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Anna korkin kuivua,  
jos kastelit sen pirtulla 
Matti Reinikainen, Sirkku Heino ja Risto Laitinen

Tutkimme	satunnaistetulla,	kontrolloidulla	kokeella,	kulkeutuuko	puudu-
teliuoksen	sekaan	etanolia,	jos	puudutteen	otossa	käytettävä	vetoneula	
pistetään	injektiopulloon	pirtusuihkauksen	jäljiltä	märän	kumikorkin	läpi.	
Tuloksemme	osoittavat,	että	etanolia	voi	kulkeutua	puudutteen	joukkoon.	
Tahattoman	etanoli-injektion	voi	välttää	antamalla	korkin	kuivua	ennen	
puudutteen	vetämistä	ruiskuun.	

Spinaalipuudutuksessa käytettävä bupivaka-
iiniliuos otetaan usein neulan avulla puudu-
tusruiskuun kumikorkilla suljetusta puudu-

teainepullosta. Yleisenä käytäntönä on pyyhkäis-
tä kumikorkkia desinfiointiin tarkoitetulla pirtul-
la ennen puudutteen ottoa ruiskuun. 

Alkoholi on neurotoksista 1, 2. Päätimme tutkia, 
aiheuttaako puuduteainepullon korkin kastelu pir-
tulla sen, että puudutusruiskuun päätyy puuduteli-
uoksen lisäksi etanolia. 

Aineisto ja menetelmät 

Tutkimusasetelma oli satunnaistettu ja kontrolloi-
tu koe. Tutkimusaineiston muodostivat 12 puudu-
teannosta, jotka olivat 5 ml:n ruiskuissa. Jokaiseen 
ruiskuun vedimme 18 G:n injektioneulan avulla 
2,0 ml bupivakaiiniliuosta (Bicain 5 mg/ml, Orion 
Pharma) 20 ml:n injektiopullosta, jonka kumikor-
kin päälle olimme edeltävästi suihkauttaneet pir-
tua (A12T, 80  % denaturoitu etanoli, Berner Oy). 

Ruiskut oli satunnaistettu kahteen ryhmään. 
Ryhmän M (märkä) ruiskuihin puudute vedettiin 
välittömästi pirtusuihkaisun jälkeen – vetoneulal-
la lävistettiin siis korkki, jonka päällä oli selvästi 
näkyvä pirtukerros. Ryhmän K (kuiva) ruiskuihin 
puudute vedettiin vasta sitten, kun korkki näytti sil-
mämääräisen tarkastelun perusteella jo kuivuneen.

Otoskoon laskennassa käytimme α-virhetasoa 
0,05 ja voimakkuutta (1–β) 0,95. Kliinisesti mer-

kittävänä erona ryhmäkeskiarvojen välillä pidim-
me etanolipitoisuutta 0,5 g/l. Keskihajonnaksi arvi-
oimme 0,2 g/l. Vaadittavaksi otoskooksi tuli vähin-
tään viisi puuduteannosta kumpaankin ryhmään. 
Varmistaaksemme riittävän otoskoon päätimme 
ottaa kumpaankin ryhmään kuusi annosta. 

Ryhmiin satunnaistaminen tehtiin kolikonheit-
totekniikalla suomalaista yhden euron kolikkoa 
käyttäen. Mikäli kolikon pysähdyttyä päällimmäi-
senä puolena oli lentävien joutsenten ja järvimai-
seman kuva, sijoittui puuduteannos ryhmään M. 
Kolikon teksti ”1 EURO” puolestaan sijoitti an-
noksen ryhmään K. Ryhmien samansuuruisuus 
varmistettiin ryhmäsatunnaistamisella 3. 

Kunkin puuduteannoksen etanolipitoisuus 
määritettiin entsymaattisella menetelmällä (alko-
holidehydrogenaasi) Cobas Integra -analysaatto-
rilla (Roche Diagnostics). Menetelmän analyytti-
nen herkkyys on 0,1 g/l. Määrityksen oikeellisuu-
den varmistamiseksi tehtiin myös rinnakkaismää-
ritykset eli jokainen näyte analysoitiin kahteen 
kertaan. Määritykset tehnyt henkilö oli sokkou-
tettu tutkimusryhmien suhteen. Ryhmien välistä 
eroa testattiin Mann-Whitneyn U-testillä. Tilas-
tolliset analyysit tehtiin SPSS 13,1 -ohjelmalla.

Tulokset 

Pitoisuusalueella alle 1 g/l yhdenkään rinnakkais-
määrityksen tulos ei poikennut varsinaisen mää-
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rityksen tuloksesta enempää kuin 0,02 g/l. Pitoi-
suusalueella yli 1 g/l rinnakkaismäärityksen tulos 
poikkesi varsinaisen määrityksen tuloksesta 3,6  % 
yhdessä tapauksessa (6,74 ja 6,98 g/l), muissa tapa-
uksissa poikkeama oli enintään 1,0  %. 

Etanolipitoisuuksien jakaumat esitetään kuvas-
sa 1. Ryhmässä M pitoisuuden mediaani oli 4,22 
g/l ja vaihteluväli 0,56–12,92 g/l, ryhmässä K kaik-
kien näytteiden pitoisuudet jäivät alle määritysme-
netelmän toteamisrajan 0,1 g/l (P = 0,002).

Pohdinta 

Tuloksemme osoittavat, että puudutteen ottami-
nen injektiopullosta pirtusuihkauksen jäljiltä mä-
rän kumikorkin läpi voi saattaa puuduteannok-
seen huomattavan etanolipitoisuuden. 

Spinaalipuudutusta seuraavina päivinä osa po-
tilaista kokee pakaroissa tai alaraajoissa tuntu-
via kipuja tai puutuneisuuden tunnetta. Näitä oi-
reita esiintyy etenkin lidokaiinilla tehtyjen puu-
dutusten jälkeen 4, mutta niitä on kuvattu myös 
mepivakaiinin ja bupivakaiinin käytön yhteydes-
sä 5. Varmaa tietoa oireiden syntymekanismista ei 
ole.

On mahdollista, ettei havainnollamme puu-
duteliuoksen sisältämästä etanolista ole kliinistä 
merkitystä. Mahdollisuutta, että aivo–selkäydin-
nesteeseen kulkeutuva etanoli vaikuttaisi puutu-
mukseen tai siitä mahdollisesti seuraaviin jälki-
oireisiin, ei kuitenkaan voida pitää poissuljettuna. 
Lieneekin aiheellista välttää etanolin injisoimista 
spinaalipuudutuksen yhteydessä. Tahaton etano-

li-injektio on helposti vältettävissä: malta odottaa 
korkin kuivumista.
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Kuva	1.	Etanolipitoisuuksien	jakauma	ryhmässä	M	(märkä)	
ja	ryhmässä	K	(kuiva).	Laatikkokuvio	(box-plot)	esittää	
mediaanin,	kvartiilit	ja	vaihteluvälin.	




