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Luennon sisältö

• Lapsen anatomian erityispiirteet
• Vaikuttaako lapsen ikä?

• Mitä otan huomioon laparotomiaa tai nivusavausta 
tehdessä?

• Avaukset lapsilla
• Laparotomia

• Appendisektomia

• Nivustyräleikkaus



Vatsaontelon anatomian erityispiirteet lapsilla

• Vatsaontelon malli ”neliömäinen” verrattuna 
aikuisen ”suorakulmaiseen”
• Vatsaontelo leveämpi
• Palleakaaret laakeammat
• Lantio pienempi
• Maksa suhteellisesti suuri 
• Virtsarakko, ovariot ja kohtu ovat osittain intra-

abdominaalisia
• Rektum vie suurimman osan tilasta pikkulantiossa

• Kouluikäisellä lapsella kasvun myötä 
vatsaontelon malli muuttuu pikkuhiljaa 
muistuttamaan enemmän ”suorakulmiota” 

Kuva. Puri P. 2011. Newborn surgery. 3rd 
edition. Puri P. Hodder Arnold 2011. 



Neonaatin anatomian erityispiirteitä

Kuva. Puri P. 2011. Newborn surgery. 3rd edition. Puri P. Hodder Arnold 2011. 

• Rectus lihakset sijaitsevat relatiivisen 
kaukana toisistaan, rektusdiastaasi
korjaantuu iän myötä

• Omentti on hyvin ohut ja kalvomainen, 
yleensä ei ylety paljon navan alapuolelle

• Hyvin vähän rasvaa mesenteriumissa ja 
vatsaontelon elinten ympärillä

• Kouluikäisellä lapsella kasvun myötä 
vatsaontelon malli muuttuu pikkuhiljaa 
muistuttamaan enemmän ”suorakulmiota” 



Transversaalinen supraumbilikaalinen
laparotomia

Kuva. Basic techniques in pediatric surgery: an operative manual. Agarwala S, Bradnock TJ, Carachi R. Spiringer 2013.

• Hyvä näkyvyys ylä- ja alavatsan elimiin
• Erityisesti pienillä lapsilla

• Lapsilla keskiviiltolaparotomian sijaan käytetty 
avaus



• Avaus
• Poikittainen viilto 1-2 sormen leveyttä navan 

yläpuolelle

• Rektustuppi ja rektuslihakset avataan 
diatermialla

• Rektustupen takaseinämä ja peritoneum
avataan 

 pääsy vatsaonteloon

• Neonaatilla varottava napasuonia, isommalla 
lapsella ligamentumi teres: ligeerattava

Transversaalinen supraumbilikaalinen
laparotomia

Kuva. Basic techniques in pediatric surgery: an operative manual. Agarwala S, Bradnock TJ, Carachi R. Spiringer 2013.



• Sulku
• Faskia kerroksittain jatkuvalla ompeleella 2-0 tai 3-0 sulava mono- tai 

multifilamentti lanka
• Posteriorinen faskia ja anteriorinen faskia erikseen

• Subkutis/Scarpan faskia jatkuvalla 3-0 tai 4-0 multifilamentti langalla

• Iholle jatkuva intrakutaani 4-0 tai 5-0 monofilamentti lanka

• Neonaatit: kaikki faskia ja lihaskerrokset yhdellä ’massa’otoksella, iho 
jatkuvalla monofilamentilla 
• Lankafistelit yleisiä neonaateilla; hyvin ohut subkutis ja iho

Transversaalinen supraumbilikaalinen
laparotomia



• Vinkkejä 
• Vatsaonteloa avatessa muista napasuonet 

• Neonaateilla maksa tulle kylkikaaren alapuolelle; viiltoa ei kannata tehdä liian 
ylös

• Sulkiessa haavaa huomioi, ettei omentti (hyvin ohut lapsella) tai suoli jää 
ompeleiden väliin

Transversaalinen supraumbilikaalinen
laparotomia



• ’Mini-laparotomia’
• Pylorusstenoosi

• Ohutsuolen eksploraatio
• Meckelin divertikkeli

• Biopsiat suolesta (HD)

Umbilikaalinen avaus ’mini-laparotomia’



Umbilikaalinen avaus

• Kaareva viilto navan yläpuolelle
• Tarvittaessa lisätilaa jatkamalla 

ihoavausta ’omega’-tyyppisesti

• Faskian avaus
• Horisontaalisesti, napasuonet 

ligeerattava

• Linea alban suuntaisesti
• Faskian paljastaminen 

irrottelemalla subkutis faskiasta



• Hyvä kosmeettinen tulos

• Komplikaatiot:
• ~2% infektio

• <2% hernia

1 kk pylorusstenoosileikkauksen jälkeen. 

Kuva Fitzgerald et al. Jour Pediatr Surg 1990.

Umbilikaalinen avaus



Appendisektomia

• Lapsen appendisektomia voidaan tehdä laparokooppisesti tai 
avoimesti
• Laparoskopia soveltuu kaiken ikäisille lapsille 

• huomioitava lapsen pieni koko ja tarve lapsille soveltuville välineille (5mm kamera ja 
portit), matalammat intra-abdominaalipaineet, anestesiologiset seikat

• Avoimesti tehtävä appendisektomia ei eroa aikuiselle tehtävästä 
appendisektomiasta
• Viilto usein lyhyt, lapsilla vähän subkutista



Appendisektomia

• Vatsa palpoidaan 
yleisanestesiassa; palpoituva
massa?

• Viilto oikealle alavatsalle 
McBurneyn pisteen kohdalle
• Spina ililaca anterior superin ja 

navan välissä, keskikolmannes
• Jos palpoituu massa tehdään 

viilto massa kohdalle
• Villtoa voi tarvittaessa suurentaa 

leteraalisesti (ylös kaartaen) ja 
mediaalisesti

Kuva. Basic techniques in pediatric surgery: an operative manual. Agarwala S, Bradnock TJ, Carachi R. Spiringer 2013.



Appendisektomia

• Avaa:

• Iho

• Camperin fascia

• Scarpan fascia

• Langenbeckin hakoja käyttäen 
paljastetaan external oblique faskia

• External oblique faskia

• Avaa saksilla, mediaalisesti avaus 
loppuu linea semilunarikseen

• Levitä lihakset sivuun säikeiden 
suuntaisesti käyttämällä esim. kahta 
Mosquitoa 

Kuva. Basic techniques in pediatric surgery: an operative manual. Agarwala S, Bradnock TJ, Carachi R. Spiringer 2013.



Appendisektomia

• Viimeistele lihasten levitys Langenbeckin
hakoja käyttäen
• Terävää dissektiota ei tarvita

• Avaa internal oblique ja transversus
abdominis lihakset säikeiden suuntaisesti

• Paljasta transversalis fasciaja avaa se 
terävästi saksilla

• Nosta peritoneum ylös kahdella pinsetillä, 
kokeile sormilla että suolta ei ole välissä ja 
avaa peritoneum saksilla vertikaalisesti
• Laajenna avausta tarvittaessa saksilla

• Varo: 
• Avaus: epigastrica inferior suonia, suolta
• Sulku: ohut omentti jää helposti ommelten väliin 

Kuva. Basic techniques in pediatric surgery: an operative manual. Agarwala S, Bradnock TJ, Carachi R. Spiringer 2013.



Nivustyrä



Nivustyrä

• Lapsen nivustyrä leikataan pääosin avoimesti pienestä nivusviillosta
• Laparoskopian aiheita ovat mahdollinen reisityrä, kureutunut tyrä, uusiutunut 

tyrä, tarve tarkistaa samalla kivesten/kohdun/ovarioiden tilanne

• Lapsen nivuskanavan erityispiirteitä
• Neonaatti: nivuskanava on lyhyt ja vertikaalinen

• Nivuskanavan ulkoaukko on lähes sisäaukon päällä

• Inguinaalikanava pitenee kasvun mukana ja vastaa aikuisen nivuskanavaa 
teini-iässä



Nivusviiilto: Nivustyrä tai hydroseele
1) Iho
2) Subcutis
3) Scarpan fascia

4) Paljastetaan Ext.Obliq fascia, 
nivuskanavan ulkoaukko ja 
funikkeli
5) Faskiaa ei yleensä tarvitse 
avata

Kuva. Puri P. 2011. Newborn surgery. 3rd edition. Puri P. Hodder Arnold 2011. 



Nivustyrä tai hydroseele

6) Funikkelin erottelu tyräpussista tylpästi taitoksella työntelemällä ja pinseteillä 
”vetämällä”. 

- Tyräpussi hyvin ohut ja repeää helposti
- käsittele hellästi siemenjohdinta ja verisuonia

Tyräpussi

Funikkeli

Kuva. Puri P. 2011. Newborn surgery. 3rd edition. Puri P. Hodder Arnold 2011. 



Nivustyrä tai hydroseele
7) Tyräpussi katkaistaan, distaalipää
jätetään vapaaksi

8) Tyräpussin sulku proksimaalisesti
pistoligatuuralla

9) Scarpan faskian sulku knopiompelein

10) Iholle intrakutaani sulava ommel

Kuva. Puri P. 2011. Newborn surgery. 3rd edition. Puri P. Hodder Arnold 2011. 





Yhteenveto

• Imeväisen ja pienen lapsen vatsaontelon anatomia poikkeaa isomman lapsen ja 
aikuisen anatomiasta
• Avoimet umbilikaalisuonet imeväisellä
• Maksan reuna tulee kylkikaaren alapuolelle
• Vatsaontelo pyöreä soikean sijasta
Transversaalisesta supraumbilikaalisesta laparotomiaviilosta hyvä näkyvyys koko 

vatsaonteloon
Napaviillosta ’minilaparotomia’

• Lapsen appendisektomian periaatteet noudattavat aikuisille tehtävän 
appendisektomian periaatteita

• Nivustyräleikkaus tehdään pienestä nivusviillosta
• Huomioitava lapsen nivuskanavan anatomian erityispiirteet



Kiitos mielenkiinnostanne!


