
FINNANEST Vol. 33 Nro 4 2000 383

Sikiön sydämen harvalyöntisyys ja kohdun
hyperaktiivisuus lyhytvaikutteisen opioidin

intratekaalisen ruiskutuksen jälkeen

Risto Ahola, Seppo Alahuhta

Tapausselostus

Rasvaliukoisten opioidien intratekaalinen käyttö
synnytyskivun lievityksessä on viime vuosina li-
sääntynyt. Erityisesti yhdistetyn spinaali- ja epi-
duraalitekniikan suosio on lisännyt opioidien int-
ratekaalista käyttöä, mutta synnytyskivun lievi-
tys voidaan toteuttaa myös opioidin intratekaali-
sella kertaruiskutuksella. Suosituimmat opioidit
ovat fentanyyli ja sufentaniili. Analgesian alku on
niitä käytettäessä nopea ja sen teho on hyvä.
Motorinen ja sensorinen salpaus on vähäinen.
Rasvaliukoisia opioideja synnytyskivun lievityk-
seen annettaessa tavallisin sivuvaikutus on lievä
kutina. Lisäksi on raportoitu verenpaineen laskua,
pahoinvointia, äidin hengityslamaa ja sikiön sy-
dänäänivaihteluita (1). Kuvaamme tapauksen,
jossa intratekaalisesti ruiskutettu fentanyyli johti
merkitsevään sikiön sydänäänten harvalyöntisyy-
teen ja hätäkeisarileikkaukseen.

Tapausselostus

Kyseessä on 23-vuotias, aikaisemmin terve syn-
nyttäjä (G1P0), jonka raskauden kulussa ei ollut
poikkeavaa (rvk 42+0). Synnytyskivun lievityk-
seen potilas toivoi epiduraalipuudutusta. Synny-
tyksen nopean edistymisen vuoksi päädyttiin spi-
naaliseen analgesiaan. Pisto suoritettiin kolman-
nen ja neljännen lannenikaman välistä äidin ol-
lessa kylkiasennossa. Teknisesti spinaalipuudutuk-
sen laitossa ei esiintynyt ongelmia. Fentanyyli 60
µg (1.2 ml) ja bupivakaiini (Bicain spinal bond
5 mg/ml) 1.5 mg (0.3 ml) laimennettiin 1.5
ml:lla keittosuolaa. Kokonaistilavuus oli näin ol-
len 3 ml. Tätä seosta äiti sai intratekaalisesti yh-
teensä 2.8 ml. Heti annoksen ruiskutuksen jäl-

keen äiti koki vointinsa hyväksi ja kivuttomaksi.
Missään vaiheessa ei esiintynyt motorista blokkia
tai matalia happisaturaatioarvoja. Äidin verenpai-
ne oli 162/100 mmHg laskien spinaalipuudu-
tuksen laiton jälkeen 118/55. Äiti ei tuntenut
puudutuksen laiton jälkeen supistuksia. Kätilön
tunnustellessa kohtua vatsan päältä se tuntui ko-
valta. Noin 8 min kuluttua sikiön sydänäänet yl-
lättäen laskivat 120/min tasosta 60/min käyden
matalimmillaan 48/min:ssa. Äidin asennonvaih-
dosta ja lisähapen annosta huolimatta sikiön sy-
dänäänet eivät nousseet yli 70/min. Ulkoisesti seu-
ratun kardiotokografiakäyrän perusteella ei supis-
tusten olemassaoloa voitu varmentaa käyrässä
esiintyvien häiriöiden vuoksi. Gynekologin sisä-
tutkimuksessa ei todettu erikoista, kohdunsuu oli
auki 6-7 cm. Lapsen matalien sydänäänten vuoksi
päädyttiin hätäsektioon, mikä suoritettiin yleisa-
nestesiassa. Kolmenkymmenenkolmen minuutin
kuluttua puudutuksen laitosta syntyi terve poika
(52 cm, 3180 g), jolle lastenlääkäri antoi 10 pis-
tettä 1, 5 ja 15 minuutin kuluttua syntymästä.
Lapsivesi oli normaalin väristä, arteriaveren pH
normaali (7.23), eikä istukassa todettu poikkea-
vaa.

Pohdinta

Ensimmäisinä lyhytvaikutteisen opioidin intra-
tekaalisen ruiskutuksen jälkeen ilmaantuvaan si-
kiön sydämen harvalyöntisyyteen kiinnittivät
huomiota Clarke työtovereineen. He kuvasivat yh-
deksällä potilaalla kolmestakymmenestä sikiön sy-
dänäänten laskun fentanyylin (60 µg) intratekaa-
lisen ruiskutuksen jälkeen. Yhdessäkään tapauk-
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sessa ei todettu äidin verenpaineen laskua. Sydän-
äänten lasku ilmaantui 30 minuutin kuluessa
ruiskutuksesta ja kesti korkeintaan 10 minuut-
tia. Analgesia oli kaikissa tapauksissa erinomai-
nen kestäen keskimäärin 2 tuntia. Viidessä tapa-
uksessa todettiin sydänäänten laskun yhteydessä
kohdun supistustoiminnan lisääntyneen, mikä
ilmeni supistusten voiman ja frekvenssin kasvu-
na. Näistä kahdessa tapauksessa päädyttiin hätä-
sektioon ja muut hoidettiin terbutaliinilla (0.1
mg laskimonsisäisesti tai 0.25 mg ihonalaisesti).
Kirjoittajat esittivät, että harvalyöntisyys johtuu
kohdun hyperaktiivisuudesta seuranneesta alen-
tuneesta istukan verenvirtauksesta. Mahdollinen
selitys tapahtumasarjalle on tehokkaaseen ja no-
peaan kivunlievitykseen liittyvä äidin kateko-
liamiinien pitoisuuden nopea lasku (2). Nopeas-
ti alkavan, tehokkaan synnytyskivun lievityksen
yhteydessä adrenaliinipitoisuudet näyttävät las-
kevat nopeasti, kun taas noradrenaliipitoisuudet
säilyvät (3). Tällöin alfa1-vaikutus korostuu ja
kohdun supistustoiminta voimistuu.

Myöhemmin sama työryhmä kuvasi tapauk-
sen, jossa kymmenen minuutin kuluttua synny-
tyskivun lievitykseen annetun fentanyylin 25 µg
intratekaalisen ruiskutuksen jalkeen kohdun si-
säinen paine nousi ja sikiön sydänäänet laskivat
ilman äidin verenpaineen laskua (4). Myöhem-
min vastaavia tapauksia on kuvattu lisää (5).

Otaksuman paikkansapitävyyttä tutki Herbs-
manin työryhmä (6) vertaamalla prospektiivises-
ti sikiön sydämen harvalyöntisyyden ja kohdun-
sisäisen paineen nousun välistä yhteyttä 30 syn-
nyttäjällä, joiden synnytyskivun lievitys toteutet-
tiin yhdistetyllä spinaali-epiduraalitekniikalla
ruiskuttamalla fentanyyliä 25 µg intratekaalises-
ti. Kaikilla äideillä kivunlievitys oli hyvä; VAS laski
8.7:sta 2.7:ään kahden minuutin kuluessa ruis-
kutuksesta. Oksitosiini-infuusio aloitettiin 19/
30:lla. Kuudella synnyttäjällä (20 %) kohdun
sisäinen paine nousi (keskimääräinen kohdunsi-
säisen paineen nousu oli 17.7:stä 38.0:aan
mmHg). Jokaisella paineen nousuun liittyi siki-
ön sydänäänten lasku. Muutokset tapahtuivat 5-
20 min kuluessa fentanyylin ruiskutuksesta, kes-
täen 2-6 min. Yhdellä äidillä sikiön sydänäänet
laskivat ilman kohdunsisäisen paineen nousua.
Yhdelläkään äidillä ei todettu merkitsevää veren-
paineen laskua.

Oma tapauksemme muistuttaa aikaisemmin
julkaistuja monessa suhteessa. Nopeasti alkavaan

ja tehokkaaseen kivunlievitykseen liittyi kohdun
supistustoiminnan lisääntyminen ja sikiön sydä-
men syketaajuuden lasku ilman äidin verenpai-
neen merkitsevää laskua. Muutokset ilmaantui-
vat suhteellisen nopeasti eli vajaan 10 minuutin
kuluttua fentanyylin ruiskutuksesta. Vastasynty-
neen vointi oli hyvä eikä keisarileikkauksessa löy-
tynyt sydänäänimuutoksia selittävää tekijää. Käyt-
tämämme fentanyyliannos oli suhteellisen suuri,
mutta se tuskin selittää tapahtunutta. Intratekaa-
lisesti ruiskutettuna fentanyylin enimmäisannos
synnytyskivun lievityksessä on suositusten mu-
kaan 25 µg (7) ja sufentaniilin 10 µg (8).

Khan ja Hubert (9) tarkastivat retrospektiivi-
sesti 800 synnyttäjän aineiston, jossa 550 oli saa-
nut epiduraalisen synnytyskivun lievityksen ja
250 spinaali-epiduraali analgesian. Intratekaali-
nen fentanyyliannos oli 15 µg ja bupivakaiinian-
nos 1.25 mg. Pelkän epiduraalisen kivunlievityk-
sen saaneilla esiintyi 2.5 %:lla sikiön sydänään-
ten laskua (alle 90 / min ja kesto yli 60 s). Spi-
naali-epiduraali ryhmässä sikiön sydänäänten las-
kun esiintyvyys oli 5.6 %. Sydänäänten lasku il-
meni spinaali-epiduraaliryhmässä 5-15 min ku-
luttua ja epiduraaliryhmässä 20-30 min kulut-
tua. Gamblingin työryhmä totesi yhdistetyn spi-
naali-epiduraalitekniikan vaikutuksia keisarileik-
kausten esiintyvyyteen selvittelevässä prospektii-
visessa tutkimuksessaan, että intratekaalisen su-
fentaniilin (10 µg) ruiskutuksen jälkeen 18 %:lla
synnyttäjistä esiintyi sikiön sydänäänten harva-
lyöntisyyttä ja 1.5 %:lle jouduttiin tämän joh-
dosta tekemään hätäsektio (10). Kaksi tutkimus-
ta ei löytänyt epiduraalisen ja intratekaalisen syn-
nytyskivun lievityksen yhteydessä sikiön sydän-
äänimuutoksissa tekniikoiden välillä tilastollises-
ti merkitsevää eroa. Prospektiivisessa, satunnais-
tamattomassa tutkimuksessa (11) osa synnyttä-
jistä sai kivunlievitykseen sufentaniiliä 10 µg int-
ratekaalisesti (n = 65) ja osa bupivakaiinia 2.5
mg/ml epiduraalisesti (n = 64). Merkitseviä siki-
ön sydänäänimuutoksia todettiin epiduraaliryh-
mässä 23.4%:lla ja intratekaaliryhmässä 21.5
%:lla. Huomionarvoista on se, että äidin hypo-
tensiota esiintyi molemmissa ryhmissä lähes 20
%:lla. Retrospektiivisessa tutkimuksessa (12) sy-
dänäänimuutoksia esiintyi intratekaalisen kivun-
lievityksen jälkeen useammin (12 %) verrattuna
epiduraaliseen kivunlievitykseen (6 %), mutta ero
ei ollut tilastollisesti merkitsevä.
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Yhteenveto

Rasvaliukoisten opioidien intratekaaliseen ruisku-
tukseen näyttää obstetrisilla potilailla liittyvän si-
kiön sydänäänten laskun vaara. Sen esiintyvyys
vaihtelee eri tutkimusten mukaan 5.6-21.5 %:n
välillä. Harvalyöntisyys ilmaantuu suhteellisen
nopeasti, yleensä 10-15 minuutin kuluessa opi-
oidin ruiskutuksesta, se on ohimenevä kestäen
yleensä alle 10 minuuttia ja siihen liittyy usein
kohdun toiminnan vilkastumista. Sen selitetään
johtuvan nopean ja tehokkaan analgesian aiheut-
tamista katekoliamiinipitoisuuksien muutoksis-
ta. Kuvaukset perustuvat tapausselostuksiin eikä
ilmiöstä ei ole julkaistu kontrolloituja tutkimuk-
sia. Aina rasvaliukoisia opioideja intratekaalisesti
annettaessa tulee sikiön sydänääniä rekisteröidä
vähintään tunnin ajan ruiskutuksesta.

Todettaessa sikiön sydämen harvalyöntisyys ras-
valiukoisen opioidin intratekaalisen ruiskutuksen
jälkeen nykyisen hoitosuosituksen mukaan tilan-
teen hoito on aluksi konservatiivinen (synnyttä-
jän asennon tarkistaminen makuuhypotensio-oi-
reyhtymän välttämiseksi, lisähapen anto). Syn-
nyttäjän verenpaine tulee mitata, jotta puudu-
tuksen aiheuttama mahdollinen äidin hypoten-
sio voidaan todeta ja hoitaa tehokkaasti. Tarkiste-
taan kohdun supistusaste. Jos se on lisääntynyt,
annetaan glyseryylitrinitraattia laskimonsisäisinä
kerta-annoksina (50-250 µg) tai terbutaliinia
(13). Obstetrikon konsultointi on välttämätöntä
heti, kun harvalyöntisyys todetaan.
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