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Hyperbaaristen 20 mg lidokaiinin + 5 mg ropivakaiinin 
vertailu 10 mg ropivakaiiniin spinaalipuudutuksessa

Helena Kallio1, E-V Snäll1, Carl Tuomas1, P Rosenberg 2

1Anestesiaosasto, Forssan sairaala, 2 Anestesiologian ja tehohoidon osasto, HUS

Spinaalipuudutuksessa 50–100 mg lidokaiinia ai-
heuttaa noin 30 %:lle potilaista TNS-oireita 1, 

mutta annosta vähentämällä 20 mg:aan TNS-oireita 
on raportoitu vain 3.6 %:lla

 
2 ja 25 mg:lla 0 % 3. To-

dennäköisesti 20 mg lidokaiini olisi teholtaan riittä-
mätön tunninkestoiseen alaraajaleikkaukseen. Lido-
kaiinin ja ropivakaiinin sensorinen potenssisuhde on 
noin 1:4 4. Sen vuoksi oletimme, että hyperbaarisina 
liuoksina 20 mg lidokaiini yhdessä 5 mg ropivakaii-
nin kanssa aiheuttaisi 10 mg ropivakaiiniin verrattu-
na samankaltaisen maksimaalisen sensorisen puudu-
tuksen, mutta nopeamman alun ja toipumisen.

Potilaat ja menetelmät

Satunnaislistan mukaisesti 56 (18–73-v, BMI  < 35, 
ASA I–III) peräkkäistä alaraajaleikkauspotilasta si-
joittuivat 2 ryhmään siten, että potilasta hoitavat 
lääkärit ja hoitajat sekä potilas itse olivat sokkoutet-
tuja ryhmän suhteen. Ryhmässä LR käytettiin spi-
naalipuudutteena liuosta, jossa oli 1 ml 20 mg/ml 
lidokaiinia (Lidocard®, Orion Pharma), 0,5 ml 10 
mg/ml ropivakaiinia (Naropin®, AstraZeneca) ja 0,5 
ml 300 mg/ml glukoosia ja ryhmässä R puolestaan 1 
ml 10 mg/ml ropivakaiinia, 0,5 ml 300 mg/ml glu-
koosia ja 0,5 ml 9 mg/ml NaCl. Potilaan maatessa 
leikattavan puolen kyljellä ruiskutettiin 20 sekun-
nissa subaraknoidaalisesti kraniaalisuuntaan 2 ml 
tutkimuspuudutetta 27-G puikkokärkisellä neulal-
la (Pencan®, B.Braun). Potilaan hoitoon osallistu-
maton ja ryhmän suhteen sokkoutettu anestesialää-
käri testasi sensorista puudutusta pinprick-neulalla 
ja motorista puudutusta Bromage-menetelmällä 5, 
10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150, 180, 
210, 240 ja 270 minuutin kuluttua. Sama aneste-
sialääkäri haastatteli potilaat puhelimitse leikkauk-
sen jälkeisenä päivänä ja viikon kuluttua. Keskiarvo 
± standardi deviaatiota käytettiin jatkuville, normaa-
listi jakautuneille muuttujille, joita testattiin t-testil-
lä. Kaksiarvoiset muuttujat ilmoitettiin lukuarvoina 
( %) ja testattiin z-testillä. Muut muuttujat ilmoitet-
tiin muodossa mediaani (vaihteluväli) ja testattiin 
Mann-Whitney U-testillä.

Tulokset

LR-ryhmän potilaista 24 (86 %) ja R-ryhmässä 23 
(82 %) saavutti T10-dermatomin sensorisen puu-
tumisen vähintään kahdesti, eivätkä ryhmät eron-
neet sen alkamisessa 5 min (5–20 min) vs. 10 min 
(5–25 min) tai kestossa 68 min (5–115 min) vs. 
50 min (20 115 min). 9 potilasta (32 %) ryhmäs-
sä LR ja 4 potilasta (14 %) ryhmässä R tarvitsi leik-
kauksen aikana fentanyyliä joko mansettipuristuk-
sen tai leikkausalueen kivun vuoksi. Sen lisäksi mo-
lemmissa ryhmissä 2 potilasta (7 %) tarvitsi yleisa-
nestesian. Motorisen toipumisen (Bromage = 0) me-
diaaniaika oli 1.3 t molemmissa ryhmissä eivätkä 
ryhmät eronneet myöskään S1-dermatomin tun-
non palautumisen (2.5 vs. 2.8 t) eivätkä ensim-
mäisen vapaaehtoisen virtsaamisen (4.2 vs. 4.5 t) 
suhteen. Pulssin, keskiverenpaineen, happisaturaa-
tion tai niiden muutosten suhteen ryhmät eivät 
eronneet toisistaan merkitsevästi, eikä myöskään 
iän, painon, BMI:n, ASA-luokan eikä kirurgisten 
muuttujien suhteen. TNS-oireita ei esiintynyt. r

Johtopäätökset

Sekä hyperbaarinen 10 mg ropivakaiini että 5 mg ro-
pivakaiini yhdessä 20 mg lidokaiinin kanssa sopivat 
alaraajaleikkausten spinaalianestesiaan edellyttäen, 
että leikkaus loppuu tunnin sisällä puudutuksesta. r
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