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Ilmatien hallinta

Pertti Hakala ja Tarja Randell

Ilmatien hallinta on anestesiologiassa aivan keskei-
nen taito. 1998 julkaistun katsausartikkelin (1)
mukaan sekä vaikean laryngoskopian että vaikean
intubaation insidenssi oli 1.5-8.5%. Intubaatio oli
epäonnistunut 0.13-0.3%:ssa tapauksista. BMJ:n
artikkeli aiheesta (2) oli yllättävän suppea, eivätkä
kirjallisuusviitteetkään olleet aivan “tuoreita” (1991,
-92, -93, -96,-97). Tekstissä puhuttiin kurkunpää-
naamarista eli larynxmaskista (LMA), intubaatio-
LMA:sta ja McCoy-laryngoskoopista. Fiberoskoop-
pi mainittiin kurkunpäänaamarin yhteydessä. Kä-
sittelemättä jäivät fiberoskooppinen (jäykkä tai tai-
puisa instrumentti) intubaatiotekniikka, kalvosimel-
linen nieluputki (cuffed orofaryngeal airway,
COPA™), esofago-trakeaalinen yhdistelmäputki,
valopäinen ohjain sekä taivuteltava ohjain ja taipui-
sakärkinen laryngoskooppi, joissa näkymä välittyy
kuituoptiikan avulla.

Fiberoskooppinen intubaatio

Fiberoskooppista intubaatiota voidaan pitää tär-
keimpänä menetelmänä vaikean ilmatien hallinnas-
sa, vaikka sitä ei itsenäisenä tekniikkana BMJ:n ar-
tikkelissa käsiteltykään. Taipuisa fiberoskooppi oli
yleisimmin käytetty vaihtoehto suoralle laryngos-
kopialle sekä elektiivisissä että yllättäen vaikeissa
intubaatioissa 18 500 potilaan aineistossa (3). Ni-
velreumaa sairastavilla fiberoskooppinen intubaatio
taipuisan ohjailtavan fiberoskoopin avulla on osoi-
tettu paremmaksi kuin laryngoskooppinen intubaa-
tio (4,5). Menetelmä soveltuu käytettäväksi sekä
suun että nenän kautta tapahtuvissa intubaatioissa,
kaikenikäisillä, ja sekä nukutetuilla että hereillä ole-
villa potilailla. Kirjallisuutta siteerataksemme: “I

have no doubt that the proliferation of fiberoptic
airway management has contributed to the safety
of anaesthesia and decreased the incidence of air-
way-related trauma, mortality, and delay, or cancel-
lation of surgical cases” (6) ja “Flexible fiberoptic
tracheal intubation should now be part of every
anesthesiologist´s armamentarium” (7).

Kuituoptista tekniikkaa on hyödynnetty myös
jäykissä laryngoskoopeissa (Bullard™, Wusco-
pe™). Ne eivät sovellu kuitenkaan nasotrakeaali-
siin intubaatioihin. Uudempia välineitä, joissa on
käytetty kuituoptiikkaa ovat taivuteltava ohjain (8)
ja taipuisakärkinen laryngoskooppi (Scopia™). Jäl-
kimmäisessä skoopin kärkeä taivutetaan 0-90° pis-
toolimaisesta laryngoskoopin kahvasta olevasta sää-
timestä. Kliinistä kokemusta laitteen käytöstä ei kir-
joittajilla ole.

Kurkunpäänaamari (LMA)

BMJ:n artikkeli (2) keskittyi lähinnä kurkunpää-
naamariin, joka on ehdottomasti viime vuosien
merkittävimpiä edistysaskeleita anestesiologian alal-
la. Se voidaan asettaa sokeasti ilman laryngoskoop-
pia, anestesiologin kädet jäävät “vapaiksi” ja yleen-
sä myös ylipainehengitys on mahdollista spontaa-
nihengityksen lisäksi. Artikkelissa ei käsitelty aspi-
raatioriskiä kurkunpäänaamarin käytön yhteydes-
sä. Kuitenkin on mahdollista, että LMA:n käyttöön
liittyy jopa suurentunut aspiraatioriski. Ensinnäkin
paine nielussa saattaa johtaa refleksinomaisesti alem-
man ruokatorven sulkijan relaksaatioon ja sitä kautta
regurgitaatioon. Toiseksi nieluun noussut mahan-
sisältö ei pääse poistumaan, kun LMA on paikal-
laan (1). Kurkunpäänaamari on kuitenkin mones-



42 FINNANEST Vol. 33 Nro 1 2000

sa tilanteessa erittäin käyttökelpoinen, myös epä-
onnistuneen ventilaation ja intubaation jälkeen (1).
Lisäksi sen läpi voidaan viedä fiberoskooppi.

Intubaatiokurkunpäänaamari (ILMA)

LMA:n jatkokehittely on johtanut intubaatio-
LMA:n kehittämiseen. Sen avulla potilas intuboi-
daan sokeasti käyttäen erikoisvalmisteista liukastet-
tua (silikoni, öljy) pitkää intubaatioputkea. Suun
tulee aueta ainakin n 2.5 cm, jotta ILMA:a voidaan
käyttää. Ilmatiedeviaatio tekee menetelmän epä-
luotettavaksi, ehkä myös kilpiruston painaminen.
Kaularankavammapotilailla ILMA:n käyttöön tu-
lee suhtautua varauksellisesti instrumentin nielun
alueelle aiheuttaman paineen vuoksi.

McCoy-laryngoskooppi

McCoyn laryngoskoopissa on taivutettava kärki,
jonka avulla pyritään parantamaan näkyvyyttä kur-
kunpäähän (roikkuva epiglottis). Artikkelin mukaan
McCoyn laryngoskoopista on tullut suosittu. Inst-
rumentin hyödyllisyys on myös asetettu kyseenalai-
seksi (9).

Kalvosimellinen nieluputki (cuffed
orofaryngeal airway, COPA™)

Kalvosimellinen nieluputki on kuvattu 1990-luvul-
la, mutta BMJ:n artikkelissa (2) sitä ei mainita. Se
voi olla hyvinkin käyttökelpoinen “can´t ventilate,
can´t intubate”-tilanteessa, spontaanisti hengittävi-
en potilaiden ilmatien aukipitäjänä, apuna venti-
laatiossa ja fiberoskooppisessa intubaatiossa. Poti-
laat saattavat sietää COPA:n kevyemmässä aneste-
siassa kuin LMA:n (10). Aspiraation mahdollisuus
on olemassa.

Esofago-trakeaalinen yhdistelmäputki
(Combitube™)

Esofago-trakeaalinen yhdistelmäputki on vaihtoeh-
to LMA:lle tilanteissa, joissa ventilaatio on vaikeaa
ja/tai intubaatio on epäonnistunut. Myös Combi-
tube™ on yleensä asennettavissa paikalleen soke-

asti nopeasti, laryngoskooppia voi käyttää apuna.
Kurkunpäätä ei pidä painaa yhdistelmäputkea pai-
kalleen laitettaessa. Kyseessä on varteen otettava lisä
vaikean ilmatien hallintaan käytettäviin välineisiin.

Valopäinen ohjain (Trachlight™) mahdollistaa
sokean intubaatioyrityksen. Kärjen oikea sijainti
päätellään kaulan kudosten läpi kuultavasta valosta
ja intubaatioputki ohjataan henkitorveen.

Vaikean intubaation laatikosto

Kirjoittajat suosittavat, että anestesiayksiköissä oli-
si siirrettävä laatikosto, johon sijoitetaan erilaisia
vaikean ilmatien hoitoon käytettäviä välineitä Jet-
ventilaattoria unohtamatta. Fiberoskooppipöytä
valolähteineen voi olla erillinen.
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