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Ongelmia

1. Jos vauvan vointi ei kohene ventilaatiolla, pai-
neluelvytyksellä ja adrenaliinilla, pohdi: onko 
intubaatioputki luiskahtanut trakeasta (vaih-
da), liikkuuko rintakehä ollenkaan (paine liian 
pieni, pleuranestettä, rakennevikaa palleassa, 
keuhkoissa), epäsymmetrinen rintakehän liike 
(ilmarinta), kalpea lapsi (hypovolemia).

2. Vihreä lapsivesi: huonokuntoiselle trakeaimu. 
Älä koske reippaasti huutavan, hyväkuntoisen 
vastasyntyneen trakeaan vaikka lapsivesi olisi 
minkä väristä tahansa.

3. Pienen pienen keskosen elvytys on kaikille 
haastavaa. Hellävarainen ventilaatio silloin eri-
tyisen tarpeen (Neo-Puff, < H28 surfaktantti 
mahdollisimman varhain, nopea extubaatio ja 
nasaaliCPAP:lle). Alle 1 kg painoisilla intubaa-
tiotuubi menee herkästi liian syvälle – matka 2 
cm bifurkaatiosta äänihuuliin (epäsymmetriset 
hengitysäänet).
Säännöllinen elvytyksen harjoittelu on erityi-

sen tärkeää vastasyntyneiden kohdalla, puhumat-
takaan pienen pienistä keskosista. Vastasyntyneen 
elvytyksen harjoittelu on tarpeen kaikille vasta-
syntyneitä kohtaaville: niin kätilöille, lastenlääkä-
reille kuin anestesialääkäreillekin.

Tämän kevään aikana julkaistaan Duodecimin 
Käypä Hoito -hoitosuositus ”Vastasyntyneen el-
vytys”, josta saa ajanmukaisen tiedon asiasta (tä-
mä esitys on sen hengen mukainen).             
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Ultraääni neonatologiassa
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Ultraääni on vakiinnuttanut paikkansa neo-
natologisella teho-osastolla nopeutensa ja 

helppoutensa vuoksi. Se mahdollistaa usein jo var-
haisen diagnoosin, vaikka laitteiston kehityksestä 
huolimatta ultraääni häviää tarkkuudessa MRI:lle.

UÄ mahdollistaa rakennepoikkeavuuksien to-
teamisen ja arvioinnin. Yleisimmät tutkimuskoh-
teet ovat aivot, munuaiset ja virtsatiet sekä sydän. 
Kuitenkin melkein kaikki alueet ovat kokeneen 
tutkijan tavoitettavissa, poikkeuksia ovat nykyään 
vain keuhkojen ja luun sisäiset muutokset. 

Neonatologiassa rutiinitutkimuksiin kuuluu 

aivojen UÄ-tutkimus aivoverenvuodon, asfyksi-
an tai rakennepoikkeavuuden asteen toteamisek-
si. Rakenteiden lisäksi aivojen verenkierron tutki-
minen voi antaa hoidollisesti keskeistä tietoa ja se 
kuuluu laajempaan tutkimukseen.

Yleisimpiin UÄ-tutkimuksiin neonatologisel-
la teho-osastolla kuuluu verenkiertoelimien arvi-
ointi. Keskeisenä tässä ovat syntymän jälkeisten 
verenkierron muutosten arvioiminen, erityisesti 
keuhkovaltimoiden vastusta ja duktuksen sulkeu-
tumista seurataan usein. Sydämen rakenne-UÄ 
pyrkii sydänvian arvioimiseen. Rakenteiden lisäk-
si on hyödyllistä arvioida hemodynamiikkaa, kos-
ka vastasyntyneiden tehohoidosta puuttuvat aikui-
silla käytetyt invasiiviset mittausmenetelmät. 

Nopeana tutkimusmenetelmänä UÄ voi johtaa 
diagnoosiin jo varhaisessa taudin vaiheessa, vaik-
ka lopullinen diagnoosi on radiologinen. Hyvä esi-
merkki on nekrotisoiva enterokoliitti. Myös ileuk-
sen tutkimisessa UÄ voi antaa nopeaa lisätietoa 
ohjaten sopivan hoitomuodon valintaa. Jopa pe-
rinteiseen radiologiseen kuvantamiseen kuuluvi-
en tautien arviointi on ultraäänellä mahdollista – 
niin ilmarinta kuin ilmastoinnin vajaavuudet kuin 
keuhkojen epämuodostumat voivat olla ultraää-
nen tavoitettavissa ja suonituksen kautta parem-
min arvioitavissa.

Suomessa vielä vähän käytettyä on vastasynty-
neiden lonkkien tutkimus, joka mahdollistaa raja-
tapauksissa luotettavan erotusdiagnoosin tukieli-
mien löysyyden ja dysplasian välillä.

Esitelmän on tarkoitus antaa kuvien kaut-
ta vaikutelma UÄ tutkimusten kirjosta, mahdol-
lisuuksista sekä rajoituksista.                      
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Pikkuaivojen hypoplasia.
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