
46 FINNANEST  6,  3  (5)

Sektio yleisanestesiassa
Antti Aho

Viimeisen	20	vuoden	aikana	yleisanestesian	käyttö	keisarileikkauksen	aneste-
siamuotona	on	pudonnut	kymmenesosaan.	Kuitenkin	sillä	tulee	aina	olemaan	
oma	paikkansa	keisarileikkauksissa.	Erikoistuvan	lääkärin	kohdatessa	ensim-
mäistä	kertaa	tilanteen,	jossa	raskaana	olevalle	naiselle	suunnitellaan	keisari-
leikkausta	yleisanestesiassa,	on	todennäköisesti	päivystysaika	ja	täten	erikoistu-
misaikana	tulisi	hyödyntää	simulaatio-opetusta,	jotta	sekä	äiti	että	syntyvä	lapsi	
saavat	parhaan	mahdollisen	hoidon.	

Vuonna 1982 75  % sektioista tehtiin yleis-
anestesiassa ja vuonna 1998 osuus oli pu-
donnut 7,7  %:iin 1. Yleisanestesian yleisyys 

tietenkin vaihtelee sen mukaan, onko aineistois-
sa mukana elektiivisten leikkausten lisäksi myös 
päivystysleikkaukset ja missä päin maailmaa tut-
kimus on tehty. Jenkinsin aineistossa 2 Englannis-
sa yleisanestesian osuus oli elektiivisessä toimin-
nassa 5,1  % ja päivystysaikana 13,3  %. Stanfordis-
sa (Kalifornia, USA) kolmen vuoden aikana suo-
ritettujen sektioiden yleisanestesiafrekvenssi oli 
96 / 3  769 eli 2,5  % 3, kun taas Singaporessa katsot-
tiin kaikki yhden vuoden aikana suoritetut sektiot 
ja frekvenssiksi saatiin 732 / 3  583 eli 20,4  % 4. 

Työpaikassani TAYS:ssa vuosina 2001–2006 
(heinäkuun loppuun mennessä) yleisanestesias-
sa suoritettujen elektiivisten sektioiden absoluut-
tinen lukumäärä on ollut 1–12 / vuosi ja prosent-
tiosuus 0,4–4,7  %. 2000-luvun kaikki elektiivi-
set sektiot yhteen laskettuna yleisanestesian osuu-
deksi tulee 45 / 1  585 eli 2,8  %. Laskemalla mu-
kaan päivystyssektiot (joissa yleisanestesian osuus 
319 / 2  141 eli 14,7  %) yleisanestesia on anestesia-
muotona 9,8  %:ssa sektioista. Tilastointimenetel-
mämme ei ole aukoton ja edellä esitetyt osuudet 
saattavat yliarvioida yleisanestesioiden määrän.

Yleisanestesian suosiota on laskenut regionaa-
lisen anestesian suhteellinen turvallisuus. Vuosina 
1982–1984 anestesia oli Englannissa kolmannek-
si suurin äitikuolleisuuden aiheuttaja. Suurimmas-
sa osassa äitikuolemia aiheuttaja oli mahansisäl-
lön aspiraatio tai epäonnistunut intubaatio. Anes-

tesiaan liittyvä äitikuolleisuus on Englannissa las-
kenut tasolta 9 / 1  000  000 tasolle 1,4 / 1  000  000 eli 
yhteen seitsemäsosaan 2.

Sektio ja yleisanestesia: miksi?

Yleisanestesia joudutaan valitsemaan keisarileik-
kauspotilaalle, kun 1. puudutuksen laittamiseen ei 
ole aikaa eli kyseessä on ns. hätäsektio, 2. puudu-
tus on kontraindisoitu (veren hyytymisen häiriöt, 
kieltäytyminen, infektio pistokohdassa), 3. puu-
dutus epäonnistuu, varsinkin käytettäessä synny-
tyssalissa laitettua epiduraalikatetria leikkaussalis-
sa tai 4. leikkaus kestää oletettua pidempään ja / tai 
verenvuoto on hyvin runsasta. Yleisanestesia tulee 
säilyttämään oman roolinsa sektiopotilaan aneste-
siamuotona.

Sektio ja yleisanestesia: vaarat

Yleisanestesiaan liittyy kaksi pelättyä ja osin toi-
siinsa liittyvää komplikaatiota: ilmatien menettä-
minen ja mahansisällön aspiraatio. Ilmatien me-
nettäminen johtuu ainakin osittain raskauden ai-
heuttamista fysiologisista muutoksista: lisäänty-
neen limakalvojen verekkyyden aiheuttama tur-
votus nielussa, kurkunpäässä ja henkitorvessa sekä 
rintojen suureneminen. Raskaus aiheuttaa funk-
tionaalisen residuaalikapasiteetin (FRC) pienene-
misen 20  %:lla; hypoksia kehittyy raskaana ole-
valla nopeammin kuin ennen raskautta. On arvel-
tu, että vaikean intubaation esiintyvyys on raskau-
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den loppuvaiheessa 1 / 2505. ASA:n kokouksessa 
Chicagossa lokakuussa 2006 oli esillä kanadalais-
ten tutkijoiden 20 vuoden seurantatutkimus, jos-
sa vaikean ilmatien esiintyvyydeksi esitettiin jopa 
5,4  %, mutta tässä aineistossa ei kuitenkaan esiin-
tynyt yhtään epäonnistunutta intubaatiota 6.

 Mahansisällön aspiraation suurentunut ris-
ki selittyy myös raskauden aiheuttamilla fysiolo-
gisilla muutoksilla. Progesteroni löysyttää gast-
ro-esophageaalista junktiota, intra-abdominaali-
paine nousee, synnytyksen ollessa käynnissä ma-
halaukun sisältö ei etene eikä synnyttävä äiti ole 
paastonnut. Anesteettien hävittäessä suojarefleksit 
aspiraatioriski suurenee.

Yleisanestesiaan liittyy 16-kertainen äitikuollei-
suus puudutukseen verrattuna. Muita yleisaneste-
siaan liittyviä haittapuolia ovat: äidin ensikontak-
ti lapseen jää saamatta, hereillä olon riskin on ra-
portoitu suurenevan yleisanestesiassa suoritetuissa 
hätäkeisarileikkauksissa ja norjalaisten tutkijoiden 
mukaan myös leikkaukseen liittyvä komplikaatio-
riski suurenee 7. Tässä prospektiivisessa kohortti-
työssä analysoitiin 24 sairaalasta yhteensä 2  751 
sektiota ja havaittiin yleisanestesian lisäävän int-
raoperatiivisen komplikaatioriskin (kohturepeä-
mä, kohtulaseraatio, suoli- tai virtsarakkovamma) 
2,02-kertaiseksi. Lisäksi yli yhden litran verenvuo-
don riski kasvoi 1,98-kertaiseksi. Tähän työhön 
liittyy kyllä sekoittavia tekijöitä (lähinnä kohdun-
kaulan dilataation aste sektiohetkellä), mutta ne 
eivät kokonaan selitä yllä esitettyjä tuloksia.

Sektio ja yleisanestesia:  
vaarallista lapselle?

70-luvun alkupuolelta asti on tiedetty, että yleis-
anestesian jälkeen lapsen 1 minuutin Apgar-pis-
teet ovat matalammat kuin puudutusten jälkeen. 
5 minuutin Apgar-pisteissä tätä eroa ei enää näy. 
Suuren meta-analyysin 8 mukaan napalaskimo- ja 
napavaltimonäytteissä pH ja emäsylimäärä olivat 
matalammat spinaalipuudutuksen jälkeen kuin 
epiduraalipuudutuksen tai yleisanestesian jälkeen. 
Kirjoittajien sanoin: ”There are many good reasons 
to use spinal anesthesia for Caesarean section, but 
fetal / neonatal welfare is not amongst them”. 

Sektio ja yleisanestesia:  
anestesiologin syytä olla huolissaan?

Koska yleisanestesian käyttö keisarileikkauksissa 
on käynyt harvinaisuudeksi, on esitetty, että eri-
koistuvat lääkärit eivät saa riittävästi kokemusta 

hätäsektioiden hoidosta3. Hätäsektioon ei voi val-
mistautua samalla lailla kuin muihin nopean tek-
niikan intubaatioihin, koska leikkaus on päästä-
vä aloittamaan välittömästi. Tilanne on hoitavalle 
anestesiologille äärimmäisen stressaava: kaksi hoi-
dettavaa (äiti + lapsi), kiire leikkaussaliin ja pal-
jon hätääntyneitä ihmisiä: synnyttävä äiti, raport-
tia antava kätilö, obstetrikko ja isä. Lisäksi aorto-
kavaalinen kompressio, sikiön sydänäänten lasku 
sekä mahdollinen kohtuatonia ja hypovolemia an-
tavat anestesiologille runsaasti ajattelemisen aihet-
ta. Ratkaisuksi tähän kirjoittajat esittävät simulaa-
tio-opetusta. Onneksi mahdollisuudet simulaatio-
opetukseen ovat olemassa lähes jokaisessa maam-
me lääketieteellisessä tiedekunnassa. 

Yhteenveto

Yleisanestesiassa suoritettavien keisarileikkaus-
ten määrä on pudonnut 20 vuodessa yhteen kym-
menesosaan. Kuitenkin yleisanestesialla tulee ai-
na olemaan oma paikkansa näissä leikkauksissa. 
Yleisanestesiassa suoritettavaan keisarileikkauk-
seen uskotaan liittyvän 16-kertainen äitikuollei-
suus puudutukseen verrattuna. Sen sijaan lapsen 
hyvinvointi ei vaarannu yleisanestesian seurauk-
sena. Uran ensimmäinen hätäsektio saattaa tul-
la päivystysaikana, jolloin lisäavun saaminen on 
hankalaa, jos ei jopa mahdotonta. Tätä ongel-
maa vastaan tulisi suojautua erikoistumisvaihees-
sa suoritettavan simulaatio-opetuksen avulla. 
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