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Lapsen puudutus yleisanestesian aikana 
Arja Hiller ja Tomi Taivainen 

Laajat	puudutukset	suositellaan	tehtäväksi	hereillä	vakavien	neurologisten	
komplikaatioiden	estämiseksi.	Lasten	puuduttaminen	eroaa	aikuisten	puudut-
tamisesta	monella	tavoin.	Ehkä	tärkein	ero	on,	että	ainakin	alle	murrosikäiset	
lapset	täytyy	sedatoida	tai	nukuttaa	ennen	kuin	puudutukset	voidaan	tehdä	
turvallisesti.	Koska	lapset	kuitenkin	hyötyvät	puudutuksista,	niitä	ei	heiltä	voi	
täällä	perusteella	kieltää.	Puuduttaminen	yleisanestesian	aikana	vaatii	aneste-
sialääkäriltä	kokemusta,	riittävää	taitoa,	varovaisuutta	ja	hyvät	perustelut	puu-
dutuksen	tekemiseen.	

Lasten puuduttaminen kevyessä yleisanes-
tesiassa on ollut yleisesti hyväksytty ja tur-
vallinen käytäntö parinkymmenen vuoden 

ajan 1, 2. Varsin kiivasta keskustelua asiasta käytiin 
1998, kun Bromage ja Benumof julkaisivat poti-
lastapauksen, jossa aikuispotilaalle kehittyi parap-
legia yleisanestesiassa tehdyn torakaalisen epidu-
raalipuudutuksen jälkeen 3. Kirjoittajien mielestä 
komplikaatio olisi voitu estää, jos potilas olisi ol-
lut hereillä ja kyennyt ilmoittamaan mahdolliset 
parestesiat, joita pidetään ensimmäisenä merkki-
nä neurologisesta vauriosta. Bromage ja Benumof 
suosittelivat, että kaikki epiduraalipuudutukset, 
jotka laitetaan selkäytimen päättymiskohdan ylä-
puolelle, tulisi tehdä hereillä. 

Pian saman lehden pääkirjoituksessa 60 laste-
nanestesiologia eri puolilta maailmaa ottivat vah-
vasti kantaa, että yhden aikuispotilaan perusteella 
ei voida kieltää lapsilta hyvää postoperatiivista ki-
vunhoitoa edellyttäen, että puuduttajalla on koke-
musta, riittävät taidot ja hyvät perustelut puudu-
tuksen tekemiseen 2. Myöskään American Society 
of Anesthesiologists (ASA) ei ole antanut suosi-
tuksia lasten puuduttamiseksi hereillä. Millerin 
anestesiologian oppikirjassa vuodelta 2005 Ber-
nard Dalens päinvastoin kehottaa laittamaan lap-
sille etenkin torakaalisen epiduraalipuudutuksen 
tai interskaleenisen hartiapunoksen puudutuksen 
yleisanestesiassa 4. Pistoksia pelkäävä lapsi ei pys-
ty yhteistoimintaan, ja äkillinen liike puudutuksen 

laiton yhteydessä voi aiheuttaa hermo- tai verisuo-
nivaurion. Aikuispotilaalla onkin kuvattu selkäyti-
men vaurio puudutuksen aikana tapahtuneen äkil-
lisen liikkumisen seurauksena 5. 

Puudutuksiin liittyvät komplikaatiot 

Lapsille eniten käytettyjä puudutuksia ovat epi-
duraalipuudutus (torakaalinen, lumbaalinen ja 
sakraalinen), spinaalipuudutus, hartiapunoksen 
puudutus sekä johtopuudutuksista ilioinguinaa-
linen ja iliohypogastrinen sekä femoraalihermon 
puudutus. Huolimatta siitä, että suurin osa lasten 
puudutuksista tehdään yleisanestesiassa, vakavia 
komplikaatioita ei ole raportoitu ainoassa julkais-
tussa prospektiivisessa tutkimuksessa 1 tai retros-
pektiivisissä tutkimuksissa 6–10. 

Yksittäiset tapausselostukset muistuttavat kui-
tenkin, että esimerkiksi epiduraalipuudutuksen 
yhteydessä voi sattua komplikaatioita kuten ilma-
embolia laskimossa 11, kovakalvon punktiosta joh-
tuva päänsärky 12–13, selkäkipu 13, tahaton puudu-
tusaineen ruiskutus verisuoneen tai subaraknoi-
daali- tai subduraalitilaan 11, hermovaurio 14, TNS 
oireet 15, hematooma tai infektio epiduraalitilas-
sa 16. Yleisanestesian aikana on vaikea luotettavas-
ti tunnistaa puudutusaineen aiheuttamaa myrky-
tystä, jonka on aiheuttanut puudutusaineen taha-
ton ruiskutus verisuoneen. Samoin on vaikea ha-
vaita puudutusaineen joutumista subaraknoidaa-
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li- tai subduraalitilaan. Yleisanestesian aikana ei 
myöskään ole mahdollista havaita parestesioita, 
jotka aiheutuvat neulan osumisesta selkäytimeen 
tai hermojuureen. On kuitenkin muistettava, että 
vaikka lapsi olisi hereillä, hän ei välttämättä ym-
märrä parestesiakäsitettä eikä pysty erottamaan 
pistokohdalla tuntuvaa kipua ja painetta parestesi-
asta. Täten lapsen antama tieto voi olla epäluotet-
tavaa ja harhaanjohtavaa. 

Lapsen turvallinen puuduttaminen 
yleisanestesiassa 

Lapsille jouduttiin pitkään käyttämään puudutus-
välineitä, jotka oli suunniteltu aikuisille. Nykyään 
on jo saatavilla lapsille suunniteltuja välineitä, joi-
den käyttö parantaa puudutusten turvallisuutta. 
Anatomiasta on huomioitava, että vastasyntyneen 
lapsen selkäydin ulottuu tasolle L3, josta se ”siir-
tyy” L1 korkeudelle ensimmäisen ikävuoden aika-
na. 

Kun lapsi nukutetaan sentraalisen puudutuksen 
laittoa varten, lihasrelaksanttia ei suositella annet-
tavaksi ennen kuin puudutus on laitettu 17. Tällöin 
ainakin periaatteessa on mahdollista havaita her-
molihasvasteet puudutuksen laittamisen ja mah-
dollisen puudutemyrkytyksen yhteydessä. Ennen 
jokaista epiduraalista puudutusaineen ruiskutus-
ta on tehtävä aspiraatiotesti. Jos aspiroidessa tulee 
verta tai selkäydinnestettä, toimenpide täytyy lo-
pettaa ja neula poistaa. Uutta epiduraalipuudutus-
ta ei saa laittaa enää samaan väliin täydellisen spi-
naalipuudutuksen välttämiseksi 18. Puudutusaine 
pitää ruiskuttaa hitaasti korkeintaan 0,5–3 ml ker-
rallaan, välillä aspiroiden 4.

Koeannoksen käytöstä lapsilla on ristiriitaisia 
käsityksiä. Alkuperäinen ajatus koeannoksesta oli, 
että pulssi ja verenpaine nousevat, kun adrenalii-
nia oli annettu 0,5 µg/kg laskimonsisäisesti. Lap-
silla nämä hemodynaamiset muutokset vaihtelevat 
kuitenkin riippuen esimerkiksi käytetystä inhalaa-
tioanesteetista (halotaani, sevofluraani tai isoflu-
raani) tai edeltävästä atropiinin annosta. EKG-
muutosten seuraamista (> 25  % muutos T-aallos-
sa tai ST-segmentissä) onkin pidetty luotettavam-
pana merkkinä. Tämäkin on kyseenalaistettu, kos-
ka kirurgisen stimulaation on todettu aiheuttavan 
samanlaisia muutoksia 19. 

Wodey et al. osoittivat 2003, että pulssin lasku 
60 s ensimmäisen pulssimuutoksen jälkeen erottaa 
adrenaliinin aiheuttaman pulssin nousun kirur-
gisen stimulaation aiheuttamasta pulssin nousus-
ta 19. Pulssin lasku adrenaliinin antoon liittyen joh-

tuu pääasiassa kompensatorisesta parasympaatti-
sen tonuksen lisääntymisestä. Useimmiten puudu-
teainetta ruiskutettaessa kirurgi ei ole päässyt vie-
lä aloittamaan tai on jo lopettanut toimenpiteensä. 
Kirurgia ei siis yleensä ole sotkevana tekijänä, jol-
loin potilaan vointia ja mahdollisia EKG-muutok-
sia voidaan seurata tarkasti testiannoksen ja varsi-
naisen puuduttamisen aikana. Koska täysin luotet-
tavaa testiannosta ei toistaiseksi ole olemassa, tällä 
hetkellä turvallisinta on ruiskuttaa puudutusaine 
hitaasti pienissä erissä negatiivisen aspiraatiotu-
loksen jälkeen 20. 

Puudutusaineen injektio täytyy lopettaa välittö-
mästi, jos havaitaan epätavallista vastusta 4. Näin 
estetään hermonsisäinen injektio. Normaalisti sel-
käydin ja hermojuuret väistävät neulaa, mutta her-
monsisäisen ruiskutuksen riski suurenee, jos alu-
eella on arpikudosta. Viime vuosina on kehitetty 
uusia menetelmiä puudutusneulojen ja katetrien 
oikean paikan löytämiseksi. Esimerkiksi ultraääni-
kuvantamista 21 (kuva) ja erikoiskatetrin kautta ta-
pahtuvaa jatkuvaa sähköistä monitorointia (Tsuin 
testi) 

22 on käytetty epiduraalitilan havaitsemisek-
si myös lapsilla. Aikuisilla ultraäänitutkimusta on 
käytetty myös käden hermopunoksen paikantami-
sessa 23. Erikoistuvia lääkäreitä tulee kouluttaa lait-
tamaan laajoja sentraalisia puudutuksia seniori-
lääkärin opastuksessa ja valvonnassa. 

Lasta, jolle on laitettu sentraalinen puudutus, 
täytyy seurata huolellisesti. Jos lapsella on yleisa-
nestesian ja leikkauksen jälkeen molemmissa ala-
raajoissa tuntopuutos ja lapsi ei pysty liikuttamaan 
raajoja ja etenkin jos lisäksi on vielä kipua, tarkka 
neurologinen tutkimus ja magneettikuvantamis-
tutkimus on tehtävä viipymättä epiduraalihema-
tooman poissulkemiseksi. Aikuisilla on todettu, 
että täydellinen toipuminen voi tapahtua, jos he-

Kolmevuotiaan	lapsen	epiduraalitila.	Lapselle	tehtiin	
epiduraalipuudutus	ultraääniohjauksessa.	



FINNANEST  �7,  4  (1) 31

matooman evakuaatio tehdään kahdeksan tunnin 
kuluessa oireiden alusta 24. 

Yhteenveto 

Lapsipotilaat hyötyvät puudutuksista. Isojen toi-
menpiteiden jälkeen stressi ja hypoksia vähenevät, 
hemodynamiikka pysyy stabiilimpana, suolen toi-
minta palaa nopeammin, hengityskonehoidon ja 
tehohoidon tarve vähenevät. On kuitenkin todet-
tava, että ei ole tehty yhtään prospektiivista tutki-
musta, jossa olisi vertailtu analgesian paremmuut-
ta tai esimerkiksi sairaalahoidon pituutta lapsilla, 
joilla on ollut epiduraalipuudutus tai tavanomai-
nen systeemisesti vaikuttava analgesia. 

Koska vakavien komplikaatioiden mahdolli-
suus on olemassa, tulee huolellisesti valita lap-
set, jotka erityisesti hyötyvät puudutuksista. Epi-
duraalipuudutus on tarpeen postoperatiivisen ki-
vun hoidossa ison rintakehän (esim. kuopparin-
nan korjauksen) tai vatsan alueen leikkauksen jäl-
keen tai pienemmänkin toimenpiteen jälkeen, jos 
lapsella on perussairaus kuten kystinen fibroosi, 
CP-vamma tai obstruktiivinen uniapnea, jolloin 
systeeminen opioidilääkitys voi aiheuttaa hen-
gityksen tai keskushermoston laman. Muissa ta-
pauksissa tulee käyttää mahdollisuuksien mu-
kaan perifeerisiä puudutuksia kuten femoraali-
hermon puudutusta ja haavapuudutuksia yhdessä 
säännöllisen tulehduskipulääkityksen kanssa. 
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