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Regionaalianalgesian vaikutus sikiöön/
vastasyntyneeseen

Pirjo Ranta

Anestesialääkärin antama epiduraali (EDA)- tai
intratekaalianalgesia (ITA) on tehokkain kivun-
hoitomenetelmä intensiivisen synnytyskivun hoi-
dossa. Mutta aina tulee huomioida hoidon inva-
siivisuus, potentiaaliset komplikaatiot ja sikiöön/
vastasynyneeseen kohdistuvat vaikutukset.

1960-luvulla puuduteainetoksisuuden insi-
denssi oli jopa 1:500-1500, mutta 1990-luvulla
1:5000-10 000. Vastaavasti 1960-luvulla totaa-
lispinaalia raportoitiin 1:500-4000 tapauksissa,
mutta 1990-luvulla insidenssi oli 1:8000-60 000,
mikä heijastanee anestesiapalvelujen laadun pa-
rantumista.

Kivunhoitoa suunniteltaessa tulee huomioida
lääkeaineen farmakologiset ominaisuudet äidissä,
istukassa ja sikiössä (1-3).

Miten monitoroit sikiötä?

Sikiön hyvinvointi on varmistettava ennen kipu-
hoitoa perehtymällä raskauden kulkuun, synny-
tyksenaikaiseen KTG-käyrään ja mahdollisesti
otettuihin sikiön happoemästasapainoarvoihin.
Tarvittaessa konsultoidaan obstetrikkoa. Sikiön
sydänäänikäyrä tulee olla moitteeton, kun aloite-
taan kipuhoito.

Epäsuorat vaikutukset

Epäsuorat spinaalianalgesian vaikutukset voivat
olla merkittäviä sikiön/vastasyntyneen kannalta.
Aina tulee minimoida sympaattisen salpauksen
hemodynaamiset vaikutukset ja käyttää preven-
tiivisiä menetelmiä (vältä aortokavaalinen kom-
pressio, käytä pienintä tehokasta puudute-opioi-

diannosta ja hoida hypotensio agressiivisesti).
Vauvan kunto on suorassa suhteessa hypotension
vaikeusasteeseen ja kestoon.

Suorat lääkevaikutukset

Suorat lääkevaikutukset sikiöön/vastasyntyneeseen
ovat yleensä vähäiset, koska käytetyt analgesia-
annokset ovat pieniä.

Hoidettaessa sektio epiduraalisesti 0.5% bu-
pivakaiinilla, on äidin veressä bupivakaiinipitoi-
suus 0.53 µg/ml-luokkaa (yleensä toksisena raja-
na pidetään 2 µg/ml), napalaskimopitoisuus 0.21
µg/ml ja napavaltimossa 0.13 µg/ml (4).

Koska synnytyskivun hoidossa epiduraaliset
annokset ovat vain 1/10 anesteettisista annoksis-
ta, ovat suorat lääkevaikutukset sikiöön/vastasyn-
tyneeseen kliinisesti merkityksettömiä. Analgesia-
annosten jälkeen rintamaidosta ei löydy lääkepi-
toisuuksia. ITA:n jälkeen lääkepitoisuudet ovat
vielä vähäisemmät (1-3).

Uudet puudutteet

Verrattaessa ropivakaiinia ja levobupivakaiinia
bupivakaiiniin, voidaan uusimpien puudutteiden
eduksi lukea niiden vähäisemmän (28%) toksi-
suuden ja ropivakaiinin eduksi lisäksi mahdolli-
sesti sen aiheuttama vähäisempi motoristen her-
mojen salpaus (2-3,5-6).

Spinaaliset opioidit

Maailmalla ehkä suosituin opioidi obstetrisessa
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käytössä on sufentaniili. Se on rasvaliukoisempi
kuin fentanyyli, joten se pysyy spinaalisesti pa-
remmin, vaikutusaika on pitempi ja veripitoisuu-
det äidissä ja sikiössä jäävät alhaisiksi suositelluin
annoksin (EDA enintään 30 µg/synnytys, ITA
suositus kerta-annoksena 2.5-5 µg [7.5 µg?]).

Opioidien käyttöön liittyy aina äidin ja vau-
van hengityslaman riski. Nyttemmin on julkais-
tu myös useampia tapausselostuksia spinaalisten
opioidien aiheuttamista kohdun hypertonustilan-
teista, joihin voi liittyä istukan verenvirtauksen
huononeminen ja sikiöasfyksian kehittyminen. Jos
kohtua ei saada relaksoitua, voi tilanne päätyä
hätäsektioon. Syyksi tälle ilmiölle on tarjottu seu-
raavaa teoriaa: spinaalianalgesia (nopea kivunlie-
vitys ja stressireaktion laukeaminen) aiheuttaa
synnyttäjälle nopean veren katekolamiinipitoi-
suuksien laskun, joka johtanee kohdun hyperto-
nustilanteeseen (7-8).

Loppusanat

Spinaalianalgesia oikein suorittuna (oikeata tek-
niikkaa ja suositeltuja lääkeannoksia noudattaen)
on turvallinen hoitomuoto myös sikiön ja vasta-
syntyneen kannalta. Mutta se on invasiivinen hoi-
tometodi ja sen potentiaaliset komplikaatiot tu-
lee huomioida.
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