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Tutkimuksen tarkoitus

Hyperbaarisella artikaiinilla suoritetun spinaa-
lianestesian tyypillisiä ominaisuuksia ovat nopea 
alku ja lyhyt kesto 1, 2. Koska glukoosin läsnäolo 
puuduteliuoksessa kuten esim. bupivakaiiniliuok-
sessa 3 näyttäisi lyhentävän spinaalipuudutuksen 
kestoa, halusimme tutkia, koskeeko sama ilmiö 
myös artikaiinia. 

Aineisto

Yhdeksänkymmentäkahdeksan päiväkirurgiseen 
nivustyräleikkaukseen tulevaa potilasta satunnais-
tettiin prospektiivisesti kahteen ryhmään käytettä-
vän puuduteliuoksen mukaan: hyperbaarisen arti-
kaiinin ryhmään (hA) ja lisäaineettoman artikaii-
nin ryhmään (pA). 

Menetelmät

Puudutteena käytettiin kaupallista säilöntä-ainee-
tonta artikaiiniliuosta 40 mg/ml (Ultracain ohne 
Adrenalin®, Aventis) sellaisenaan ryhmässä pA. 
Ryhmää hA varten liuos tehtiin selvästi hyperbaa-
riseksi lisäämällä glukoosia ad 75 mg/ml.

Puudutteen (84 mg) injektion aikana potilas oli 
kyljellään horisontaaliasennossa ja sen jälkeen se-
lällään horisontaaliasennossa koko leikkauksen 
ajan. Sokkouttamisperiaatetta noudattaen senso-
risen puutumisen leviämistä ja poistumista testat-
tiin ”pin-prick”-menetelmällä ja alaraajojen moto-
rista toimintaa Bromagen asteikolla. Leikkauksen-
jälkeinen puhelinhaastattelu tehtiin 1. ja 7. post-
operatiivisena päivänä.

Tulokset

Sensorinen puutuminen levisi T10-dermatomin 
tasolle tai ylemmäksi 46/49 potilaalla ryhmässä 
hA ja 40/49 potilaalla ryhmässä pA. Ryhmässä hA 
sensorinen puutuminen levisi nopeammin T10-
tasolle (mediaani 2 vs. 6 min, P<0.001) ja pysyi täl-
lä tasolla tai ylempänä kauemmin (mediaani 86 vs. 
69 min, P<0.005) kuin ryhmässä pA. Kolmella po-
tilaalla ryhmässä hA sensorinen puutuminen ulot-
tui servikaalisten dermatomien tasolle.

Sensorisen puutumisen kesto injektiosta S2-
dermatomin toipumiseen oli lyhyempi ryhmäs-
sä hA kuin ryhmässä pA (P<0.001). Alaraajojen 
motorisen puutumisen kesto oli samoin lyhyempi 
ryhmässä hA (mediaani 120 min) kuin ryhmässä 
pA (mediaani 180 min) (p<0.001). Jälkihaastatte-
luissa ei ilmennyt mitään vakavia neurologisia oi-
reita.

Johtopäätökset

Artikaiiniannoksella 84 mg hyperbaarinen liuos 
soveltui päiväkirurgiseen spinaalipuudutukseen 
isobaarista paremmin, koska puutuminen tapah-
tui nopeammin ja sekä sensorinen että motori-
nen salpaus kestivät lyhyemmän aikaa. Seuraa-
vaksi selvitämme, voidaanko hyperbaarisella ar-
tikaiinilla tehdyn spinaalipuudutuksen leviämis-
tä säädellä leikkaustason asentomuutoksella. 
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