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Puudutestereoisomeerit — lisääntyykö
turvallisuus?

Juhani Haasio

Anestesiaturvallisuutta pyritään nykyisin lisäämään
kehittämällä puudutteista farmakodynaamisesti se-
lektiivisempiä lääkkeitä (1). Kliiniseen käyttöön on
kehitetty puhtaampia enantiomeereja jo aiemmin
käytössä olleista valmisteista ja raseemisista seok-
sista ollaan luopumassa. Myös rekisteröintiviran-
omaiset asettavat nykyään uusille lääkkeille yhä tiu-
kempia vaatimuksia, joista eräs on pyrkimys mah-
dollisimman puhtaaseen lääkeainemolekyyliin. Tar-
ve uusien turvallisempien puudutteiden kehittämi-
selle on edelleen olemassa. Ropivakaiini ja levobu-
pivakaiini ovat uusimmat tarjokkaat korvaamaan
bupivakaiinia.

Bupivakaiini on maailmalla yleisimmin käytetty
puudute akuutin kivun hoidossa. Luotettavasta vai-
kutuksestaan huolimatta sen mahdollisia haittoja
ovat toisinaan turhan syvä motorinen blokadi ja
hypotensio. Suuret annokset saattavat lisäksi aihe-
uttaa toksisia keskushermosto-oireita ja kardiovas-
kulaarisen kollapsin, varsinkin jos puudutetta ruis-
kutetaan vahingossa suonensisäisesti. Bupivakaiinin
tiedetään aiheuttavan toksisia oireita suhteellisesti
pienemmillä annoksilla kuin lidokaiinin. Toisaalta
bupivakaiinin aiheuttamaa sydänpysähdystä on vai-
keampi hoitaa kuin lidokaiinin.

Bupivakaiini on meillä kaupallisena valmisteena
raseeminen eli optisesti neutraali seos. Siitä on 50%
D-isomeeriä ja 50% L-isomeeriä, jotka ovat raken-
teeltaan toistensa peilikuvia. D-lyhenne tulee sanasta
dextro. Edellisen lisäksi R (rectus, right) tai (+)-
muoto viittaavat kaikki kyseisen enantiomeerin
ominaisuuteen kiertää tasossa polarisoitunutta va-
loa oikealle. Vastaavasti puhutaan L- eli levomuo-
dosta (S kuten sinister tai (–) –muoto). Vaikka enan-
tiomeerien fysikokemialliset ominaisuudet ovatkin

identtiset, poikkeavat ne farmakodynaamisilta ja
farmakokineettisiltä ominaisuuksiltaan toisistaan.
Tästä syystä nykyään rekisteröitävät uudet stereo-
isomeeriset lääkkeet ovat yleensä puhtaita enantio-
meerejä (vrt. esim. uudet kotimaiset dexmedetomi-
diini ja levosimendaani).

Bupivakaiinista eristetty levobupivakaiini ja vain
levo-isomeerinä markkinoitava ropivakaiini ovat
lähes puhtaita (yli 99%) levo-enantiomeerejä. Ro-
pivakaiini eroaa rakenteeltaan bupivakaiinista aino-
astaan siinä, että bupivakaiinimolekyylissä oleva
butyyliryhmä on korvattu propyyliryhmällä.

Sydäntoksisuus näyttää näillä puudutteilla liit-
tyvän erityisesti D-enantiomeerimuotoon. Bupiva-
kaiinin D-isomeerin on raportoitu sitoutuvan sy-
dänlihaksen Na-kanaviin voimakkaammin kuin L-
isomeerin tai ropivakaiinin (2,3). Useat tutkimus-
tulokset viittaavat yhdenmukaisesti siihen, että le-
vobupivakaiini ja ropivakaiini ovat vähemmän sy-
däntoksisia kuin raseeminen bupivakaiini, kun mit-
tareina käytettiin QRS:n kestoa, PR- ja QT-inter-
vallia ja malignien arytmioiden esiintyvyyttä (2-5).

Keskushermostotoksisuuden suhteen levobupi-
vakaiini ja ropivakaiini näyttävät tutkimusten mu-
kaan turvallisemmilta kuin raseeminen bupivakaii-
ni (5,6). Kuitenkin ropivakaiininkin keskushermos-
totoksisuudesta on ehditty julkaista tapausselostuk-
sia (7-10).

Tutkimustulosten ja tunnettujen vaikutusmeka-
nismien valossa näyttää siltä, että puhtaat puudute-
enantiomeerit tulevat vähitellen syrjäyttämään ra-
seemiset puudutteet. On kuitenkin yhä hyvä muis-
taa puudutteiden keskinäisessä vertailussa niiden
suhteellinen toksisuus; raseemisen lidokaiinin kes-
kimääräinen letaali annos on neljä kertaa suurempi
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kuin levomuodossa olevan ropivakaiinin (3). Uu-
det ja entistä puhtaammat lääkkeet eivät näin ollen
muuta turvallisen anestesian annon perusvaatimuk-
sia. Puudutteiden toksisia vaikutuksia voidaan vält-
tää noudattamalla huolellista tekniikkaa puudutus-
ta laitettaessa. Puudutuskatetrin sijainti on testat-
tava katetrin kautta annettavalla koeannoksella ja
adrenaliinilisällä, puudute ruiskutetaan fraktioidusti
ja vältetään tarpeettoman konsentroituja liuoksia.
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