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IXth weekend of paediatric anaesthesia
Coimbra, Portugali 11.- 13.5.2000

Tiina Karjalainen

Portugalin entisessä pääkaupungissa, Coimbras-
sa, järjestettiin nyt jo 9. kerran lasten anestesia-
viikonloppu. Luennot alkoivat torstai-iltapäiväl-
lä ja loppuivat lauantaina puolilta päivin. Luen-
topaikkana oli Euroopan vanhimpiin lukeutuvan
Coimbran yliopiston luentosali. Oman sharmin-
sa vanhan yliopiston tunnelmaan toi opiskelijoi-
den pukeutuminen: mustat viitat, joiden vuori-
kankaan väri kertoi opiskelijan tiedekunnan (me-
disiinarit = keltainen väri) ja mustat lierihatut.
Yhdennäköisyys Sandemanin tunnushahmoon oli
epäilyksiä herättävä...

Luennot käsittelivät kertauskurssimaisesti kes-
keiset alueet lastenanestesiologiaa, lukuunottamat-
ta lasten sydänanestesioita. Luennoilla käyvien
määrä pyrittiin maksimoimaan jakamalla kong-
ressikirja luentolyhennelmineen vasta lauantaina
luentojen jälkeen.

Eli Simhi Israelista puhui bentsodiatsepiineista
lasten anestasioissa. Perusasiat kerrattuaan luen-
noitsija pohdiskeli lähinnä midatsolaamiin (lap-
silla eniten käytetyn bentsodiatsepiinin) etuja ja
haittoja. Etuina olivat preoperatiivinen levollisuus,
induktion tasaisempi kulku ja desaturaatioepiso-
dien väheneminen, haittoina hitaampi heräämi-
nen (propofol+ sevofluraani -anestesioiden jäl-
keen), sairaalassa oloajan pidentyminen (päiväki-
rurgiset potilaat) ja lisääntynyt postoperatiivinen
agitaatio. Preoperatiivisesti suunkautta annettu
midatsolaami saattaa lisätä anestesian jälkeisiä
myöhäisiä käytöshäiriöitä (painajaisunet, yökas-
telu, pelot ym.) supressoimalla REM-unta ja häi-
ritsemällä unisykliä. Toisaalta on epäilty preope-
ratiivisen hyvän amnesian lisäävän postoperatii-
vista levottomuutta, koska lapsi ei muista induk-
tiota ja luulee herätessään, ettei leikkaus ole vielä

ohi. Muistutettiin myös, että vastakkaisia tutki-
mustuloksia (= midatsolaami ei lisäisi anestesian
jälkeisiä käytöshäiriöitä) on julkaistu. Lapsilla
esiintyvien anestesian jälkeisten käytöshäiriöiden
yleisyydeksi kirjallisuus esittää jotain väliltä
28%:sta 88%:iin.

George Meakin Englannista luennoi lihasre-
laksanteista lastenanestasioissa. Kerrattuaan van-
hat lihasrelaksantit päästiin käsittelemään tule-
vaisuutta ja rapakuuria. Uusin, non-depolarisoi-
va lihasrelaksantti rapakuuri on vielä tutkimus-
käytössä. Etuina ovat nopea vaikutuksen alku (in-
tubaatiorelaksaatio 60s) ja relaksaation lyhyt kesto
(17-18 min). Vastasyntyneen annos on 1.5 mg/
kg iv ja lasten annos 2.0mg/kg iv. Hemodyna-
miikan muutoksia aikuisilla rapakuuria käytettä-
essä ovat vähäinen pulssitason nousu ja verenpai-
neen lasku. Respiratoorisena sivuvaikutuksen ai-
kuispotilailla on havaittu bronkosspasmeja
(10.7%). Aika näyttää, mikä on rapakuurin ase-
ma...

Hyvin värikäs keskustelu käytiin relaksantin
valinnasta ns. suuren riskin tilanteissa (mahdol-
linen vaikea intubaatio ja/tai suuri aspiraatioriski
ym.). Luennoitsijan ehdoton suositus oli vanha
syksinyylikoliini, nopean vaikutuksen alun ja ult-
ralyhyen vaikutuksen keston vuoksi.

Harvoin on ollut yhtä turvallisin mielin ”par-
tyissä” kuin Coimbrassa, jossa Coimbralaista fa-
doa - älyllisempää ja hitaampaa kuin Lissaboni-
lainen ”serkkunsa” - kuunneltiin poliisilaitoksen
ikivanhalla sisäpihalla.

G Ivani Italiasta piti yleiskatsauksen ropivaka-
iinin käytöstä lapsilla. Hän aloitti luennon hyvin
provokatiivisesti kysymällä: ”Suostummeko hoi-
tamaan lapsipotilaita vaarallisemmilla lääkkeillä
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kuin aikuisia?” ja muistuttamalla, että 80% lääk-
keistä, joita lapsilla käytetään, eivät itse asiassa
ole heille virallisesti sallittuja. Kerrattuaan ropi-
vakaiinin edut: vähemmän motorista salpausta,
vähäisempi keskushermosto- ja sydäntoksisuus ja
yhtä hyvä sensorinen salpaus kuin bupivakaiinil-
la. Lapsilla julkaistut ropivakaiini-tutkimukset
käytiin läpi ja luennoitsija antoi myös annossuo-
situksia: sakraalipuudutukseen 0.2% ropivakaii-
ni 2 mg/kg, lumbaaliseen epiduraali-puudutuk-
seen 0.2% ropivakaiini 1.4 mg/kg. Luennoitsija
suositti klonidiinin (2 µg/kg) käyttöä 0.1% ro-
pivakaiinin kanssa tehostamaan analgesiaa ja alen-
tamaan ropivakaiinikonsentraatiota sekä vähentä-
mään toksisuusriskiä.

Lastenanestesioihin liittyviä hengitysongelmia
käsiteltiin useammassakin luennossa. J. Holzki
Saksasta luennoi hengityselinsairaan lapsen
preoperatiivisesta arviosta. Hän korosti vanhem-
pien kuuntelua ja hyvää anamneesia. Tilanteet
jossa ns. hengityselinterve lapsi on anestesian ai-
kana äkillisesti henkeä uhkaavassa hengitysongel-
massa, ovat jossain määrin löydettävissä hyvällä
anamneesilla. Lapsilta, joilla on anamneesissa se-
littämättömiä hengitystaukoja, syanoosia ja/tai
yskänpuuskia yöllä voi taustalta löytyä diagnosoi-
maton hengityselinepämuodostuma esim. trake-
oesofageaalifisteli, gastroesofageaalirefluksitauti tai
esofageaalistenoosi. Hoidettuihinkin hengityseli-
nanomalioihin (esim.operoitu esofagusatresia, ns.
vascular ring tai suljettu trakeostooma) voi taas
liittyä stenooseja ja hengitysteiden ylireaktiivi-
suutta.

F. Berry USA:sta luennoi äkillistä ylähengitys-
tietukosta sairastavan lapsen anestesiasta. Anes-
tesia tarvitaan joko diagnostisena ja/tai terapeut-
tisena toimenpiteenä . Syynä voi olla 1. infektio:
(laryngotrakeobronkiitti, epiglottiitti), 2.kasvain
(hemangiooma, cystinen hygrooma), tai 3. muu
syy: hypertrooffiset tonsillat, palovammat, vieras-
esineet tai mukopolysakkaridoosit. Vaikeimmil-
laan akuutti ylähengitystietukos voi johtaa nope-
asti elvytykseen.

”Tipan” tarpeellisuus on harkittava tapauskoh-

taisesti. Esilääke ei yleensä ole tarpeellinen. Anti-
kolinergina glykopyrrolaatti iv., jos tippatie on
olemassa. Inhalaatioanestesiainduktiota (sevoflu-
raani) ja spontaanihengityksen säilyttämistä suo-
siteltiin. Luennoitsija kertoi käyttävänsä aina li-
dokaiinia intubaatiovasteiden estämiseen joko
iv:sti, suihkeena tai geelinä LMA:n liukastami-
seen. Larynxmaskia käytettäessä anestesiansyvyy-
den on oltava riittävä. LMA:a voi käyttää myös
apuna fiberoskooppisessa intubaatiossa.

Vapaassa keskustelussa tuli esille selkeästi kak-
si lapsiryhmää, joilla larynxmaski toimii epävar-
masti: mukopolysakkaridoosia sairastavat lapset
ja alle 10 kiloiset lapset ja /tai larynxmaskikoot 1
ja 1.5. Jos normaali laryngosskopia ei onnistu,
luennoitsija suositti yrittämään laryngosskopiaa
vasemmasta suupielestä ja intubaatiotuubin oh-
jaamista oikeasta suupielestä, jolloin näkyvyys voi
selkeästi parantua. Sokkointubaatio nenän kaut-
ta hengitysäänen ja ilmavirran suuntaan saattaa
onnistuakin. Trakeostomia tehdään, jos muuten
ei ilmatietä saada turvattua.

Toisessa luennossaan F. Berry vastasi kysymyk-
seen: ”Nukutanko räkäisen lapsen?” Aluksi muis-
tutettiin, että alle 1-vuotiailla on selkeästi lisään-
tynyt komplikaatioinsidenssi nukutettaessa hen-
gitystieinfektion aikana. Päätös anestesiakelpoi-
suudesta perustui kolmeen asiaan: ensiksi van-
hempien antamaan anamneesiin ja vanhempien
käsitykseen onko lapsi sairas, toisaalta kliiniseen
tutkimukseen, onko lapsella ylä- vai alahengitys-
tieinfektio ja kolmanneksi lapsen kuumeiluun. Eli,
jos ylähengitystieinfektio on kuumeettomalla lap-
sella ja vanhempien mukaan lapsi on hyväkun-
toinen, päiväkirurgia-tyyppinen toimenpide voi-
daan suorittaa - mielellään intubaatiota välttäen.
Mutta, jos kuumetta on yli 38°C ja/tai lapsi van-
hempien mielestä sairas ja/tai on epäilykin ala-
hengitystieinfektiosta, siirretään toimenpidettä 4-
6 viikkoa eteenpäin.
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