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Spinaalikatetrin (G28) kautta titrattu spinaali-
anestesia alaraajavaltimoiden ohitusleikkausta varten

Johannes Förster, T Niemi, P Rosenberg

Meilahden sairaala, HYKS, HUS

Ohuiden spinaalikatetrien markkinoille tulo 
1990-luvulla lisäsi merkittävästi jatkuvan spi-

naalianestesian (JSA) käyttöä. Erityisesti isojen orto-
pedisten leikkausten yhteydessä JSA:ta on käytetty 
hyvin tuloksin 1. JSA:n yhteydessä kardiovaskulari-
nen tila on yleensä vakaa anestesian aikana helpom-
min kontrolloitavan sympaattisen blokin vuoksi 2. 
Koska katetrin kautta voidaan antaa lisää puudute-
annoksia, JSA soveltuu myös hyvin pitkiin leikka-
uksiin. JSA:han on aiemmin kuvattu liittyvän lähin-
nä teknisiä ongelmia, esim. katetrin taittuminen tai 
adapterin irtoaminen katetrista 3. Tässä työssä tut-
kittiin JSA:n soveltumista alaraajavaltimoiden ohi-
tusleikkauksiin. Verisuonikirurgiassa potilailla on 
yleensä verenpainetauti tai sydänsairauksia ja leikka-
ukset ovat usein pitkiä.

Menetelmät

Tutkimukseen otettiin potilaita, joille tehtiin alaraa-
jojen valtimo-ohitusleikkaus yleistyneen valtimoah-
taumataudin vuoksi. Monitorointiin kuului sekä in-
vasiivisen valtimoverenpaineen että sentraalisen las-
kimoverenpaineen (CVP) mittaus. Potilaille asetet-
tiin spinaalikatetri (G28, CoSPAN®, Kendall) tasol-
le L 3–4 tai L 2–3. Potilaita nesteytettiin Ringerin 
liuoksella siten, että CVP oli  =  +3 mmHg. Potilaan 
ollessa selällään spinaalikatetriin ruiskutettiin 1 ml 
ropivakaiinia 7,5 mg/ml. Tarvittaessa annettiin 0,5 
ml:n lisäannoksia 3–5 min välein, kunnes sensori-
nen blokki on levinnyt tasolle T10. Jos puudutus al-
koi väistyä leikkauksen kuluessa, annettiin 0,5 ml:n 
lisäannoksia puudutetta tarpeen mukaan.

Tulokset

Tutkimme 41 potilasta, jotka olivat keskimäärin 71 

(51–95) vuotiaita. 39 potilaan ASA-luokka oli III tai 
IV. Leikkauksen aikana annettiin ropivakaiinia kes-
kimäärin 28,8 mg (24,2 mg 1. tunnin aikana). Kes-
kiverenpaineen lasku puudutuksen 1. tunnin aikana 
oli pieni (alussa 107 mmHg (SD 16) ja suurin kes-
kimääräinen ero –19 mmHg 60 min kohdalla). Ve-
renpainetta kohottavaa lääkettä (fenylefriini tai efed-
riini) annettiin 1. tunnin aikana kolmelle potilaal-
le (fenylefriinin kokonaisannokset 0,1, 0,125 ja 0,2 
mg) ja koko leikkauksen aikana 11:lle potilaalle (fe-
nylefriinin osalta vaihteluväli 0,05–1,1 mg [medi-
aani 0,1]). Leikkauksen kesto oli keskimäärin 170 
min (vaihteluväli 66–327). Lisäannoksia ropivaka-
iinia annettiin 22:lle potilaalle 1. tunnin jälkeen. 
Leikkaushaavan revisio hematooman vuoksi oli tar-
peellinen 2:lla potilaalla. Näille potilaille päivystä-
vä anestesialääkäri antoi uuden spinaalipuudutuk-
sen spinaalikatetrin kautta ongelmitta. Taulukossa 
esitetään JSA-tekniikkaan liittyvät ongelmat. 13 po-
tilasta tunsi ihoviillon yhteydessä kipua. Nämä tilan-
teet hallittiin antamalla fentanyylia i.v. (n = 12), li-
sää puudutetta intratekaalisti (n = 11) ja infiltroimal-
la puudutetta ihoviillon alueelle (n = 8). Huono mo-
torinen puutuminen haittasi kohtalaisesti kirurgin 
työskentelyä kolmella potilaalla. Postoperatiiviseen 
kivunhoitoon käytettiin jatkuvaa intratekaalista ro-
pivakaiini-infuusiota (2 mg/h) tai ropivakaiini-mor-
fiini-infuusiota (1 mg/h sekä 8 µg/h).

Johtopäätökset

JSA-tekniikan etuja olivat hyvä hemodynaaminen 
kontrolli, helppous antaa lisäannoksia puudutetta 
myös pitkissä leikkauksissa ja helppous antaa uusi 
spinaalipuudutus mahdollista revisiota varten. Ha-
vaitsimme kuitenkin kohtuullisen runsaasti teknisiä 
ongelmia, joista ei kuitenkaan ollut potilaille pysy-
viä haittoja. Kiputuntemusten esiintymistä leikka-
uksen alussa voitaisiin luultavasi vähentää suurenta-
malla hiukan alussa annettavia puuduteannoksia. r
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Havaittu ongelma Potilasmäärä
Spinaalitilan punktio ei onnistunut 1
Kaksi tai enemmän punktiota 7
Verta spinaalineulaan 2
Lievä ja ohimenevä parestesia 10
Lievä kipu ihoviillon yhteydessä 13
Regionaalisen anestesian konversio yleisanestesiaan  1
Spinaalikatetrin ja adapterin yhdistelmä ei tiivis 3
Spinaalikatetrin irtoaminen adapterista 0
Anestesiaan liittyviä komplikaatioita 0




