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Tulokset

Diklofenaakkia mitattiin 29/31 likvornäytteestä. 
Kahdessa näytteessä, otettu 22 h lääkkeen annosta, 
diklofenaakkia ei pystytty mittaamaan ja 330 min 
lääkkeenannosta otetussa näytteessä diklofenaak-
kipitoisuus oli vain 0,1 mikrog/l. Muissa, 5–223 
min lääkkeen annosta otetuissa näytteissä, likvorin 
diklofenaakki pitoisuus vaihteli 0,5–4,7 mikrog/l. 
Korkein likvorpitoisuus mitattiin 60 min lääkkeen 
annosta. Plasman analgeettisen pitoisuuden me-
diaani nivusleikkauksen jälkeen oli 104 mikrog/l 
(minimi–maksimi: 70–272 mikrog/l).

Johtopäätökset

Laskimoannostelun jälkeen diklofenaakki pe-
netroituu lasten selkäydinnesteeseen nopeasti ja 
likvorpitoisuudet ovat 1/100 plasmapitoisuuksis-
ta. Diklofenaakin analgeettinen plasmapitoisuus 
nivusleikkauksen jälkeen on 70–272 mikrog/l. 
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Tutkimuksen tarkoitus

Vaikka diklofenaakki, epäselektiivinen syklo-ok-
sygenaasientsyymin estäjä, on yleisesti käytetty tu-
lehduskipulääke 1, sen keskushermostopenetraa-
tiota ja analgeettista pitoisuutta ei ole osoitettu. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää diklofe-
naakin kulkeutumista aivoselkäydinnesteeseen ja 
analgeettista veripitoisuutta nivusleikkauksen jäl-
keen terveillä lapsilla.

Aineisto

Tutkimusryhmän muodosti 31 (24 poikaa) pe-
rustervettä iältään 3 kk–12 vuotta lasta, jotka tuli-
vat elektiiviseen spinaalipuudutuksessa tehtävään 
leikkaukseen, jossa käytetään ennakoivaa kipulää-
kitystä. Potilaita ja huoltajilta pyydettiin suullisen 
ja kirjallisen selvityksen jälkeen kirjallinen, tietoi-
nen suostumus. 

Menetelmät

Lapsille annettiin 10-min diklofenaakki-infuusio 1 
mg/kg (Voltaren 25 mg/ml, Novartis, Espoo, Suo-
mi) yläraajan laskimoon 5 min–22 h (mediaani: 69 
min) ennen lannepistoa. 

Lannepiston yhteydessä, ennen puudutusai-
neen ruiskuttamista, otettiin likvornäyte 1 ml. Sa-
maan aikaan otettiin laskimoverinäyte eri raajan 
laskimosta kuin mihin infuusio oli annettu. Spi-
naalipuudutus tehtiin levobupivakaiinilla 0,3–0,5 
mg/kg. Toinen verinäyte analgeettisen pitoisuu-
den määritystä varten otettiin kun potilailla todet-
tiin ensimmäisen kerran kipua kun haavaa painet-
tiin 20 N voimalla.




