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Juha Karinen

Kesäkuun alussa 2001 pidettiin kauniissa ja kult-
tuurillisesti rikkaassa Firenzen kaupungissa 11.
Euroopan Anestesiakongressi yhdessä Italian Anes-
tesiologi-, Kivun hoito-, Tehohoito- ja Ensihoi-
toyhdistyksen kanssa. Kongressipaikkana oli vanha
keskiaikainen Basson linnake, joka aikoinaan pal-
veli Firenzen armeijan tukikohtana ja asevarasto-
na, mutta nykyään toimii modernina koulutus-
keskuksena. Luentosalitkin oli nimetty seudulla
vaikuttaneiden henkilöiden mukaan, oli mm.
Leonardon, Michelangelon ja Botticellin salit.
Luentotarjonta oli runsas ja järjestelyt toimivat
mallikkaasti ja aikataulussa pysyttiin hyvin. Kon-
gressin laaja näyttely oli sijoitettu kahteen hal-
liin ja alan yritykset olivat runsaslukuisesti tul-
leet mukaan esittelemään anestesiologian ja te-
hohoidon tuotteita. Kongressin avajaisissa saim-
me nauttia juhlapuheiden jälkeen korkeatasoisesta
musiikkiesityksestä, jossa esiintyi kolme oman
kaupungin tenoria yhdessä Firenzen Oopperan
orkesterin kanssa. Tämän jälkeen oli suureen sa-
liin katettu tarjoilu, joka oli määrältään ja laa-
dultaan ylenpalttinen. Samassa tilaisuudessa esi-
teltiin myös maakunnan keskiaikaista elämää eri-
laisin musiikki- ja työnäytöksin. Tästä olikin sit-
ten hyvä jatkaa itse tieteellisellä annilla.

Kongressin alussa oli yhden aamupäivän mit-
tainen “Refresher Courses” propofolista ja opiaa-
teista, inhalaatioanestesiasta, puudutteista, anes-
tesian turvallisuudesta sekä palliatiivisesta hoidosta
teho-osastolla. Lasten anestesiologina seurasin tie-
tysti kiinnostuneena oman alueen esityksiä.

Lasten anestesiasta oli useita luentoja. Olli
Meretoja piti hyvän katsauksen inhalaatioanes-
teettien käytöstä lapsilla. Halotaani on kokenut
uudelleen tulemisen maailmalla. Halotaani on

halpa anesteetti verrattuna sevofluraaniin, eikä se
aiheuta ilmatieongelmia kuten isofluraani ja des-
fluraani. Sevofluraani tuli kliiniseen käyttöön
kymmenisen vuotta sitten ja on nykyään hyvin
suosittu inhalaatioanesteetti lapsilla johtuen sen
hyvistä induktio-ominaisuuksista. Se ei aiheuta
ilmateiden ärsytystä, ei horjuta verenkiertoa, ja
aiheuttaa vähemmän rytmihäiriöitä kuin muut
inhalaatioanesteetit. Sevofluraanilla saadaan no-
pea induktio ja siitä toipuminen on myös nope-
aa. Sevofluraani vähentää myös lihasrelaksanttien
tarvetta noin puolella. Sevofluraanin käyttöön liit-
tyy lapsilla joskus heräämisvaiheessa ahdistunei-
suutta ja motorista levottomuutta erityisesti, jos
herääminen on nopea ja lapsi kokee kipua. Ilmiö
on yleinen erityisesti alle kouluikäisillä lapsilla.
Pieni annos tiopentaalia tai propofolia anestesian
lopussa voi vähentää agitaatiota. Samoin voi vai-
kuttaa myös esilääkkeenä annettu midatsolaami.
Heräämössä agitaation hoitona voi kokeilla esim.
fentanyyliä 1 µg/kg i.v., jos epäilee kipua syyksi.
Vaihtoehtoisesti voi antaa tiopentaalia 1-2 mg/
kg tai propofolia 0.5-1.0 mg/kg i.v.

Halotaania on käytetty menestyksellä jo lähes
puolen vuosisadan ajan. Se on halpa ja pitää lap-
sen pulssin ja verenpaineen vakaana. Halotaani
aiheuttaa kuitenkin enemmän rytmihäiriöitä ja
pahoinvointia kuin sevofluraani. Jos taloudelliset
seikat ratkaisevat inhalaatioanesteetin valinnan,
niin silloin ei halotaanin voittanutta ole. Potilas-
turvallisuudessa se ei kuitenkaan pärjää sevoflu-
raanille. Isofluraani ja desfluraani ärsyttävät hen-
gitysteitä, eivätkä ne sen vuoksi sovellu anestesi-
an induktioon. Anestesian ylläpitoon ne kyllä
soveltuvat. Desfluraani ei aiheuta bronkodilataa-
tiota. Desfluraanista toipuminen on nopea ja hin-
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naltaan se on sevofluraanin luokkaa. Enfluraania
ei juurikaan enää käytetä lapsilla. Kaiken kaikki-
aan sevofluraani lienee ominaisuuksiltaan paras
inhalaatioanesteetti lapsilla, kun otetaan huomi-
oon anesteetin käyttöominaisuudet induktiossa,
ylläpidossa ja toipumisessa, sekä turvallisuus eli
vähäinen ilmatieongelmien ja rytmihäiriöiden
esiintyvyys.

Lasten rytmihäiriöistä puhui J.E. Morrison
Denveristä. Lapset eroavat aikuisista kun tarkas-
tellaan rytmihäiriöiden syitä ja ilmenemismuo-
toja. Lapsilla rytmihäiriön syy on usein iatrogee-
ninen, eli se on anestesian aiheuttama. Se voi olla
myös artefakti-ilmiö. Yksittäisiä kammiolisälyön-
tejä voi esiintyä vastasyntyneillä ja sitä vanhem-
milla lapsilla ilman syytä. Sydänleikkauksen jäl-
keen niitä voi esiintyä jopa yli puolella potilaista.
Eritoten rytmihäiriöitä voi esiintyä karsastusleik-
kauksissa, joissa okulokardiaalinen heijaste voi
aiheuttaa bradykardian, nielun alueen toimenpi-
teissä, bronkoskopioissa ja tyräleikkauksissa. Bra-
dykardia on erityisen vaarallinen rytmihäiriö.
Atropiini on hyvä olla saatavilla, jos pulssi laskee
kovin harvaksi. Anestesiasta ja leikkaustyypistä
riippumatta on aina syytä tarkistaa, ettei rytmi-
häiriön syynä ole hypoksia, hyperkarbia, hyper-
kalemia tai hypokalemia. Tiettyihin oireyhtymiin
ja vammoihin liittyy lisääntynyt rytmihäiriöris-
ki. Näitä ovat mm. maligni hypertermia, lihas-
dystrofiat, myokardiitti, palovammat, WPW, pit-
kä QT-aika. Sisapridin ja digitaliksen käyttöön
on myös liittynyt rytmihäiriöitä. Äkkikuoleman
syynä voi olla WPW ja pitkä QT-aika, kardio-
myopatia, myokardiitti tai synnynnäiset sydän-
viat.

Tukehtuvan lapsen hoidosta puhui J. Holzki
Kölnistä. Vierasesineen aiheuttaman ilmatietu-
koksen ensihoitona suositellaan Heimlichin
konstia eli viisi painallusta ylävatsaan. Kaikkein
pahin painajainen toteutuu silloin, kun sekä in-
tubaatio että ventilaatio eivät onnistu. Ilmatie-
ongelmaan pitää varautua silloin, kun potilaalla
on kasvojen anomalia tai (palo)vamma, stridor
ennen anestesiaa, kaulan ja kurkunpään alueen
tulehdus tai vamma sekä mediastinumin tuumo-
ri (ilman stridoriakin). Inhalaatiopalovamma tai
intubaatioyritys liian suurella intubaatioputkel-
la voi aiheuttaa larynxin limakalvon turpoamisen
ja ilmatieongelman. Ruokatorven vierasesine voi
myös painaa trakean tukkoon. Larynxin alueen
kystat, fibroomat tai suuret tonsillat voivat sul-

kea potilaan ilmatien tukkimalla glottiksen heti
anestesian induktion jälkeen, vaikka hän olisi juuri
sitä ennen hengittänyt vielä spontaanisti. Tällöin
krikotyreotomia voi olla hengen pelastava toimen-
pide. Epiglottiitti on lapsilla nykyään harvinai-
nen tauti Hib-rokotteen ansiosta. Raseeminen
adrenaliini käy hengitysteiden limakalvoturvotuk-
sen hoitoon ja mediastinumin tuumorin tai he-
mangiooman tukkiessa alahengitystiet voi jäykkä
bronkoskooppi pelastaa potilaan turvaamalla riit-
tävän hapetuksen ja ventilaation.

I. Salvo kertasi esityksessään lasten nestehoi-
don periaatteita. Lapsilla on vilkas perusaineen-
vaihdunta ja suuri kehon pinta-ala, mikä tekee
lapset erityisen herkiksi kuivumiselle. Vastasyn-
tyneen painosta on 75% vettä, mikä määrä vähe-
nee 65%:iin ensimmäisen ikävuoden aikana.
Hyponatremian välttämiseksi on leikkauksen ai-
kaisen nestevajauksen hoidossa hyvä käyttää iso-
tonisia elektrolyyttiliuoksia.

Lasten postoperatiivisen kivun hoidosta puhui
C. Couceiro de Sousa Portugalista. Esitelmöitsijä
käytti morfiinia PCA-tekniikalla yli 4-5 vuotiail-
la ja NCA-tekniikalla sitä nuoremmille lapsille.
Epiduraaliteitse infuusiona oli 1. postop päivänä
joko 0.25% bupivakaiini tai 0.2% ropivakaiini
0.1-0.4 ml/kg/t, jatkossa 0.125% bupivakaiini
tai 0.1% ropivakaiini 0.1-0.4 ml/kg/t. Lisäksi voi
antaa parasetamolia 15-20 mg/kg rektaalisesti tai
10-15 mg/kg oraalisesti 6-8 t välein. Vaihtoeh-
toisesti propasetamolia 30 mg/kg iv 6 t välein.
Tulehduskipulääkkeistä ibuprofeenia tarvittaessa
5 mg/kg per os 6 t välein tai diklofenaakkia 0.4-
0.7 mg/kg rektaalisesti 8 t välein. Me käytämme
OYS:ssa kylläkin hieman suurempia annoksia niin
paresatamolista kuin tulehduskipulääkkeistä. Tra-
madolia hän käytti annoksilla 1-5 mg/kg iv 8 t
välein tai 2-2.5 mg/kg per os.

P.A. Lönnqvist Tukholmasta piti paravertebraa-
lipuudutusta hyvänä kivunlievitysmenetelmänä
toispuoleisissa rintakehän ja vatsan alueen toimen-
piteissä. Paravertebraalipuudutus saa aikaan hy-
vän puutumisen leikattavalle puolelle ja takaa
hyvän hengitysfunktion ja hapetuksen toimen-
piteen jälkeen. Punktiokohta on okahaarakkeesta
lateraalisesti etäisyydellä (mm) 0.12 x kg + 10.2.
Alle 2 vuotiaille käytetään 19 G Tuohy-neulaa ja
yli 2 vuotiaille 18 G neulaa. Neula viedään koh-
tisuoraan ihon läpi kunnes poikkihaarake tulee
vastaan. Sitten neula viedään loss-of-resistance
tekniikalla poikkihaarakkeen kärjen ohi kunnes
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päästään kostotransversaalisen ligamentin läpi ja
vastus häviää. Epiduraalikatetri viedään sitten
neulan kautta 2 cm paravertebraalitilaan, jonka
etäisyys ihosta (mm) saadaan kaavalla 0.53 x kg
+ 21.2. Torakotomiaa varten punktiokohdan tu-
lisi olla Th 5-6 ja vatsan alueen toimenpidettä
varten Th 9-10 alueella. Testiannoksena puudu-
tebolus 0.25% bupivakaiini adrenaliinin kanssa
0.5 ml/kg, jatkossa jatkuva infuusio nopeudella
0.25 ml/kg/t. Puudutus ei onnistu noin 10%:lla.
Komplikaatioiden esiintyminen: hypotensio 5%
(aikuiset), verisuonipisto 4%, pleurapunktio 1%
ja ilmarinta 0.5%.

Lasten päiväkirurgiasta puhui P. Bozkurt Istan-
bulista. Päiväkirurgian osuus on kasvamassa koko
ajan myös lasten toimenpiteissä. Taloudellisten
etujen lisäksi lasten päiväkirurgialla on myös po-
sitiivinen psykologinen ja emotionaalinen vaiku-
tus niin lapseen kuin hänen vanhempiinsa. Poti-
laiden valintakriteerit muuttuvat jatkuvasti ja oi-
kea potilasvalinta onkin tärkeä vaihe hoidon to-
teuttamisessa. Potilasvalinta tehdään yksilöllises-
ti, eikä se rajoitu vain ASA 1 ja 2 luokan potilai-
siin. Lievää tai kohtalaisen vaikeaa astmaa sairas-
tavat sopinevat päiväkirurgiaan, jos astma on sta-
biili ja lapsi jatkaa astmalääkitystä toimenpitee-
seen saakka. Histamiinia vapauttavia lääkkeitä on
hyvä välttää näillä potilailla. Larynxmaskin käyt-
töä pitäisi myös suosia ennen intubaatiota. Van-
hempia neuvotaan soittamaan sairaalaan, jos lap-
sella on hengitystieinfektion oireita juuri ennen
suunniteltua toimenpidettä. Ennenaikaisena syn-
tyneet lapset eivät sovellu päiväkirurgiaan apnea-
riskin takia ennen kuin heillä on ikää vähintään
55 viikkoa (postkonseptuaalisesti). Tonsillekto-
miapotilaiden seurannasta yön yli ollaan puoles-
ta ja vastaan. Alle kolme vuotiaat suositellaan seu-
rattavan yön yli sairaalassa. Ongelmana adeno-
tonsillektomioissa on postoperatiivinen pahoin-

vointi ja kipu. Rutiinisti ei tarvita laboratorioko-
keita. Paasto-ohjeet ovat seuraavat: kirkkaat nes-
teet 2 t, rintamaito ja tuoremehu 4 t ja kiinteä
ruoka 6-8 t. Lapsen psykologinen valmentami-
nen ja vanhempien läsnäolo induktiossa on useim-
mille lapsille riittävä “esilääkitys” ennen anestesi-
aa. Jos esilääkettä tarvitaan, on midatsolaami 0.4-
0.5 mg/kg per os hyvä valinta. Kanyylin laittoa
varten laitetaan puudutevoide pistokohtaan. Mitä
anestesiamenetelmää sitten käytetäänkin, sen pi-
täisi mahdollistaa nopea herääminen ja hyvä väli-
tön toipuminen ilman pahoinvointia ja kipua.
Pitkävaikutteisten opioidien käyttöä pitää välttää
lapsilla. Regionaalisten puudutusten ja tulehdus-
kipulääkkeiden käytöllä voidaan vähentää tai vält-
tää opioidien käyttöä ja näin välttää niiden aihe-
uttamia sivuvaikutuksia (sedaatio, pahoinvointi,
oksentelu). Kotiuttamiskriteerit ovat: stabiili hen-
gitys ja verenkierto, vapaa ilmatie, iän ja kehitys-
tason mukainen toipuminen, ei kipua tai pahoin-
vointia. Juominen ei ole välttämätöntä ennen ko-
tiutusta. Kirjalliset ohjeet kotiin ja puhelinnu-
mero, mihin ottaa tarvittaessa yhteyttä, varmis-
tavat onnistuneen päiväkirurgisen toimenpiteen.

Hyvän tieteellisen ohjelman lisäksi Firenzen
kaupunki tarjosi runsaasti nähtävää ja myös ita-
lialainen keittiö oli kunnossa. Kaupunki on täynnä
toinen toistaan mielenkiintoisempia museoita,
kirkkoja ja palatseja, jotka tarjosivat nähtäväksi
upean kokoelman renessanssiajan mestareiden
töitä.

Kiitän lämpimästi Suomen Anestesiologiyhdis-
tystä saamastani matka-apurahasta.
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