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 f Tutkimuksen tarkoitus. Lasten mag-
neettikuvausten sedaatiossa käytetään 
tiopentaalia, mutta sen käyttöön liittyy 
hengityslamaa ja riski hengityskomplikaa-
tioille1. Nenän limakalvolle annosteltava 
deksmedetomidiini aiheuttaa annosrii-
puvaisen sedaation ilman merkittävää 
hengityslamaa, ja sitä on käytetty maail-
malla laajalti lapsipotilaiden sedaatioon2,3. 
Tarkoituksemme oli retrospektiivisesti 
selvittää, vaikuttaako esilääkkeenä nenän 
limakalvolle annosteltu deksmedetomidiini 
tiopentaalin tarpeeseen magneettitutki-
mukseen tulevilla lapsipotilailla. 

Aineisto ja menetelmät. Keräsimme 
retrospektiivisesti kahdensadan 1 kk – 11 
v. ikäisen magneettitutkimukseen tulevan 
lapsipotilaan anestesiatiedot. Sadalle poti-
laalle annosteltiin 3 ug/kg deksmedetomi-
diinia nenän limakalvolle 45–60 minuuttia 
ennen suunniteltua magneettikuvausta 
(DEX-ryhmä) ja sata potilasta sai sedaa-
tioon ainoastaan tiopentaalia (TIO-ryhmä). 
Ensisijaisina päätemuuttujina olivat mag-
neettikuvauksen aikana tarvittu tiopen-
taalin induktioannos sekä kumulatiivinen 

annos. Toissijaisina päätemuuttujina olivat 
syketaajuus, perifeerinen happisaturaatio, 
lisähapen tarve sekä aika kotiutumiseen. 
Normaalisti jakautunut data analysoitiin 
t-testillä ja epänormaalisti jakautunut data 
Wilcoxonin testillä. Lisäksi ensisijaisten 
päätemuuttujien ikäryhmittäiset erot ana-
lysoitiin käyttämällä Steel-Dwass-testiä.

Tulokset. Kumulatiivinen tiopentaalin 
tarve MRI:n aikana oli [mediaani (kvartaali-
väli)] 4,4 (2,7–6,0) mg/kg/h DEX-ryhmässä 

ja 12,4 (9,8–14,8) mg/kg/h TIO-ryhmässä 
(ero 7,9 mg/kg/h, 95 % luottamusväli 
6,8–8,8, p < 0,001). Ero oli tilastollisesti 
merkittävä myös ikäryhmittäin tarkastel-
tuna (kuva 1). Alin mitattu happisaturaatio 
oli TIO-ryhmässä DEX-ryhmään verrattuna 
merkitsevästi matalampi [mediaani (kvar-
taaliväli)]: 97 (95–97) % ja 96 (94–97) %  
p < 0.001] ja potilaille annosteltiin lisähap-
pea TIO-ryhmässä merkitsevästi enem-
män (33 vs. 2 %, p < 0.001). Alin mitattu 
syketaajuus (keskiarvo ja SD) oli DEX-ryh-
mässä merkitsevästi matalampi (78 (16) 
min-1) verrattuna TIO-ryhmään (92 (12) 
min-1) (p < 0.001).

Johtopäätökset. Esilääkkeenä nenän 
limakalvolle annosteltu deksmedetomi-
diini vähentää merkittävästi tiopentaalin 
tarvetta ja saattaa vähentää riskiä hen-
gityskomplikaatioille lasten sedaatiossa 
magneettikuvausta varten. 
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Kuva 1. Tiopentaalin 
induktioon käytetty 
ja kumulatiivinen 
annos koko aineis-
tossa sekä kolmessa 
ikäryhmässä (0–2 v., 
2–6 v. ja 6–11 v.)

Taulukko 1.

Deksmedetomidiini-
ryhmä (n = 100)

Tiopentaali-ryhmä 
(n = 100)

p-arvo

Ikä (v) 4,50 (2,56) 4,06 (2,39) 0,22

Paino (kg) 18,8 (7,5) 17,4 (6,4) 0,19

BMI (kg/m2) 16,5 (2,2) 16,5 (1,8) 0,68

Tiopentaalin induktioannos (mg/kg) 1,8 (1,2–2,3) 5,1 (4,6–6,1) < 0,001

Kumulatiivinen tiopentaaliannos (mg/kg/h) 4,4 (2,7–6,0) 12,4 (9,8–14,8) < 0,001

Alin SpO
2
 (%) MRI:n aikana 97 (95–97) 96 (94–97) < 0,001

Alin syketaajuus (1/min) MRI:n aikana 78 (16) 92 (12) < 0,001

Lisähapen tarve (%) 2 (2) 33 (33) < 0,001

Kotiutuminen MRI:n jälkeen (min) 140 (115–169) 150 (125–175) 0,15




