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Synnyttäjän vaikean  
intubaation arviointi

Vaikea tai epäonnistunut intubaatio on huo-
mattavan paljon yleisempi synnyttäjien keskuu-
dessa kuin muussa populaatiossa ja se on yksi ta-
vallisimmista keisarileikkaukseen liittyvistä anes-
tesiakomplikaatioista. Maaliskuun Anesthesiolo-
gyssa julkaistiin artikkeli, jossa arvioitiin ilmatien 
muuttumista synnytyksen aikana. Tutkimus koos-
tui kahdesta osatyöstä, joista ensimmäisessä arvi-
oitiin ilmatietä Mallampatin luokituksen perus-
teella ja toisessa laskettiin suun ja nielun tilavuuk-
sia akustisen reflektometrian avulla. 

Työssä yksi oli koehenkilöinä 70 tervettä synnyt-
täjää. Tutkittavia pyydettiin avaamaan suu mahdol-
lisimman suureksi, jonka jälkeen löydös valoku-
vattiin. Kuvat numeroitiin ja vietiin Mallampatin 
luokan määrittämistä varten ulkopuoliselle anes-
tesiologille. Ensimmäinen kuva otettiin tutkitta-
vien saapuessa synnytysosastolle, toinen ja kolmas 
synnytyksen jälkeen 20 minuutin ja 36–48 tunnin 
kuluttua.

Työn kaksi aineisto koostui 28 terveestä synnyt-
täjästä. Ilmatietä arvioitiin mittaamalla akustisel-
la reflektometrialla suuontelon ja alanielun tila-
vuuksia. Mittaukset suoritettiin ennen synnytystä 
ja toistettiin sen jälkeen.

Tuloksia arvioitaessa jätettiin huomioimatta kei-
sarileikkauksella synnyttäneet. Alateitse synnyttä-
neitä potilaita oli työssä yksi 61 ja työssä kaksi 21. 
Ykköstyössä 20 synnyttäjän Mallampatin luokka 
nousi yhdellä pykälällä ja kolmella se kohosi kaksi 
luokkaa. Näistä 19/23 muutos palautui 36–48 tun-
nin mittaukseen mennessä. Työssä kaksi todettiin 
merkitsevä tilavuuden lasku sekä suun että alanie-
lun osalta. Kummassakaan työssä ei synnytyksen 

kestolla, annettujen nesteiden määrällä ja synny-
tyskivun lievityksessä käytetyllä menetelmällä to-
dettu merkittävää korrelaatiota ilmatiemuutosten 
suhteen.

Molemmissa osatöissä todettiin muutoksia, jot-
ka viittaavat intubaation vaikeutuneen synnytyk-
sen kuluessa. Kirjoittajat spekuloivat syyksi lima-
kalvojen pehmytosaturvotusta, joka saattaa johtua 
ponnistamisesta ja työntämisestä. Artikkelissa ke-
hotetaan edellä mainittujen tulosten valossa arvioi- 
maan synnyttäjän ilmatie juuri ennen nukutusta, 
sillä aikaisemmin tehty arvio voi antaa ilmatiestä 
todellista optimistisemman kuvan.
Kodali B, Chandrasekhar S, Bulich L, Topulos G, Datta S. Airway 
changes during labor and delivery. Anesthesiology 2008; 108: 
357–62

Amputaatiokipu ja  
epiduraalinen ketamiini

Alaraaja-amputaation jälkeen esiintyvä 
jatkuva kiputila on ongelma, jota ilmenee ai-
kaisempien tutkimusten mukaan jopa 80 prosen-
tilla amputaatiopotilaista. Epiduraalisesti annetun 
ketamiinin vaikutusta kyseiseen ongelmaan arvi-
oitiin Painissa julkaistussa työssä. Prospektiiviseen 
kaksoissokkotutkimukseen otettiin koehenkilöik-
si 53 alaraaja-amputaatiopotilasta. Potilaat rando-
moitiin saamaan peri- ja postoperatiivisesti epi-
duraalista 0,125 % bupivakaiinia, johon oli lisät-
ty joko ketamiinia 3,3 mg/kg/l tai vastaava tilavuus 
keittosuolaa. Seosta annettiin nopeudella 10–15 
ml/h ja tarvittaessa annettiin 10–15 ml suuruinen 
bolus mikäli VAS ylitti 30 mm. Infuusio aloitettiin 
heti katetrin asennuksen jälkeen ennen leikkaus-
ta ja sitä jatkettiin 48–72 tuntia postoperatiivises-
ti. Epiduraalisen kipuinfuusion aikana potilaat ei-
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vät saaneet oraalisen parasetamolin lisäksi muita 
kipulääkkeitä. Leikkaus tehtiin spinaalipuudutuk-
sessa ja kevyessä sedaatiossa.

Kipua arvioitiin kyselylomakkeiden ja QST-tes-
tin (quantitative sensory testing, havainnoidaan 
erilaisten stimulusten mm siveltimen ja neulan-
piston aiheuttamia kipuaistimuksia) avulla. Arvio 
suoritettiin preoperatiivisesti sekä 8 päivän, 6 vii-
kon ja 3, 6 ja 12 kuukauden kuluttua leikkaukses-
ta.

Tuloksia arvioitaessa tutkimuksesta suljettiin 
pois kuusi potilasta: kolme toimimattoman epidu-
raalin vuoksi, kaksi leikkausta peruttiin ja yksi po-
tilas sai epähuomiossa opiaattia infuusion aikana. 
Ketamiini- ja kontrolliryhmät olivat toisiinsa ver-
rannollisia iän, painon, pituuden, sokeritaudin ja 
amputaatiotason suhteen. Epiduraalisesti saadussa 
voluumissa ei ollut eroa ryhmien välillä. Molem-
missa ryhmissä postoperatiivinen kivunhoito oli 
hyvä. Ketamiiniryhmässä todettiin merkitsevästi 
matalammat VAS-arvot kuin keittosuolaryhmäs-
sä. Hallusinaatioita ei ilmaantunut yhdelläkään 
potilaalla. Epiduraalin lopettamisen jälkeen haa-
va- tai tynkäsäryn ilmaantumisessa ei todettu eroa 
ryhmien välillä. Ketamiiniryhmässä tuli esiin mer-
kitsevä depression asteen alenema joka oli havait-
tavissa vielä 12 kuukauden kohdalla.

Tutkimuksessa puolelle potilaista ilmaantui aa-
vesärkyä ja 33 prosentille jatkuvaa kipua ampu-
taatiotynkään. Muissa tutkimuksissa on todettu 
pysyvän kipuongelman kehittyvän noin 70 %:lle 
potilaista. Tässä tutkimuksessa leikkausaneste-
sia toteutettiin kombinoidulla spinaali-epiduraa-
litekniikalla verrattuna aiempien töiden yleisa-
nestesiapainotteisuuteen. Kirjoittajat arvioivat tä-
män seikan saattavan liittyä vähäisemmän jälkiki-
vun esiintyvyyteen. Vaikka tutkimuksessa ei saa-
tu esiin merkitsevää eroa ketamiinin vaikutuksesta 
post-amputaatiokivun ilmenemiseen, se osoittau-
tui tehokkaaksi välittömässä postoperatiivisessa 
vaiheessa. Ketamiinin avulla voitaneen vähentää 
esim opiaattien käytöstä johtuvia sivuvaikutuksia. 
Lisäksi todettu edullinen vaikutus depressioon an-
taa aihetta jatkotutkimuksille.
Wilson J A, Nimmo A F, Fleetwood-Walker S M, Colvin L A. A ran-
domised double blind trial of the effect of pre-emptive epidur-
al ketamine on persistent pain after lower limb amputation . Pain 
2008; 135: 108–18

Akupunktiota PONV:iin

P6-akupuntiopiste on palmaris longus ja fle-
xor carpi radialis -jänteiden välissä noin seitsemän 

senttimetriä ranteesta proksimaalisesti. Aikaisem-
missa töissä on osoitettu, että kyseisen pisteen 
transkutaaninen sähköstimulaatio vähentää pos-
toperatiivista pahoinvointia ja oksentelua. P6-aku-
pisteeseen sijoitettujen neurostimulaattorielekt-
rodien vaikutusta PONV:iin selvitettiin rando-
moidussa kaksoissokkotutkimuksessa, jossa koe-
henkilöiksi otettiin 220 elektiiviseen gynekologi-
seen laparoskopiaan tulevaa potilasta (ASA I–III, 
ikä 18–80 vuotta). 

Kontrolliryhmässä (n=110) stimulaatioelektro-
dit asetettiin ulnarishermon päälle, hoitoryhmäs-
sä (n=110) elektrodit sijoitettiin P6-akupisteestä 
1 cm proksimaalisesti ja 2 cm distaalisesti. Lihas-
relaksaation mittaamiseen käytettiin single-twitch 
-tekniikkaa, jossa annetaan yhden hertsin taajuu-
della 50 mA virtaa koko anestesian ajan. Ryhmi-
en välillä ei ollut eroa anestesia-aineissa tai -me-
netelmissä.

Ryhmät olivat verrannollisia toisiinsa PONV:in 
riskitekijöiden suhteen. Ainoa tilastollisesti mer-
kitsevä ero peri- ja postoperatiivissa mittauksissa 
todettiin 0–6 tunnin sekä 0–24 tunnin aikana il-
maantuneessa pahoinvoinnissa. Oksentelu tai res-
cue-lääke ondansetronin annostelu oli vähäisem-
pää hoitoryhmässä, joskaan merkitsevää eroa ei 
todettu. Hoitoryhmässä ei todettu P6-akupisteen 
stimulaatioon liittyviä haittavaikutuksia.

Kirjoittajat toteavat pahoinvoinnin vähenemi-
sen olevan samaa suuruusluokkaa kuin pahoin-
voinnin estoon käytetyillä lääkkeillä. Testatun me-
netelmän etuna ovat sen helppous, olemattomat 
kustannukset ja turvallisuus. Tämä tutkimus teh-
tiin käyttäen single twitch -hermostimulaatiota. 
Tutkijat uskovat kuitenkin myös muuntyyppisten 
hermostimulaatiomenetelmien (esim. train-of-
four) vähentävän PONV:in ilmaantumista. Tule-
vaisuudessa kirjoittajat kaipaavat tutkimuksia P6-
akupisteen hermostimulaation pahoinvointia eh-
käisevästä tehosta eri stimulaatiomenetelmillä se-
kä yhdistettynä pahoinvoinnin estolääkkeisiin.
Arnberger M, Stadelmann K, Alischer P, Ponert R, Melber A, Greif 
R. Monitoring of neuromuscular blockade at the P6 acupuncture 
point reduces the incidence of postoperative nausea and vomiting. 
Anesthesiology 2007; 107: 903–8
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