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Päätelmä

Tähänastiset tutkimukset eivät tue jonkin anes-
tesiasyvyysmonitorin paremmuutta. Laitteiden 
kehitys ja validointi lapsipotilailla on vielä puut-
teellista ja niitä voi käyttää korkeintaan lisäapuna 
anestesiasyvyyden arvioinnissa.                              
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Uä-ohjatut puudutukset

Hannu Kokki, dosentti, KYS/KY

Miksi puuduttaa

Puudutuksilla on keskeinen merkitys lasten anes-
tesiologiassa ja kivunhoidossa. Onnistuneella puu-
dutuksella voidaan välttää opioidien ja hengitys-
putken käyttö ja turvata lapsen häiriötön toipumi-
nen.

Puudutukset ovat tehokkaimpia (i) vaimenta-
maan leikkauksen aiheuttamaa stressivastetta, (ii) 
hoitamaan jälkikipua, ja (iii) pienentämään pitkä-
aikaisten ongelmien ilmenemistä.

Opioideja vältetään, sillä niiden (i) pelätään 
herkistävän kipujärjestelmää, (ii) aiheuttavan hen-
gityslamaa vastasyntyneisyyskaudella, ja (iii) nii-
tä vältetään kuorsaajilla, uniapneaa sairastavilla ja 
niillä lapsilla, joilla hengityskeskuksen toiminta on 
häiriintynyt.

Hengitysputken käyttöä vältetään vastasynty-
neillä ja niillä, joilla on hengitystietulehdusepäi-
ly; (i) vastasyntyneen kapeaa hengitystietä ei halu-
ta ärsyttää, (ii) hengityskonehoitoa pyritään välttä-
mään, ja (iii) turhia leikkausten peruutuksia pyri-
tään vähentämään.

Miksi UÄ-avusteisia puudutuksia

UÄ-käyttö on perusteltua sillä: (i) usein puudutuk-
set pistetään sedatoidulle/nukutetulle lapselle, (ii) 
lapsilla ei voida käyttää menetelmiä, jotka vaativat 
yhteistyötä (esimerkiksi tuntemusten ilmoittamis-
ta), (iii) välimatkat hermoja ympäröiviin rakentei-
siin ovat lyhyitä (keuhkopussi, vatsaontelo, veri-

suonet), ja (iv) lapsilla yleiset rakennepoikkeavuu-
det vaikeuttavat anatomian tunnistamista. 

Lapsilla isoihin puuduteannoksiin liittyy hait-
tavaikutusten riski; (i) puudutteiden proteiinisi-
toutuminen on vähäistä ja (ii) verisuonensisäisen 
ruiskutuksen tunnistaminen on vaikeaa. UÄ-avus-
teisissa puudutuksissa (i) puudutteen määrää voi-
daan vähentää, (ii) tahattomat suonen- ja (iii) her-
monsisäiset ruiskutukset tunnistetaan heti. 

Koska tunnistettavat kohteet ovat pinnallisia ja 
ohuita, lapsilla käytetään hyvän erotuskyvyn tur-
vaavaa 10–15 MHz anturia, tunkeutuvuus 3–5 cm 
syvyyteen on riittävä. Anturin pitää olla lisäksi pie-
nikokoinen.

Lasten puudutuksiin saatavilla olevat laitteet 
ovat suorituskykyisiä ja helppoja käyttää. Lisäksi 
hinnat ovat laskeneet, joten hinta ei ole enää este 
laitteen hankinnalle.                                             
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Tarvitaanko lapselle 
lihasrelaksaatiota, jos 

kerran riittävä sedaatio? 

Kai Kiviluoma, Oyl, OYS

Balansoidun anestesian katsotaan yleensä muo-
dostuvan unilääkkeen, kipulääkkeen ja her-

molihasliitoksen toimintaa salpaavan lihasrelak-
santin kombinaatiosta. Tällöin yksittäisen lääk-
keen tarve jää pienemmäksi kuin jos samaan ta-
voitteeseen pyrittäisiin yhdellä lääkkeellä. Pieni 
lääkemäärä vähentää sivuvaikutuksia ja mahdol-
listaa myös nopeamman toipumisen.

Lihasrelaksantit mahdollistavat hyvät intubaa-
tio-olosuhteet ja potilaan paikallaan pysymisen 
toimenpiteen aikana. Vastoin yleistä muiden kuin 
anestesiologiaan perehtyneiden käsitystä lihasre-
laksantti ei kuitenkaan koskaan takaa potilaan un-
ta. Päinvastoin syvä lihasrelaksaatio estää potilasta 
ilmaisemasta hereillä oloaan.

Mahdollisen hereillä olon lisäksi lihasrelaksant-
tien käyttöön liittyy haittoja/vaaroja, jotka on syy-
tä tuntea. Hankalin lienee mahdollinen jäännösre-
laksaatio, joka altistaa potilaan postoperatiiviselle 
hypoventilaatiolle. Liian syvä lihasrelaksaatio voi 
pidentää saliaikaa, koska potilaan herättäminen 
hidastuu. Neostigmiinin käyttö lihasrelaksaation 




