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Synnytysanalgesian vaikutukset 
vastasyntyneeseen

Eeva Nikkola

Lähes	kaikki	synnytyskivun	hoidossa	käytettävät	lääkkeet	voivat	kulkeu-
tua	jossain	määrin	istukan	läpi.	Silti	sikiön	tai	vastasyntyneen	merkittävä	
altistuminen	kivunhoidon	vaikutuksille	on	harvinaista.	Epiduraali-	ja	spi-
naalipuudutus	ovat	turvallisia	syntyvälle	lapselle,	mikäli	käytetään	tavan-
omaisia	annoksia.	Ne	voivat	olla	jopa	hyödyllisiä	parantaessaan	istukan	
verenvirtausta	ja	sikiön	happeutusta.	Intratekaalisesti	annostellut	opioidit	
saattavat	hidastaa	sikiön	sykettä.	Parenteraalisten	opioidien	anto	voi	aihe-
uttaa	merkittävää	sikiön	altistumista	ja	lamata	vastasyntyneen	hengitystä.	

Tässä kirjoituksessa kuvataan synnytyski-
vunhoidon vaikutuksia vastasyntyneeseen. 
Aiheesta on vastikään julkaistu katsausar-

tikkeli Suomen Lääkärilehdessä 1. Synnyttäjälle an-
nettu lääkitys voi vaikuttaa sikiöön ja vastasynty-
neeseen kolmella tavalla. Lääkeaine voi kulkeutua 
istukan läpi ja aiheuttaa sikiölle suoria lääkevaiku-
tuksia. Lääkityksellä voi myös olla äidin vointiin 
sellaisia toivottuja tai haitallisia vaikutuksia, jot-
ka heijastuvat lapseen, esimerkkinä äidin veren-
paineen muutokset. Lisäksi käytettävä lääkitys voi 
vaikuttaa synnytyksen kulkuun. 

Lähes kaikki lääkeaineet läpäisevät istukan jos-
sain määrin, mutta siirtyvän lääkkeen määrä ja 
siirtymisen nopeus vaihtelevat. Molekyylipainol-
taan pienet (< 600 daltonia), rasvaliukoiset, ioni-
soitumattumat ja proteiineihin sitoutumattomat 
lääkeaineet läpäisevät istukan parhaiten. Istukka 
toimii lipidiä sisältävänä solukalvona, jonka läpäi-
sy tapahtuu pääasiassa diffuusiolla. Lääkeannos, 
lääkkeenantoreitti ja istukan verenvirtausta muut-
tavat tekijät vaikuttavat lääkkeen kulkeutumiseen 
istukan läpi. Aika lääkkeen annosta synnytykseen 
vaikuttaa siihen, kuinka paljon lääkeainetta on eh-
tinyt siirtyä sikiöön, kuinka paljon on kulkeutunut 
takaisin äidin puolelle ja paljonko metaboloitunut, 
eli minkä verran lääkettä lapseen syntymähetkellä 
jää. Kaiken kaikkiaan sikiöön kertyvä lääkeainepi-

toisuus riippuu lääkkeen affiniteetista äidin tai si-
kiön vereen ja sen sitoutumisesta istukkaan 2.

Vastasyntyneen erityispiirteitä

Lääkkeiden vaikutuksen suhteen vastasyntynyt 
eroaa monella tavalla isommasta lapsesta tai ai-
kuisesta. Vastasyntyneen elimistön kokonaisnes-
temäärän sekä ekstrasellulaarinesteen osuus on 
suurempi kuin isommalla lapsella tai aikuisella. 
Samoin aivojen ja maksan suhteellinen osuus on 
suurempi. Rasvakudosta ja luurankolihasta on sen 
sijaan vastasyntyneellä suhteellisesti aikuista vä-
hemmän. Aivojen myeliinipitoisuus on vastasyn-
tyneellä pieni, aivojen verenvirtaus runsasta ja ve-
riaivoeste läpäisevämpi kuin isommalla lapsella tai 
aikuisella 3, 4. Lisäksi hengityksen säätelyjärjestel-
mä on kypsymätön. 

Albumiinin ja muiden plasman proteiinien ta-
sot ovat vastasyntyneellä pienet, minkä seuraukse-
na elimistössä on runsaasti vapaata, aktiivista lää-
keainetta. Tämän lisäksi fetaalialbumiinin lääke-
aineaffiniteetti on heikko, ja endogeeniset aineet 
(muun muassa bilirubiini) kilpailevat sitoutumis-
paikoista. Maksan lääkeainemetabolia ja munuais-
ten eritys on kypsymätöntä, joten lääkeaineiden 
eliminaatio vastasyntyneen elimistöstä on hidas-
ta 3, 4. Toisaalta kuitenkin sydämen minuuttivirta-
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us on suuri, joten maksan verenkierto painokiloa 
kohti on vilkkaampaa kuin isolla lapsella tai aikui-
sella.

Yleisesti ottaen vastasyntyneet ovat herkem-
piä lääkkeiden vaikutuksille kuin isommat lapset 
tai aikuiset. Toisaalta vastasyntyneellä lääkeaineen 
jakaantumistilavuus on suhteellisesti suurempi ja 
myös lääkeainereseptoreja saattaa niiden kehitys-
ajankohdasta riippuen olla vähemmän, minkä seu-
rauksena lääkeainepitoisuus voi jäädä matalaksi ja 
vaikutukset vähäisemmiksi kuin isommilla 3. Tie-
tyn lääkkeen täsmällisiä vaikutuksia kunkin vasta-
syntyneen kohdalla onkin vaikea ennustaa, erityi-
sesti jos kyseessä on äidille annosteltava lääke, jol-
loin vaikuttamassa ovat myös äitiin ja istukan lä-
päisevyyteen liittyvät seikat. 

Keskoset ovat erityisryhmä vastasyntyneiden 
joukossa. Useimmat tutkimukset synnytysanalge-
sian vaikutuksista vastasyntyneeseen on tehty täy-
siaikaisilla lapsilla, eikä niiden tuloksia voi suoraan 
soveltaa ennenaikaisina syntyneisiin. Voidaan kui-
tenkin olettaa, että keskosille eri lääkkeiden vaiku-
tukset ovat todennäköisesti moninkertaisia täysi-
aikaisiin verrattuna 5. 

Vastasyntyneen tutkiminen ja valvonta

Tärkeintä vastasyntyneen lääkevaikutusten arvioi-
misessa on esitietojen lisäksi huolellinen kliininen 
tutkimus, jossa normaalin statuksen osana arvioi-
daan vastasyntyneen vireystasoa, jäntevyyttä, sekä 
reagointia tutkimiselle. Apgar-pisteet otettiin alun 
perin käyttöön äidin saaman lääkkeen sikiövaiku-
tusten mittarina 6, ja ne soveltuvat edelleen siihen 
tarkoitukseen. Apgar-pisteet ovat kuitenkin karkea 
mittari, jolla vain voimakkaimmat lääkkeiden ai-
heuttamat vaikutukset tulevat esiin. Vastasyntynyt 
on normaalisti vireä pian syntymän jälkeen, jolloin 
Apgar-pisteet annetaan, ja lääkevaikutukset voivat 
tulla esiin vasta myöhemmin vireystilan muuten-
kin laskiessa. Napaveren happo–emästase on käyt-
tökelpoinen synnytysasfyksian mittari, mutta pH-
arvoon vaikuttaa esimerkiksi äidin hyperventilaa-
tio, joten sikiön ja vastasyntyneen voinnin arvioi-
miseksi olisi suositeltavaa käyttää emäsylimäärää 
(BE, base excess) pH-arvon rinnalla 7. Normaalit 
Apgar-pisteet ja happo–emäsarvot eivät sulje pois 
mahdollisuutta, että vastasyntyneessä olisi äidille 
annetun analgesian sivuvaikutuksia.

Lääkevaikutusten tarkemmaksi arvioimiseksi 
vastasyntyneessä on kehitetty erityisiä pisteytys-
menetelmiä, neurobehavioraalisia testejä eli reak-
tiokäyttäytymistestejä. Näistä tunnetuimmat ovat 

NACS (Neurologic and Adaptive Capacity Scoring 
System, 8), ENNS (Early Neonatal Neurobehavior-
al Scale, 9) ja BNBAS (Brazelton Neonatal Behav-
ioral Assessment Scale, 10). Näissä tutkitaan muun 
muassa vastasyntyneen lihastonusta, vireystilaa, 
kykyä reagoida erilaisiin ärsykkeisiin ja mukau-
tua toistuviin ärsykkeisiin sekä varhaisheijasteita 
ja niiden tarkoituksenmukaisuutta. Näistä NACS 
on useimmin käytetty. Se koostuu viidestä osa-alu-
eesta, jotka ovat adaptoitumiskyky, passiivinen to-
nus, aktiivinen tonus, primaariheijasteet ja yleinen 
neurologinen status. Testissä on 20 kohtaa, jotka 
kukin pisteytetään arvolla 0,1 tai 2, joten testin tu-
lokseksi saadaan yksittäinen numeroarvo 8. Reak-
tiokäyttäytymistestit soveltuvat parhaiten tutki-
muskäyttöön.

Opioidivaikutusten kuvaajana lääketutkimuk-
sissa voidaan käyttää aikaa syntymästä säännölli-
sen hengityksen alkamiseen tai naloksonin tarvet-
ta. Herkin opioidien aiheuttaman hengityslaman 
merkki on hiilidioksidipitoisuuden kasvaminen, 
mutta sen jatkuva noninvasiivinen mittaaminen ei 
yleensä ole mahdollista tavallisella vuodeosastolla. 
Vastasyntyneen hengityslamaa voidaan selvittää 
myös happikyllästeisyyden seurannalla. Pulssiok-
simetri on non-invasiivinen mittari, jonka etuna 
on mahdollisuus jatkuvaan, pitkäaikaiseen moni-
torointiin. Se ei kuitenkaan ole optimaalinen opi-
oidien aiheuttaman hengityslaman mittari, ja li-
säksi avoinna oleva valtimotiehyt, heikko ääreisve-
renkierto ja liikeartefaktat heikentävät sen luotet-
tavuutta vastasyntyneellä 11.

Napaverestä ja vastasyntyneestä voidaan mää-
rittää lääkeaineiden ja niiden aktiivisten metabo-
liittien pitoisuuksia. Lääkeainepitoisuus napave-
ressä kertoo vain syntymähetken tilanteen eikä si-
tä, kuinka paljon lääkettä vastasyntyneen kudok-
siin jää syntymähetkellä 12. Lipofiiliset lääkeaineet, 
kuten puudutteet ja opioidit, voivat olla varastoitu-
neina vastasyntyneen aivoissa tai muissa kudoksis-
sa, mistä ne poistuvat vasta vähitellen. 

Epiduraalipuudutus 

Amidityyppiset puuduteaineet (muun muassa bu-
pivakaiini, ropivakaiini, levobupivakaiini) läpäise-
vät kaikki istukan 5, 12. Niiden eliminaatio vastasyn-
tyneen elimistöstä on 2–3 kertaa hitaampaa kuin 
aikuisilla. Käytettäessä kliinisiä annoksia puudute-
aineilla ei kuitenkaan ole osoitettu olevan merkit-
täviä suoria vaikutuksia sikiöön tai vastasyntynee-
seen. Epiduraalipuudutuksen sinällään ei ole to-
dettu vaikuttavan vastasyntyneen Apgar-pisteisiin, 
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reaktiokäyttäytymistesteihin tai happo–emästasa-
painoon 5, 12.

Kun epiduraalipuudutukseen lisätään opioidi, 
siitä imeytyy osa myös systeemisesti. Usein käy-
tetään fentanyyliä tai sufentaniilia, jotka ovat no-
pea- ja lyhytvaikutteisia synteettisiä opioideja. Ne 
kulkeutuvat rasvaliukoisina nopeasti istukan lä-
pi. Kun esimerkiksi fentanyyliä on annosteltu 
150–200 µg epiduraalisesti, on sitä todettu mitat-
tavia pitoisuuksia vastasyntyneen veressä 13. Täl-
löin myös riski vastasyntyneen hengityslamaan on 
periaatteessa olemassa. Sikiön sykkeen muutok-
sia ja vastasyntyneen hengityslamaa onkin rapor-
toitu epiduraalisen opioidin jälkeen, mutta tällöin 
annokset ovat olleet melko isoja tai ne on annettu 
juuri ennen synnytystä 12, 13. 

On myös raportteja, joissa isoja annoksia opi-
oideja on annosteltu epiduraalisesti ilman haital-
lisia vaikutuksia vastasyntyneeseen 11. Kirjallisuu-
dessa on julkaistu useita tutkimuksia, joissa opioi-
dia on käytetty osana perinteistä epiduraalipuudu-
tusta tai jatkuvana infuusiona, ja joissa ei haital-
lisia vaikutuksia syntyvään lapseen ole havaittu 12. 
Tavanomaisia annoksia käytettäessä riskiä siihen, 
että vastasyntyneessä olisi kliinisesti merkittäviä 
pitoisuuksia opioidia, voidaan pitää pienenä. Etu-
na fentanyylin tai sufentaniilin lisäämisellä epidu-
raalipuudutukseen on riittävän analgesian saavut-
taminen pienemmällä puuduteannoksella. Näin 
motorisen salpauksen riski pienenee, samoin kuin 
operatiivisen synnytyksen riski. Tämä on edullista 
myös syntyvän lapsen kannalta. 

Yhdistetty spinaali- ja 
epiduraalipuudutus

Intratekaalisten opioidien käyttöön on raportoitu 
liittyvän sikiön bradykardiaa 5, 12, 14. Isossa, satun-
naistetussa, kaksoissokkoutetussa ja lumekontrol-
loidussa tutkimuksessa todettiin 7,5 mikrogram-
man annoksen intratekaalista sufentaniilia aiheut-
tavan sikiön bradykardiaa ja myöhäisiä hidastumi-
sia sekä kohdun hypertoniaa verrattuna 1,5 mikro-
gramman annokseen sufentaniiliä bupivakaiiniin 
yhdistettynä tai verrattuna epiduraalipuudutuk-
seen 15. Intratekaalisten opioidien ja sikiön syke-
muutosten yhteyttä ei kuitenkaan ole pystytty vah-
vistamaan kaikissa tutkimuksissa. Intratekaalises-
ti annostellun fentanyylin tai sufentaniilin ei ole 
todettu aiheuttavan merkittäviä muutoksia Ap-
gar-pisteisiin, reaktiokäyttäytymistesteihin tai na-
paveren happo–emästaseeseen 12. Yhdistetyn spi-
naali- ja epiduraalianalgesian sekä matalien puu-

dutepitoisuuksien käytön on todettu aiempiin tek-
niikoihin verrattuna vähentävän operatiivisten 
synnytysten määrää, mitä voidaan pitää hyödylli-
senä syntyvää lasta ajatellen 12.

Epiduraali- ja spinaalipuudutuksella voi ol-
la merkittäviä vaikutuksia sikiöön ja vastasynty-
neeseen myös äidin voinnin kautta. Puudutus sal-
paa sympaattisia hermoja, mistä aiheutuu perifee-
rinen vasodilataatio, vähentynyt laskimopaluu ja 
synnyttäjän verenpaineen lasku. Tämä puolestaan 
heikentää istukan verenkiertoa, jolta puuttuu auto-
regulaatio ja joka on pelkästään perfuusiopainees-
ta riippuvaista. Seurauksena voi olla sikiön brady-
kardia ja asidoosi. Sikiö kestää tavallisesti hyvin 
äidin lyhytkestoisen hypotension, ja verenpaineen 
laskut pystytään yleensä hoitamaan tehokkaasti il-
man haittavaikutuksia syntyvälle lapselle.

Vasopressoreista synnyttäjillä käytetään efedrii-
niä ja fenyyliefriiniä. Efedriini läpäisee nopeasti is-
tukan ja saattaa aiheuttaa sikiön takykardiaa sekä 
vastasyntyneellä lievää keskushermoston stimu-
laatiota. Fenyyliefriinin on väitetty olevan efedrii-
niä suotuisampaa vastasyntyneen happo–emästa-
seen ja katekoliamiinipitoisuuksien kannalta 5. Mi-
käli synnyttäjän hypotensio vältetään, epiduraa-
lipuudutus parantaa istukan verenkiertoa ja sitä 
kautta myös sikiön happeutusta. Onnistunut epi-
duraalipuudutus vähentää synnyttäjän stressihor-
monien, kuten katekolamiinien ja kortisolin, taso-
ja, millä on myös istukan verenkiertoa lisäävä vai-
kutus 5.

Tämänhetkisen konsensuksen mukaan erityi-
sesti matala-annoksinen epiduraalipuudutus, jo-
ta Suomessakin käytetään, ei lisää keisarileikkaus-
ten määrää 16, 17. Annoksesta ja puudutuksen toteu-
tuksesta riippuen epiduraalipuudutuksella voi kui-
tenkin olla synnytyksen kestoa pidentävä vaikutus, 
ja mahdollisesti myös operatiivisten alatiesynny-
tysten osuus on epiduraalipuudutuksen saaneil-
la suurempi kuin esimerkiksi opioideja saaneilla. 
Eri tutkimusten tulokset ovat kuitenkin ristiriitai-
sia. Tuoreiden tutkimusten valossa vaikuttaa siltä, 
että varhain (kohdunsuun ollessa alle 4 cm avau-
tunut) annettu puudutus ei lisää keisarileikkaus-
ten tai operatiivisten alatiesynnytysten määrää 18, 19. 
Sen sijaan varhainen puuduttaminen vaikutti suo-
tuisasti napa-pH-arvoon ja vähensi naloksonin 
tarvetta verrattuna synnyttäjiin, jotka saivat ensin 
opioidia ja puudutettiin myöhemmin 19.

Epiduraalipuudutukseen tiedetään liittyvän 
synnyttäjän lämmön nousu 5, 12. Ei kuitenkaan ole 
näyttöä siitä, että epiduraalipuudutuksen aiheut-
tama äidin lievä lämmön nousu aiheuttaisi haital-
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lisia vaikutuksia sikiölle tai vastasyntyneelle. Tä-
mänhetkisen tiedon perusteella ei myöskään voi-
da sanoa epiduraalipuudutuksen lisäävän vasta-
syntyneen sepsisepäilyjä. Lämmön nousu ei ole 
infektiöösiä, vaan liittynee hyvän analgesian aihe-
uttamaan hyperventilaation ja hikoilun vähenemi-
seen 5, 12.

Paraservikaalipuudutus, PCB

Paraservikaalipuudutusta (PCB) käytetään Suo-
messa melko yleisesti synnytyskivun hoidossa. Sen 
tunnettu sivuvaikutus on sikiön bradykardia, jo-
ta esiintyy keskimäärin 15  %:ssa PCB-puudutuk-
sen avulla tapahtuneista synnytyksistä (vaihtelu-
väli 0–40  %) 20. Pohjoismaissa, missä PCB:n käyt-
tö on yleistä, käytetyt annokset pieniä ja puudutus-
tekniikka osataan hyvin, insidenssi on vain muu-
taman prosentin luokkaa 21. Bradykardia ilmenee 
useimmiten 2–10 minuutin kuluessa puuduttami-
sen jälkeen ja kestää 3–30 minuuttia. 

Tuoreessa suomalaistutkimuksessa sikiön bra-
dykardiaa esiintyi 3,2  %:lla PCB:n jälkeen 21. Li-
säksi todettiin vähentynyttä sykevaihtelua, myö-
häisiä sykkeen hidastumia, ja reaktiivisuuden vä-
henemistä siten, että ainakin jokin edellä maini-
tuista muutoksista tuli esiin 11,6  %:lla sikiöistä 30 
minuutin kuluessa PCB-puudutuksen jälkeen 21. 
Kaikki kardiotokografiamuutokset tässä aineistos-
sa olivat ohimeneviä, eikä yksikään johtanut ope-
ratiiviseen synnytykseen. 

Mekanismit sikiön sykemuutosten taustalla 
ovat epäselviä, mutta mahdollisia ovat esimerkik-
si puudutuksen aiheuttama kohdun lisääntynyt to-
nus, vasokonstriktio kohtu- tai napa-arterioissa tai 
puudutteen suora toksinen vaikutus sikiön sydä-
meen tai keskushermostoon 20. Mikäli sikiön syk-
keen muutoksilta vältytään, paraservikaalipuudu-
tuksen sinällään ei ole todettu vaikuttavan vasta-
syntyneen Apgar-pisteisiin, napa-pH-tasoon tai 
reaktiokäyttäytymistesteihin.

Parenteraaliset opioidit, petidiini

Yleisimmin synnytyksissä käytettävä parente-
raalinen opioidi on lihakseen annosteltava peti-
diini. Koska petidiini on ollut kliinisessä käytös-
sä jo 1940-luvulta lähtien, sen vaikutukset niin äi-
tiin kuin syntyvään lapseenkin tunnetaan hyvin, ja 
eri tutkimusten tuloksia on koottu yhteen useissa 
katsausartikkeleissa 5, 22, 23. Petidiini läpäisee istu-
kan nopeasti ja se kumuloituu sikiöön. Petidiinin 
vaikutukset sikiöön ja vastasyntyneeseen ovat suu-

rimmillaan, mikäli lääkettä on annosteltu 2–3 tun-
tia ennen synnytystä, ja jo pienilläkin annoksilla 
voi olla vaikutuksia syntyvään lapseen. 

Petidiiniä saaneiden äitien sikiöillä on todettu 
olevan monotonista sykekäyrää, hengitysliikkei-
den vaimenemista sekä EEG-muutoksia 5, 23. Peti-
diinin käyttöön on liitetty vastasyntyneiden ma-
talammat Apgar-pisteet, huonommat tulokset re-
aktiokäyttäytymistesteissä ja enemmän asidoosia 
kuin verrokeilla 5, 23, 24. Petidiinille altistuneet vau-
vat ovat uneliaita, ja imetyksen käynnistyminen 
hidastuu 23, 25. Vakavin petidiinin vastasyntyneelle 
aiheuttama haittavaikutus on hengityslama, joka 
eri tutkimuksissa on ilmennyt esimerkiksi sään-
nöllisen hengityksen alkamisen viipeenä, saturaa-
tiolaskuina, apneoina ja respiratorisena asidoosi-
na 5, 23.

Petidiinin eliminaation puoliintumisaika vas-
tasyntyneellä on 13–23 tuntia, ja sen erittyminen 
vastasyntyneen elimistöstä vie useita vuorokau-
sia 26. Petidiinillä on aktiivinen metaboliitti, norpe-
tidiini, jonka eliminaation puoliintumisaika on 63 
tuntia. Se myös säilyy vastasyntyneen kudoksis-
sa päiviä syntymän jälkeen. Petidiinin vaikutuk-
sia onkin todettu vastasyntyneissä useiden päi-
vien ajan. Vakavimpien ja akuuttien vaikutusten 
ajatellaan olevan petidiinin aiheuttamia, kun taas 
norpetidiini aiheuttaa vähäisempiä ja pitkittynei-
tä vaikutuksia. 

Parenteraaliset opioidit, remifentaniili

Petidiinin lisäksi lähes kaikkia opioideja on ko-
keiltu synnytysanalgesiassa. Heikko analgeettinen 
teho tai sivuvaikutukset synnyttäjälle ja syntyväl-
le lapselle ovat kuitenkin toistaiseksi estäneet pe-
tidiiniä lukuun ottamatta näiden lääkkeiden laaja-
mittaisen käytön yleistymisen. 

Eräs uusimmista opioideista on remifentaniili, 
jonka käytöstä on saatu melko hyviä tuloksia syn-
nytyskivun hoidossa. Remifentaniili on ultralyhyt-
vaikutteinen suonensisäisesti annosteltava synteet-
tinen opioidi, jonka puoliintumisaika elimistös-
sä (context-sensitive half-life) on kolme minuut-
tia. Sitä käytetään synnyttäjän itse annostelemana 
PCA-kivunhoitona. Se läpäisee nopeasti istukan, 
muttei kumuloidu sikiöön 27. Remifentaniilin an-
non jälkeen lääkepitoisuuksien suhde sikiön ja äi-
din välillä (F/M-suhde) on 0,88 ja napa-arterian ja 
-venan pitoisuuksien suhde (UA/UV-suhde) 0,29, 
mikä kertoo lääkkeen nopeasta eliminoitumisesta 
vastasyntyneen elimistössä. 

Muista opioideista poiketen remifentaniilin 
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puoliintumisaika on alle kahden kuukauden ikäi-
sillä lapsilla todettu samanlaiseksi ja puhdistuma 
nopeammaksi kuin aikuisilla, joten terve vastasyn-
tynyt kykenee metaboloimaan remifentaniiliä hy-
vin 28. Remifentaniili metaboloituu kudos- ja plas-
maesteraasien avulla ollen riippumaton maksan 
ja munuaisten toiminnasta, eikä sillä ei ole aktii-
visia metaboliitteja. Remifentaniilin käyttöön liit-
tyen on raportoitu vähentynyttä sikiön sykevaih-
telua 29, 30. Remifentaniilin aiheuttamat vaikutukset 
sikiölle ja vastasyntynelle näyttävät kuitenkin ole-
van vähäisempiä kuin petidiinillä 29, 31. 

Inhalaatioanalgesia

Inhaloitavista analgeeteista on synnytyskivun hoi-
dossa yleisessä käytössä vain typpioksiduuli eli ilo-
kaasu. Sen käytöstä on julkaistu kattava katsausar-
tikkeli 32. Vaikka ilokaasu kulkeutuu nopeasti is-
tukan läpi, sillä ei ole kliinisesti merkittäviä vai-
kutuksia sikiöön tai vastasyntyneeseen. Ilokaasu 
poistuu vastasyntyneen elimistöstä nopeasti hen-
gityksen käynnistyessä. Sen ei ole todettu vaikutta-
van vastasyntyneen happo–emästasapainoon, Ap-
gar-pisteisiin tai reaktiokäyttäytymistesteihin 32. 

Erityistilanteita 

Tietyissä erikoistilanteissa tulee synnyttäjän anal-
gesiamuodon valintaan kiinnittää erityistä huo-
miota. Kuten edellä on mainittu, keskoset ovat vie-
lä herkempiä lääkeaineiden vaikutuksille kuin täy-
siaikaiset vastasyntyneet. Varsinkin opioidien käy-
tön suhteen tulisi keskossynnytyksissä noudattaa 
erityistä varovaisuutta. Mikäli epäillään sikiön asi-
doosia, on harkinta opioidien käytössä myös tar-
peen. Opioidit ovat heikkoja emäksiä, jotka kul-
keutuvat helposti istukan läpi. Asidoottisessa si-
kiössä ionisoituneen aineen määrä suurenee, eikä 
lääke pääse kulkeutumaan istukan läpi takaisin äi-
din puolelle. Ilmiötä nimitetään ionisalpaukseksi. 
Samalla mekanismilla myös puudutteet, jotka ne-
kin ovat heikkoja emäksiä, voivat kertyä asidoot-
tiseen sikiöön 2. Raskaudenaikaisen verenpaine-
taudin yhteydessä, pre-eklampsiassa, diabetekses-
sa tai muissa tilanteissa, joissa istukan verenvirtaus 
on heikentynyt, on epiduraalipuudutuksen käyttö 
erityisen suositeltavaa sen istukkaverenkiertoa pa-
rantavan vaikutuksen vuoksi.

Imetys

Synnytyksessä käytettävä lääkitys voi vaikuttaa 

vastasyntyneeseen myös imetyksen kautta. Opi-
oidit ja puuduteaineet voivat heikkoina emäksinä 
kertyä rintamaitoon. Petidiiniä tiedetään löytyvän 
maidosta plasmaa suurempina pitoisuuksina usei-
ta tunteja synnytyksen jälkeen, ja sen eliminaatio 
imetetyillä lapsilla on pidentynyt. Norpetidiinin 
on todettu säilyvän maidossa yli 50 tuntia synny-
tyksen jälkeen. Myös imetyksen käynnistyminen 
voi olla hidasta petidiinille altistuneilla vastasyn-
tyneillä 25, 33. Epiduraalisen fentanyylin tai sufenta-
niilin jälkeen rintamaidosta ei ole löytynyt mitat-
tavia lääkepitoisuuksia 34.

Epiduraalipuudutuksen vaikutuksista imetyk-
seen on julkaistu ristiriitaisia tuloksia. Melko tuo-
reessa tutkimuksessa todettiin yli 150 μg:n suu-
ruisten epiduraalisten fentanyyliannosten lisää-
vän imetysongelmia 24 tunnin ja 6 viikon kulut-
tua synnytyksestä 35. On myös tutkimuksia, joissa 
imetys on epiduraalipuudutuksen jälkeen sujunut 
yhtä hyvin kuin verrokeilla sekä viiden päivän et-
tä 6–8 viikon kuluttua synnytyksestä 12, 36, 37. Syn-
nytysanalgesian vaikutukset imetykseen vaativat 
vielä jatkotutkimuksia. Imetyksen onnistumiseen 
vaikuttavat monet tekijät, joista todennäköisesti 
muut seikat ovat merkittävämpiä kuin kivunhoito 
synnytyksen aikana.

Yhteenveto

Lähes kaikki synnytyksessä käytettävät lääkeaineet 
läpäisevät istukan jossain määrin. Parenteraalinen 
opioidien käyttö voi, lääkeaineesta ja annokses-
ta riippuen, aiheuttaa merkittävääkin sikiön altis-
tumista ja vastasyntyneen hengityslamaa. Uudet, 
synteettiset opioidit, kuten remifentaniili, saatta-
vat olla turvallisempia syntyvälle lapselle kuin pe-
rinteinen petidiini. 

Epiduraali- ja spinaalipuudutusta voidaan pitää 
turvallisina ja jopa hyödyllisinä kivunhoitoina si-
kiön ja vastasyntyneen kannalta. Sikiön altistumi-
nen opioideille ja muille lääkeaineille voidaan mi-
nimoida tai välttää kokonaan. Intratekaalisesti an-
nostellun opioidin mahdolliset vaikutukset sikiön 
sykkeeseen tulee kuitenkin pitää mielessä. Epidu-
raalipuudutus on edullisempi sikiön happo-emäs-
taseen kannalta kuin parenteraalisesti annostelta-
vat opioidit. Lisäksi se onnistuessaan parantaa is-
tukan verenkiertoa ja sikiön happeutusta, mikä on 
hyödyllistä erityisesti esimerkiksi raskauden aikai-
sessa hypertensiossa. 

On myös hyvä tiedostaa, että hyvin voimak-
kaalla synnytyskivulla on monia haitallisia vaiku-
tuksia niin äidin vointiin, synnytyksen kulkuun 
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kuin sikiöönkin. Tilanteissa, missä sikiön hyvin-
vointi jo valmiiksi on heikentynyt, hyvän ja oi-
kein valitun analgesian merkitys korostuu. Syn-
nytyskivunhoidon oikealla valinnalla ja annos-
telulla voidaan sikiön ja vastasyntyneen mer-
kittävät sivuvaikutukset välttää.                  
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