kuin aikuisilla. Sekä transarterielli aksillaa-
rinen (käden ja kyynärvarren alueen toimenpi-
teet) että interskaleeninen (olkavarren ja olkapään
toimenpiteet) puudutustekniikka soveltuvat lap-
sille. Sedatoidulla potilaalla interskaleeninen puu-
dutus edellyttää neurostimulaattorin käyttöä.
Motorinen salpaus ei ole este kotiutukselle, kun-
han potilasta ja hänen saattajiaan on etukäteen
informoitu veltosta raajasta.

Postoperatiivisen kivun hoito
Jokainen PÄIKI-potilas on kotiutettava kipulää-
kereseptin kanssa. Tämä on syytä muistaa myös
puudutuspotilaiden kohdalla, sillä puudutusten
teho loppuu parhaimmillaankin 12 tunnin ku-
luessa. PÄIKI-toiminnan merkittävimpiä haasteita
onkin kivun hoidon toteutus kotona. Vanhempi-
en asianmukaiseen informoimiseen on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota. Vanhemmille on koros-
tettava, että kipulääkettä on annettava säännölli-
sesti, tavallisesti ainakin kolme-neljä vuorokautta
toimenpiteen jälkeen, joskus pitempäänkin. PÄI-
KI-toimenpiteistä tonsillektomia, tyräleikkaus
sekä fimooosin ja hydroseelen korjausleikkaukset
aiheuttavat pisimpään jatkuvia kipuja.

Riittävän suurina annoksina myös parasetamo-
li on tehokas kipulääke postoperatiivisesti. Rek-
taalisesti on syytä käyttää ainakin 40 mg/kg aloi-
tusannoksia ja ylläpitoon 20 mg/kg kolmesti vuo-
rokaudessa. Suun kautta parasetamolin annos on
20 mg/kg neljästi päivässä. Näillä annoksilla (rek-
taalisesti alle 150 mg/kg/vrk, oraalisesti alle 90
mg/kg/vrk) ei ole muutamien vuorokausien pi-
tuisessa hoidossa maksavaurion vaaraa. Postope-
ratiivista kipua hoidettaessa on hyvä muistaa, että
peroraalisen annoksen jälkeen parasetamoli imey-
tyy nopeasti ja huippupitoisuus plasmassa saa-
vutetaan 30-60 minuutissa, kun taas rektaalisen
annoksen jälkeen vastaava maksimipitoisuus saa-
vutetaan vasta 2.5-3.3 tunnin kuluttua. Parase-
tamoli on myös turvallinen kipulääke vastasyn-
tyneistä lähtien kaiken ikäisille lapsille sekä aller-
gisille ja munuaisvikaisille potilaille. Yli 25 kg:n
painoisille lapsille voidaan antaa parasetamolia ja
kodeiinia sisältävää yhdistelmävalmistetta (saata-
villa myös poretablettina), joka on teholtaan pelk-

kää parasetamolia voimakkaampi. On olemassa
myös selvää näyttöä siitä, että anti-inflammatori-
sen analgeetin ja parasetamolin yhdistämisellä
voidaan vahvistaa analgesian tehoa lisäämättä hait-
tavaikutusten riskiä.

Lasten postoperatiiviseen käyttöön on lukui-
sia anti-inflammatorisia analgeetteja. Tavallisim-
min käytettyjä lienevät ibuprofeeni, ketoprofee-
ni ja ketorolaakki. Naprokseenin etuihin kuuluu
pitkä vaikutus ja siten tarve annostella vain kah-
desti vuorokaudessa. Lisäksi sitä on saatavissa myös
miellyttävänä nestemäisenä mikstuurana. Keto-
rolaakin leikkauksenaikaisen annostelun yhteydes-
sä raportoidut postoperatiiviset vuotokomplikaa-
tiot ovat pelästyttäneet monet anestesiologit anti-
inflammatorien perioperatiivisen käytön suhteen.
Nykysuosituksen mukaan anti-inflammatorit ovat
turvallisia perioperatiivisestikin annosteltuina
muille potilaille, paitsi niille tonsillektomia-po-
tilaille, joiden leikkauksenaikainen verenvuoto on
normaalia runsaampaa tai joiden trombosyytti-
toiminnassa epäillään muuten olevan häiriöitä.
Samoin kemoterapiaa tai sädehoitoa saaville po-
tilaille ei suositella anti-inflammatorisia analgeet-
teja hoitojen aikana, kunnes trombosyyttiarvo on
kontrolloitu ja todettu normaaliksi. Lapsipotilasta
miellyttävä annostelumuoto on anti-inflammato-
rin valinnassa tärkeä valintakriteeri, joka pitkälti
määrää kivunhoidon tehon. Useimmille yli 3-
vuotiaille rektaalinen lääkkeen anto on nöyryyt-
tävä kokemus ja pahanmakuisella mikstuuralla
kivunhoito jää useimmiten lyhytaikaiseksi iloksi.

1990-luvun lopulla Suomen lääkemarkkinoil-
le tuli tramadoli, joka vaikuttaa useilla eri meka-
nismeilla: se estää noradrenaliinin takaisinottoa
hermopäätteessä, lisää serotoniinin vapautumis-
ta hermopäätteestä ja sen metaboliitti on heikko
m

1
-opiaatti. Tramadoli on teholtaan opiaattien ja

anti-inflammatorien välissä ja se tuo mainion li-
sän postoperatiivisen kivun hoitoon. Tramadolia
on useita valmistemuotoja, joista erityisesti tipat
ovat lapsille sopivia. Tramadoli soveltuu PÄIKI-
potilaan kotikipulääkitykseen parasetamolin ja
anti-inflammatorien lisäksi läpilyöntikipuun. Tra-
madolin pahoinvointia aiheuttavaa haittavaiku-
tusta voidaan välttää antamalla ensimmäinen an-
nos laskimoon anestesian aikana.

Toimenpiteet, joita suoritetaan PÄIKI-periaat-
teiden mukaisesti, eivät yleensä aiheuta niin ko-
vaa postoperatiivista kipua, että heräämövaiheen
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jälkeen tarvittaisiin opioidia. Heräämössä PÄIKI-
potilaan kivun hoitoon voi käyttää pieniä annok-
sia (1.0 mikrog/kg iv) fentanyyliä toistetusti. Pit-
kävaikutteisten opioidien (oksikoni tai morfiini)
käyttöä tulee välttää PÄIKI-potilailla niiden pit-
kittyneen emeettisen vaikutuksen vuoksi.

Ruokailu
Potilaiden ruokkiminen sairaalassa on tarpeeton-
ta ja jopa haitallista, sillä on selkeästi osoitettu,
että mitä varhemmin lapselle annetaan ruokaa,
sitä todennäköisemmin hän voi pahoin. Lisäksi
lyhentyneet preoperatiiviset paastoajat mahdol-
listavat pitemmän postoperatiivisen paaston. Eri-
tyisesti ruoan tuputtamisesta tulisi luopua. Toi-
saalta, jos lapsi haluaa juoda tai syödä sairaalassa,
hän yleensä pystyy niin tekemään. Myös kotona
ruokailu tulisi aloittaa vasta kun lapsi itse on sii-
hen halukas.

Kotiutus
Lapsi on kotikuntoinen kun hänen vitaalitoimin-
tonsa ovat vakaat, tajunta toimenpidettä edeltä-
neellä tasolla, hengitys esteetöntä ja riittävää, hä-
nellä ei ole pahoinvointia, kipua (mikä ei olisi
hoidettavissa parasetamolilla tai anti-inflamma-
torilla) eikä verenvuotoa. Nykykäsityksen mukaan
potilaan ei tarvitse siis juoda tai syödä ennen ko-
tiutusta. Niinikään on tarpeetonta odottaa poti-
laan virtsaamista (vaikka hänet olisi puudutettu).
Hyvään PÄIKI-toimintaan kuuluu ehdottomasti
kontrollisoitto kotiin toimenpidepäivän iltana ja/
tai toimenpidettä seuraavana päivänä. Tällöin voi
vielä kerrata mm. kivunhoito-ohjeet, mikä rau-
hoittaa paitsi potilasta ja hänen vanhempiaan
myös potilaan hoidosta vastannutta anestesiahen-
kilökuntaa.
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