
Lapsi ja anestesiariski 2020-luvulla
 fMoni anestesialääkäri on lapsi-

potilaan kanssa epämukavuusalu-
eellaan, etenkin jos lapsi on pieni, ja 
melkein varmasti, jos nukutettavana 
on vauva. Onko pienillä lapsilla vielä 
2020-luvulla korkeampi anestesia-
riski?

2000-luvun puolella tehdyissä 
rekisteritutkimuksissa on havaittu 
jakamattomassa aineistossa lapsen 
yleisanestesiaan liittyvän kuoleman-
riskin olevan luokkaa 1:10 000, mutta 
riski painottuu vahvasti vastasyn-
tyneisiin ja sydänkirurgiaan. Yksit-
täinen selvästi esiin nouseva lapsen 
anestesiakuoleman riskin osoittaja 
on pulmonaalihypertensio.

Kuolema on lasten sairaanhoidos-
sa onneksi aika 
harvinainen lop-
putulema, joten 
käytännön aneste-
siologia kiinnos-
tavat myös muut 
päätetapahtumat. 
Prospektiivisessa 
Apricot -tutkimuk-
sessa kerättiin 
talteen tiedot yli 
30 000 lapsesta ja 
yleisanestesiasta 

261 eurooppalaisessa keskukses-
sa. Näiden lasten 30 vuorokauden 
kuolleisuus oli 0,1 %, eikä yhden-
kään kuoleman arvioitu olleen niin 
sanottu anestesiakuolema. Kuitenkin 
lastenanestesioihin liittyi yllättävän 
usein, 5,2 %:ssa tapauksista, erilaisia 
perioperatiivisia pulmia. Yleisimpiä 
olivat hengitysteihin ja hengitykseen 
liittyvät haittatapahtumat, kuten 
laryngo- ja bronkospasmit ja desa-
turaatiot. Atooppiset ja allergiset, 
keskosena syntyneet, tupakansavulle 

altistuneet tai hengitystieinfektion 
yhteydessä joskus vinkuneet lapset 
ovat alttiimpia anestesian aikana 
tai jälkeen ilmeneville hengityksen 
ongelmille. Lapsen kokonaisriskiä 
voitaisiin kenties vähentää välttä-
mällä muita riskitekijöitä suuren 
riskin potilailla: hengitysongelmia on 
vähemmän, jos käytetään iv-induktio-
ta, vältetään esilääkettä, käytetään 
relaksanttia ja lykätään yleisaneste-
siaa hengitystieinfektion ylitse.

Sekä Apricot-tutkimuksessa 
että sen jatkotutkimuksessa, pieniin 
imeväisiin keskittyvässä Nectarines-
sa, todettiin, että kaikkia komplikaa-
tioita oli eniten pienimmillä lapsilla. 
Vastasyntyneillä jopa joka kolman-
teen anestesiaan liittyi merkittävä 
haittatapahtuma. Anestesialääkärin 
kokemus vaikutti riskiin: jokainen 
vuosi lisäkokemusta lastenaneste-
siasta vähensi hengitykseen liittyviä 
haittatapahtumia 1 %:lla ja kardio-
vaskulaarisia 2 %:lla. Siksi useissa 
maissa on päädytty suosittelemaan, 
että alle kaksivuotiaat lapset ja alle 
kolmivuotiaat perussairaat lapset 
hoitaisi vain lastenanestesialääkäri. 
Suomen maantieteellisissä oloissa ja 
terveyspalvelujärjestelmässä tämä 
ei liene toteutettavissa. Todennä-
köisesti oppiarvoja tärkeämpää olisi 
tiedostaa pienten lasten lisääntynyt 
anestesiariski, ymmärtää sen osate-
kijät ja pyrkiä jatkuvasti kehittämään 
lastenanestesiologista osaamista 
kaikissa yksiköissä, joissa lapsia 
hoidetaan.

Entä sitten ikiaikainen kysymys 
anestesia-aineiden vaikutuksista 
kehittyvissä aivoissa? Siitäpä ei ole 
juuri uutta sanottavaa sitten kollega 
Klockarsin ja Taivaisen muutaman 

vuoden takaisen Duodecimin pääkir-
joituksen: ei ole perusteita muuttaa 
nykyisiä käytäntöjä, eikä vältellä pien-
ten lasten yleisanestesioita, kunhan 
toimenpiteen ja yleisanestesian 
indikaatio on kohdallaan. Ainakaan ly-
hyet yksittäiset yleisanestesiat eivät 
vaikuta lapsen kehitykseen haitalli-
sesti. Kun toistuville yleisanestesioil-
le altistuneilla lapsilla on useammin 
myös kehitykseen vaikuttavia perus-
sairauksia, epidemiologinen vertailu 
lapsiväestössä on vaikeaa. Koska 
hoitamattomat sairaudet ja vammat 
haittaavat lapsen kehitystä, tarpeel-
lista toimenpidettä ei pidä lykätä 
yleisanestesian pelon takia. 
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Kaikkia 
komplikaatioita oli 
eniten pienimmillä 
lapsilla.
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