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ule handles the raw diaphragmatic electrical signal. 
Then a program with algorithms is included for the 
control of the ventilator. The triggering, the cycling 
off from inspiration and the Edi-proportional pres-
sure support is fully controlled by the patient. The 
resulting blood gases and the reflexes from the tho-
rax and airways will give information to the brain, 
which via nervus phrenicus feeds back the inspira-
tory drive to the diaphragm (Edi) which is moni-
tored by the NAVA-catheter. In this sense the sys-
tem is self-controlling and self-limiting.

The mode works closely together with the com-
monly used pressure support as the first back up 
when the signal is not fully recognized by the ven-
tilator. If the patient for some reason stops trigger-
ing the ventilator, a second back up is included, be-
ing a switch to pressure control mode. Several sup-
portive windows in the Servo-I™ can be used for 
catheter positioning and for settings.

Early users have been positive, with remarks 
such as “Patients looked quite comfortable”, “Very 
friendly mode of ventilation”. Positioning of the 
catheters has hither to been easy. Studies with 
this new mode of ventilation are ongoing.        
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Tavoitteet 

Lasten anestesiasyvyyden monitoroinnin tavoit-
teet ovat samat kuin aikuisten: hereilläolon vähen-
täminen anestesian aikana, yksilöllinen anesteet-
tien annostelu, parempi anestesiasta toipuminen, 
lyhyempi heräämöseurannan tarve ja kulujen alen-
taminen. Lasten hereillä olon insidenssi on 0,8  %, 
mikä on 4–8-kertainen aikuisiin verrattuna. 1

EEG-monitorit

Viisi merkittävintä markkinoilla olevaa EEG-mit-
taukseen perustuvaa anestesiasyvyys monitoria 
ovat: Bispectral Index monitori eli BIS™ (Aspect), 

Narcotrend™ (Schiller), Entropia™ (GE), Cerebral 
State Monitor eli CSM™ (indeksi: CSI, danmeter) 
ja AEP™ (indeksi: AAI/AAI-1.6, danmeter). Nämä 
kaikki monitorit perustuvat potilaan raaka-EEG:n 
rekisteröintiin ja prosessointiin anestesian aika-
na ja ovat sen vuoksi muutaman sekunnin viiveel-
lä ”on-line” monitoreja. Raaka-EEG:stä prosessoi-
daan aallonpituuksia (BIS™, Narcotrend™, CSM™), 
akustisia herätepotentiaaleja (AAI/AAI-1.6) tai 
epäsäännöllisyyttä (Entropia™). Prosessointiin 
käytetyt algoritmit ovat – Entropiaa lukuun otta-
matta – pitkälle salaisia ja ne perustuvat etupääs-
sä aikuisilla (Narcotrend™ myös lapsilla) kerättyyn 
EEG-dataan. Prosessoinnin tuloksena monitori 
näyttää indeksilukeman, joka on suureeton yksik-
kö. Lukemat eri monitoreissa vaihtelevat nollan ja 
100 välillä. Kaikissa em. monitoreissa 90–100 tar-
koittaa hereillä olevaa potilasta ja lukeman pienen-
tyessä potilaan tajunnan tason tulisi alentua. Sopi-
vaa anestesiasyvyyttä kirurgisen toimenpiteen ai-
kana näyttävät BIS™- , Narcotrend™-, Entropy™- ja 
CSM™ monitoreissa lukema 40–60 ja AEP™ moni-
torissa 15–25.

Tutkimustulokset

Laitteiden validointi lapsipotilailla on toistaisek-
si puutteellista, BIS™-monitoria on tutkittu lapsil-
la eniten 2. Validointitutkimuksissa verrataan lait-
teiden lukemia joko anesteettien pitoisuuksiin ja/
tai kliinisen sedaation syvyyteen lapsille sopivia 
menetelmiä hyväksi käyttäen (esim University of 
Michigan Sedation Scale). Tähänastisissa tutki-
muksissa näyttäisi että ainakin BIS™-, Narcotrend™- 
ja Entropia™-monitorien indeksilukemat pienene-
vät anestesiakaasupitoisuuksien lisääntyessä. AAI/
AAI-1.6 ja CSI™ korreloivat hyvin sedaatiomittauk- 
siin, mutta eivät anestesiakaasupitoisuuksiin. Se-
daatiomittauksissa on todettu suurta päällekkäi-
syyttä indeksiarvoissa, s.o. samanlaisia arvoja he-
reillä olevilla ja sedatoiduilla potilailla. Tietyillä 
anesteeteilla (ketamiini, NO, halotaani, high-do-
se opiaatit, xenon) laitteet eivät toimi. Laitteet ei-
vät myöskään toimi alle yksivuotiailla. Hemody-
naamiset parametrit ja potilaan (tahaton) liikku-
minen korreloivat huonosti anestesiasyvyyteen.

Tutkimustuloksia EEG-monitoroinnin hyödys-
tä lapsipotilailla on vähän ja ne ovat ristiriitaisia. 
Muutamissa tutkimuksissa on osoitettu anesteet-
tien tarpeen ja anetesiasta toipumisen nopeutuvan 
EEG-monitoroinnin tuloksena, toisissa eroja ei ole 
havaittu. Tehopotilaille ei toistaiseksi ole osoitettu 
olevan hyötyä EEG-monitoroinnista.
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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.                              

Kirjallisuus
1. Davidson AJ, Huang GH, Czarnecki C et al. Anesth & Analg 

2005;100:653–61
2. Davidson AJ. Monitoring the anaesthetic depth in children – an 

update. Curr Opin Anaesthesiol 2007;20:236–243

•

Uä-ohjatut puudutukset
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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 




