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Spinal anaesthesia with a low dose of
bupivacaine: Clinical studies on unilateral

spinal anaesthesia and the effect of additional
fentanyl
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Spinaalipuudutus vietti 100-vuotisjuhliaan kol-
me vuotta sitten. Elokuun 16. päivä vuonna 1898
August Bier teki ensimmäisen leikkauksen spi-
naalipuudutuksessa Kielin yliopistollisessa sairaa-
lassa. Jo spinaalipuudutuksen alkuajoista lähtien
puudutusta on yritetty rajoittaa ja sen leviämi-
seen vaikuttavia tekijöitä pyritty selvittämään.
1959 saksalainen Rügheimer yritti rajata puu-
dutuksen vain toiseen alaraajaan käyttäen hypo-
baarista tekniikkaa. Kaksi vuotta myöhemmin
Tanasichuk sitä vastoin kuvasi unilateraalisen tek-
niikan käyttäen hyperbaarista puudutetta, suun-
taavaa neulaa ja potilaan kylkiasentoa puudutuk-
sen jälkeen. Aihe oli melkein unohdettu 1990-
luvun puoliväliin, jolloin heräsi jälleen mielen-
kiinto toispuoleisen puudutuksen aikaansaami-
seen ja low-dose -annosteluun. Tähän on varmasti
omalta osaltaan vaikuttanut myös päiväkirurgi-
sen toiminnan lisääntyminen, sillä tämä toispuo-
leinen puudutus soveltuu käytettäväksi suuressa
osassa ortopedisiä ja muita toimenpiteitä, joissa
toimenpide kohdistuu vain toiseen alaraajaan.
Kaikista kirurgisista toimenpiteistä tehtiin päi-
väkirurgisesti 5% vuonna 1990 ja 25% vuonna
1997. Jos arvio päiväkirurgian suhteellisen osuu-
den kasvusta toteutuu, päiväkirurgisten leikkaus-
ten osuus on jo yli puolet kaikista leikkauksista
vuonna 2003. Päiväkirurgian lisääntyessä myös
anestesiamenetelmien tulee kehittyä vastaamaan
päiväkirurgian vaatimuksiin.

Aikaisemmin spinaalipuudutukseen päiväki-
rurgisten toimenpiteiden yhteydessä suhtaudut-
tiin varauksella lähinnä postpunktionaalisen pään-
säryn riskin vuoksi. Spinaalineulojen kehittyessä,
ja kun käyttöön on otettu yhä ohuempia ja ei-
leikkaavia neuloja, postpunktionaalisen päänsä-

ryn riskiä on kyetty vähentämään. Päänsäryn esiin-
tyvyys onkin enää 1%:n luokkaa viimeisimmissä
tutkimuksissa, mikä ei enää ole este spinaalipuu-
dutuksen käytölle päiväkirurgisessa toiminnassa
nuorillakaan potilailla. Spinaalipuudutuksen
käyttö onkin lisääntynyt viime aikoina päiväki-
rurgisessa toiminnassa.

Lidokaiini oli aikaisemmin käytetyin puudute
lyhyissä päiväkirurgisissa toimenpiteissä. Valitet-
tavasti 90-luvun alkupuolella kuvattiin aikaisem-
min spinaalipuudutuksessa turvallisena pidetyn
lidokaiinin käytön yhteydessä sekä pysyviä että
ohimeneviä neurologisia ärsytysoireita (TNS),
joiden esiintyvyys vaihtelee eri tutkimuksissa 3-
40% välillä. Neurologisia ärsytysoireita raportoi-
tiin sekä yksittäisten injektioiden että kestopuu-
dutusten yhteydessä. FDA kielsikin mikrokatet-
rien käytön 1992, koska niiden ajateltiin aiheut-
tavan puudutteen epätasaista jakautumista ja
myötävaikuttavan näin neurologisten oireiden
syntyyn. Lisäksi vuonna 1995 lääketehdas antoi
suosituksen laimentaa 5% lidokaiini joko likvo-
rilla tai fysiologisella keittosuolalla. Myöhemmin
on osoitettu, että myös jopa 0.5% lidokaiini voi
aiheuttaa ko. oireita. Tällä hetkellä näiden neu-
rologisten ohimenevien ärsytysoireiden vuoksi li-
dokaiinin käyttö spinaalipuudutteena onkin ky-
seenalaistettu ja pieniannoksista bupivakainia on
alettu tutkia lidokaiinin vaihtoehtona lyhytkes-
toisissa päiväkirurgisissa toimenpiteissä käytettä-
väksi. Myös muita vaihtoehtoisia puudutteita on
tutkittu. Mepivakaiini kuten myös lidokaiini olisi
lyhytvaikutteisuutensa vuoksi hyvä puudute päi-
väkirurgiseen spinaaliin, mutta ohimeneviä neu-
rologisia ärsytysoireita on todettu esiintyvän jopa
30%:lla potilaista, jotka puudutettiin käyttäen
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4% mepivakaiinia, eli tilanne on mepivakaiinin
suhteen täysin sama kuin lidokaiininkin. Prilo-
kaiinin kohdalla näiden oireiden esiintyminen on
ollut harvinaisempaa, mutta prilokaiini ei sen si-
jaan ole meillä Suomessa rekisteröity spinaalipuu-
dutuksessa käytettäväksi. Ropivakaiinin käytön
yhteydessä ei ole raportoitu em. neurologisia är-
sytysoireita, mutta spinaalipuudutteena sillä ei
ole mitään etua bupivakaiiniin verrattuna.

Päiväkirurgisen spinaalipuudutuksen tulisi
antaa hyvä kirurginen anestesia, olla turvallinen
potilaalle, mahdollistaa nopea toipuminen puu-
dutuksesta ja olla potilaalle miellyttävä. Potilai-
den tulee voida kotiutua nopeasti ja turvallisesti
toimenpiteen jälkeen. Mikäli toimenpide kohdis-
tuu vain toiseen alarajaan, voidaan puudutuskin
rajata pääsääntöisesti vain leikattavalle puolelle.
Näin puutuvien segmenttien määrä on vähäisem-
pi, ja esimerkiksi hypotension insidenssiä voidaan
vähentää. Toispuoleista puudutusta on lähdetty
kehittämään käyttämällä lateraalista asentoa, pien-
tä annosta puudutetta ja suuntaavaa spinaalineu-
laa. Kun pyritään toispuoleiseen puudutukseen
pienellä puudutemäärällä, puudute on kyettävä
suuntaamaan leikattavalle puolelle mahdollisim-
man tarkoin. In vitro -töissä onkin todettu, että
ei-leikkaavat neulat aiheuttavat vähemmän late-
raalista deviaatiota kuin leikkaavat neulat. Lisäksi
ei-leikkavalla Whitacren neulalla puudutesuihkua
voidaan suunnata.

Turun kaupungin kirurgisessa sairaalassa anes-
tesiaylilääkäri Jaakko Korkeila alkoi kehittää tois-
puoleisia spinaalipuudutuksia jo 70-luvulla.
Aluksi käytettiin noin 10 millilitran annoksia
hypobaarista 0.18 % bupivakaiini-liuosta, jossa
puudutetta oli kuitenkin milligrammoina sama
määrä kuin perinteisissäkin puudutuksissa ja mi-
tään etua ei vielä siinä vaiheessa saavutettu. 1990-
luvun puolivälissä puuduteannosta redusoitiin ja
saatiin aikaan ensimmäiset toispuoleiset puudu-
tukset. Tuolloin suunnitteilla oli uusi kirurginen
sairaala ja erillinen päiväkirurginen yksikkö, jon-
ka tarpeisiin tuli vastata. Tästä puudutuksesta
voidaan käyttää montaa nimeä. Voidaan puhua
unilateraalisesta, toispuoleisesta tai rajoitetusta
puudutuksesta. Myös täsmäspinaali tai aqua-spi-
naali ovat käyttökelpoisia termejä ja turkulaiset
puhuvat myös ”plantratusta spinaalista”.

Kun pyritään käyttämään yhä pienempiä puu-
duteannoksia, saattaa puudutus joillakin potilailla
jäädä riittämättömäksi. Puudutteen valitsemisen

lisäksi voimme lisätä puudutteen sekaan intrate-
kaalisesti jonkin adjuvantin. Sen tulisi parantaa
itse puudutusta ja saada aikaan postoperatiivinen
analgesia, mutta se ei saa pidentää kotiutusaikaa.
Yleisimmin käytössä ovat adrenaliini, klonidiini
ja opioidit. Adrenaliinin on todettu lidokaiiniin
lisättynä pidentävän puudutuksen kestoa eten-
kin lumbaali- ja sakraalialueella ja sen lisäksi pi-
dentävän aikaa ensimmäiseen virtsaukseen, joten
se ei tunnu sopivalta adjuvantilta päiväkirurgi-
seen puudutukseen. Klonidiinia on annettu sekä
suun kautta ennen puudutusta että spinaalipuu-
dutteeseen lisättynä. Molemmilla menetelmillä
saatiin aikaan puudutuksen voimistuminen.
Myöskään vesiliukoinen morfiini ei sovellu myö-
häisen hengitysdepression vaaran vuoksi käytet-
täväksi päiväkirurgisessa toiminnassa. Sen sijaan
rasvaliukoisemman fentanyylin ei ole todettu ai-
heuttavan hengitysdepressiota 25 mg ja sitä pie-
nemmillä annoksilla. Kun fentanyyliä on lisätty
puudutteeseen intratekaalisesti, sillä on saatu ai-
kaan intraoperatiivisen anestesian paraneminen,
mutta esimerkiksi aika ensimmäiseen virtsaami-
seen, motorisen blokadin palautumiseen tai ko-
tiutumiseen ei ole merkitsevästi pidentynyt. Fen-
tanyyli sopiikin pieninä annoksina päiväkirurgi-
sille potilaille käytettäväksi.

Päiväkirurgian lisääntyminen, raportit lidoka-
iinin mahdollisesta osuudesta ohimenevien neu-
rologisten oireiden syntyyn sekä halu rajoittaa
puudutus vain toiseen alaraajaan olivat myötä-
vaikuttamassa tämän väitöskirjatutkimuksen syn-
tyyn.

Aineisto ja menetelmät
Väitöskirja koostui viidestä osatyöstä. Tutkimus-
työ toteutettiin Turun kaupungin kirurgisessa
sairaalassa ja Turun yliopistollisessa keskussairaa-
lassa vuosina 1996-1999 eettisten toimikuntien
hyväksyttyä tutkimussuunnitelmat. Tutkimuspo-
tilasaineiston muodostivat yhteensä 340 kirurgista
potilasta. Toispuoleista spinaalipuudutusta selvit-
tävissä tutkimuksissa oli 254 polvitähystykseen
tulevaa potilasta. Nämä potilaat puudutettiin
käyttäen noin 6 mg annosta bupivakaiinia. Kaik-
ki potilaat puudutettiin käyttäen Whitacren 27
G:n neulaa ja ohjainneulaa. Motorisena testinä
käytettiin modifioitua Bromagen asteikkoa ja sen-
sorisena testinä pin-prick -menetelmää. Jälkeen-
päin selvitettiin mm. pään- ja selkäsäryn sekä ra-
kon toimintahäiriöiden ilmaantumista.
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Ensimmäisessä osatyössä (I) verrattiin 20 ja 30
minuutin kylkimakuutusajan vaikutusta toispuo-
leisen spinaalipuudutuksen syntyyn 70:llä yli 25-
vuotiaalla ASA I-II polven artroskopiapotilaalla.
Spinaalipuudutteena käytettiin 6.12 mg annos-
ta 0.18% bupivakaiiniseosta (1.8 ml 5 mg/ml
bupivakaiinia + aqua ad 5 ml).

Toisessa osatyössä (II) verrattiin 60 polven art-
roskopiapotilaalla kahden eri volyymin (1.2 ml
0.5% plain bupivakaiini tai 3.4 ml 0.18% bupi-
vakaiiniseos) vaikutusta toispuoleisen spinaalipuu-
dutuksen aikaansaamiseen, kun puudutetta on
milligrammoina sama määrä (6 mg).

Kolmannessa osatyössä (III) verrattiin hypo-
baarista puudutetta (6 mg plain 0.5% bupivaka-
iini) hyperbaariseen puudutteeseen (6 mg tung
0.5% bupivakaiini) 60 päiväkirurgisella polven
artroskopiapotilaalla toispuoleisen spinaalipuudu-
tuksen aikaansaamiseen.

Neljännessä osatyössä (IV) tutkittiin pienen
asennonmuutoksen vaikutusta toispuoleisen spi-
naalipuudutuksen aikaansaamiseen käyttäen 3.4
ml annosta 0.18% bupivakaiinia. Toisessa ryh-
mässä potilaita pidettiin suorassa kylkiasennossa
ja toisessa ryhmässä potilaat kallistettiin 45 as-
tetta kohti vatsa-asentoa kylkiasennon lisäksi. Ta-
voitteena oli vaikuttaa enemmän dorsaalisiin eli
sensorisiin hermojuuriin jälkimmäisessä potilas-
ryhmässä.

Viidennessä osatyössä (V) tutkittiin pienen
fentanyylilisän vaikutusta pienen bupivakaiinian-
noksen tehoon 80 urologisella ASA I-III miespo-
tilaalla.

Tulokset
Käyttämällä noin 6 mg:n annosta bupivakaiinia,
pitämällä potilaat kylkiasennossa puuduttamisen
jälkeen ja puuduttamalla potilaat ei-leikkaavalla
ohuella spinaalineulalla, saatiin aikaan pääsään-
töisesti toispuoleinen puudutus kaikissa tutkimus-
ryhmissä polven artroskopiapotilailla. Täysin tois-
puoleinen puudutus motoriikan osalta saatiin ai-
kaan 52%:lle potilaista. Pitämällä potilaita 30
minuuttia kylkiasennossa puuduttamisen jälkeen
verrattuna 20 minuutin kylkimakuutusaikaan
saatiin aikaan enemmän täysin toispuoleisia puu-
dutuksia motoriikan osalta (p<0.05), mutta sen
sijaan sensorisen puudutuksen leviämisessä ei ol-
lut eroa ryhmien välillä. Kun käytettiin joko 1.2
ml 0.5% bupivakaiinia tai 3.4 ml 0.18% bupi-
vakaiiniseosta (puudutetta oli milligrammoina

sama 6 mg), puudutteen volyymilla ei ollut vai-
kutusta toispuoleisen spinaalipuudutuksen ai-
kaansaamiseen, pin-prick -analgesiaan tai moto-
riseen blokkiin. Hyperbaarista bupivakaiinia käyt-
tämällä sen sijaan saatiin enemmän täysin tois-
puoleisia puudutuksia kuin käyttämällä laimen-
tamatonta 0.5% bupivakaiinia (p< 0.01). Täy-
sin toispuoleisia puudutuksia sekä motorisen että
sensorisen blokin osalta oli hyperbaarisessa ryh-
mässä 83% ja plain-ryhmässä 37%. Neljännessä
osatyössä pienellä asennon muutoksella ei saatu
kliinisesti merkittävää eroa tutkimusryhmien vä-
lille. Urologisille potilaille saatiin aikaan lyhyt-
kestoinen puudutus käyttäen 5 mg annosta hy-
pobaarista bupivakaiinia, johon oli lisätty 25 mg
fentanyyliä. Tutkimuksissa, joissa pyrittiin tois-
puoleiseen spinaalipuudutukseen, 10/254
(3.9%) tarvitsi lääkitystä hypotensioon ja 1/254
(0.4%) bradycardiaan. Yhdellekään potilaalle ei
kehittynyt postspinaalipäänsärkyä tai ohimene-
viä neurologisia ärsytysoireita, ja yhtäkään pol-
ven artroskopiapotilasta ei jouduttu katetroimaan
virtsaretention vuoksi. Potilastyytyväisyys oli hyvä,
sillä 97% potilaista arvioi käytetyn anestesiame-
netelmän hyväksi, ja 99% potilaista ilmoitti va-
litsevansa tämän puudutusmenetelmän myös tu-
levaisuudessa, mikäli olisi tarpeen.

Johtopäätökset
Toispuoleinen spinaalipuudutus on saatavissa ai-
kaan käyttämällä pientä annosta puudutetta.
Merkillepantavaa on haittavaikutusten erittäin
vähäinen esiintyminen. Tämä puudutus soveltuu
päiväkirurgiassa käytettäväksi kestonsa, haittavai-
kutusten vähyyden ja potilastyytyväisyyden vuok-
si. Pääsääntöisesti toispuoleinen spinaalipuudu-
tus saadaan aikaan 6 mg bupivakaiiniannoksella
käyttäen joko hypobaarista tai hyperbaarista puu-
dutetta. Tämän puudutuksen tekemiseen menee
ehkä marginaalisesti hieman enemmän aikaa, ja
asiaan pitää olla perehtynyt, mutta edut hemo-
dynamiikan ja potilastyytyväisyyden suhteen
puoltavat sen tekemistä. Mikäli on mahdollista
puuduttaa potilaat etukäteen, tämän toispuolei-
sen spinaalipuudutuksen tekemiseen ei kulu kal-
lista leikkaussaliaikaa edes sen vertaa kuin poti-
laan nukuttamiseen tai perinteisen spinaalipuu-
dutuksen tekemiseenkään. Toisaalta potilaat ovat
omatoimisempia aikaisemmin ja näin voidaan
säästää myös hoitotyötä. Toispuoleisen spinaali-
puudutuksen tekemisellä katsoisin olevan myös
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didaktista arvoa, sillä opetellessaan uusia puudu-
tusmenetelmiä nuori lääkäri joutuu pohtimaan
puudutuksen leviämiseen ja häviämiseen vaikut-
tavia seikkoja.
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