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Erilaiset puudutukset ovat hyvä vaihtoehto pe-
ri- ja postoperatiivisen kivun hoitoon myös 
lapsilla. Puudutukset vähentävät selvästi 

yleisanesteettien ja opiaattien tarvetta sekä leikkauk-
sen aiheuttamaa stressivastetta. Puudutuksia käytet-
täessä esiintyy myös vähemmän haitallisia autono-
misia heijasteita, ja myös postoperatiivinen toipu-
minen nopeutuu.

Yleensä puudutuksen laittaminen lapselle vaatii 
jonkinasteisen sedaation, ja usein näitä käytetäänkin 
yleisanestesian lisänä. Sedaatio edellyttää sellaisten 
puudutustekniikoiden käyttöä, jotka eivät vaadi lap-
sen ko-operaatiota. Puudutukset tehdään joko her-
mostimulaattorin avulla tai tunnistamalla anatomia 
ja kudosrakenteet tylpällä neulalla. Puutumisen tes-
taaminen on vaikeampaa kuin aikuisella. Mahdolli-
nen sedaatio ja muut kommunikaatio-ongelmat vai-
keuttavat tulkintaa. Vasta 4–5-vuotias alkaa erottaa 
kivun jossain määrin eriasteisena, sitä aiemmin sti-
mulus on joko kivulias tai ei. Myös lapsen muu ke-
hitysaste ja ympäristötekijät vaikuttavat kivun tun-
temiseen.

Lasten anatomiset ja fysiologiset erot aikuisiin 
verrattuna helpottavat puuduttamista useimmis-
sa tilanteissa. Lapsilla selkäydin ulottuu alemmaksi 
kuin aikuisilla, samoin durapussi. Molemmat ulot-
tuvat imeväisillä 1–2 nikamaväliä alemmaksi kuin 
aikuisilla. Sakrum sijaitsee alempana, ja sen luutu-
minen on epätäydellistä. Myös selkärangan luutu-
minen tapahtuu kokonaan murrosikään mentäes-
sä. Sakrumin rakenne mahdollistaa epiduraalitilan 

saavuttamisen lapsilla sakraalialueelta, ja katetrin 
viemisen sakraalitasolta jopa torakaalitasolle saak-
ka imeväisikäisillä. Selän lannelordoosi on lapsuu-
dessa loiva ja okahaarakkeet lyhyet ja suorat. Tämä 
helpottaa pistämistä ja takaa puudutteen tasaisen ja-
kautumisen.

Pienten lasten hermot ovat ohuita ja niiden mye-
linisaatio on keskeneräistä aina toisen elinvuoden lo-
pulle, joten laimeammat puudutteet riittävät puu-
tumiseen. Kalvorakenteet ovat lapsilla ohuita ja ku-
dokset vesipitoisia, jolloin puutumisolosuhteet pa-
ranevat. Myös sakraalijuuret puutuvat hyvin lum-
baalisessa epiduraalipuudutuksessa.

Toisaalta lapsella on likvoria suhteellisesti enem-
män kuin aikuisella, joten puudute leviää isom-
paan tilavuuteen. Samoin sydämen suuri minuutti-
volyymi ja vilkas verenkierto lyhentävät puuduttei-
den vaikutusaikaa. Ohuet kalvorakenteet ja vesipi-
toiset kudokset päästävät puudutetta verenkiertoon 
ja puudutemyrkytyksen vaara kasvaa. Samoin veren 
proteiinipitoisuus on lapsilla pienempi kuin aikui-
silla, joten suurempi määrä puudutteesta jää vapaak-
si. Lisäksi epäkypsä maksan metabolia alle 3 kuu-
kauden ikäisillä lisää vapaan puudutteen plasmapi-
toisuutta. Ligamentum flavumin vastus on vähäinen 
vaikeuttaen epiduraalitilan tunnistamista.

Komplikaatioiden hoito on suuressa määrin sa-
manlaista kuin aikuisilla. Koska pienten lasten sydä-
men minuuttitilavuus on sykeriippuvainen, aktiivi-
nen bradykardian hoito on tärkeää. Hemodynaami-
set oireet ovat kuitenkin varsin harvinaisia ja harvoin 
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joudutaan lääkkeelliseen hoitoon. Hyvästä hapetuk-
sesta huolehtiminen on ensisijaista ongelmatilanteis-
sa. Toksisten oireiden havaitseminen alkuvaiheessa 
voi olla hankalaa, koska suurin osa puudutetuista 
lapsista on nukutettuna. Testiannoksen luotettavuus 
lapsilla ei ole kovin hyvä. Pulssitason nousua pide-
tään aikuisilla merkkinä mahdollisesta suonensisäi-
sestä injektiosta. Tämä ei ole lapsilla yhtä luotettava 
adrenaliinilisänkään kanssa ja mahdollinen edeltä-
vä antikolinergi hämää tilannetta. EKG:ssa tarkkail-
laan ST-T-QRS-muutoksia, T-aallon kohoaminen 
tai QRS-kompleksin leveneminen ovat parempia ai-
kaisen toksisuuden merkkejä. Koska suonensisäistä 
injektiota lapsilla on vaikea havaita suositellaan py-
symistä turvallisissa annoksissa sekä puudutteen an-
nostelemista hitaasti ja jaettuina annoksina.

Sakraalinen epiduraalipuudutus on aiemmin ol-
lut eniten käytetty puudutustekniikka lapsilla, mut-
ta segmentaalista epiduraalipuudutusta käytetään 
nykyään yhä enemmän. Kertapuudutuksena sakraa-
li sopii hyvin lyhytkestoisiin ja Th 10 dermatomin 
alapuolisiin toimenpiteisiin, esimerkkeinä alaraajo-
jen operaatiot, tyräleikkaukset ja anaalikirurgia.

Epiduraalipuudutus sopii harvoin yksinään las-
ten anestesiamuodoksi, vaan se yhdistetään yleensä 
yleisanestesiaan tai sedaatioon. Katetrin käyttö mah-
dollistaa samalla postoperatiivisen kivun hoidon, 
myös kertatekniikka on mahdollinen. Puudutusta-
son valinta tapahtuu samoin periaattein kuin aikui-
silla. Epiduraalitila tunnistetaan ”loss of resistance” 
tekniikalla. Lapsilla keittosuolan käyttö ruiskussa il-
man sijasta on turvallisempaa. Punktiossa suositel-
laan keskiviivatekniikkaa ja alle kouluikäisillä lap-
silla ei ole syytä mennä väliä Th 6–7 korkeammal-
le lisääntyvien teknisten vaikeuksien vuoksi. Mikäli 
epiduraalia (tai muita puudutuksia) käytetään post-
operatiivisesti osastovaiheessa kestopuudutuksena, 
täytyy huolehtia henkilökunnan asiallisesta koulu-
tuksesta.

Spinaalipuudutusta on käytetty lapsilla jo vii-
me vuosisadan puolelta. Muiden menetelmien tur-
vallisuuden parantuessa sen käyttö on vähentynyt. 
Spinaalipuudutus tulee kyseeseen ainoana aneste-
siamuotona lähinnä pienillä keskosilla ja vastasyn-
tyneillä sekä lapsilla, joilla on jokin apneariskiä li-
säävä sairaus. Selkäydin ulottuu L3-tasolle pienel-
lä lapsella, mutta koska suoliluun harjanteet vastaa-
vat tässä iässä L5-nikaman tasoa, oikea puudutusta-
so ohjautuu kaiken ikäisillä suoliluun harjanteiden 
mukaan. Puuduttaminen on usein teknisesti help-
poa; loiva lannelordoosi, suorat ja lyhyet okahaarak-
keet ja taipuisa selkä helpottavat pistämistä. Likvo-
rin suhteellinen määrä lapsilla on kaksinkertainen 

aikuisiin verrattuna, mikä yhdessä sydämen suuren 
minuuttitilavuuden kanssa aiheuttaa sen, että puu-
dutus kestää huomattavasti lyhyemmän aikaa kuin 
aikuisilla. Adrenaliinilisä pidentää puudutuksen kes-
toa noin 30 %.

Erilaisista alaraajojen puudutuksista käyttökel-
poisimpia on femoraalispuudutus. Tätä käytetään 
reisimurtumien sekä lonkan ja polven alueen leik-
kausten kivun hoitoon.

Ilioinguinaalinen puudutus soveltuu hyvin päivä-
kirurgiseen tyräleikkaukseen, sen sijaan se ei usein-
kaan riitä orchidopeksiassa. Puudutettavien hermo-
jen lähtökohta on Th 12–L 1 segmenteissä ja ne si-
jaitsevat ulomman vinon vatsalihaksen sekä sisem-
män vinon vatsalihaksen välissä.

Peniiliblokkia käytetään fimoosi- ja hypospadia-
leikkauksissa. Tavoitteena on S 2–S 4 juurten puu-
tuminen. Puudutusaineena bupivakaiini ilman ad-
renaliinia.

Paraumbilikaaliblokkia käytetään lähinnä napaty-
rän korjausleikkauksissa.

Lapsia puudutettaessa puuduteannokset tulisi las-
kea sekä millilitroina että milligrammoina. Edellisel-
lä varmistetaan pysyminen suositusannoksissa ja jäl-
kimmäisellä puutumisen leviäminen riittävän laajal-
le alueelle.

Kaikki kliinisessä käytössä olevat puudutteet ovat 
amidirakenteisia, ne sitoutuvat plasman proteiinei-
hin ja metaboloituvat maksassa. Pääasiallinen sitou-
tumiskohta plasmassa on hapan alfa-1-glykoproteii-
ni, jonka pitoisuus on pieni alle 1-vuotiailla ja tä-
mä voi johtaa korkeisiin vapaan puudutteen pitoi-
suuksiin.

Yleisimmin käytetty puudute on ollut bupiva-
kaiini, se on kuitenkin sydäntoksinen. Bupivakaii-
niin liittyvä sydäntoksisuus on ilmennyt kardiovas-
kulaarisena kollapsina ja vakavina kammioperäisi-
nä rytmihäiriöinä. Sydäntoksisuus on voinut ilme-
tä ilman varoittavia keskushermosto-oireita. Suoran 
kardiotoksisuuden mekanismina on elektrofysikaa-
listen tutkimusten perusteella epäilty olevan bupiva-
kaiinin aiheuttama Na- ja K-kanavien salpaus. Ny-
kyisin kliiniseen käyttöön tulleet uudet puudutteet, 
ropivakaiini ja levobupivakaiini, ovat tutkimuksissa 
osoittautuneet vähemmän toksisiksi.

Ropivakaiini on ensimmäinen amidityyppinen 
puudutusaine, joka valmistetaan puhtaana S-iso-
meerina (enantiomeerina). Se on vähemmän rasva-
liukoinen kuin bupivakaiini. Eläinkokeissa ropiva-
kaiinin on todettu salpaavan selektiivisemmin sen-
sorisia kipua välittäviä kuin motorisia hermosäikei-
tä. Parempi sensorinen selektiivisyys eli vähäisempi 
ja lyhytkestoisempi motorinen blokki on etu lapsil-
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la päiväkirurgiassa. Ruiskutettaessa pieniä konsent-
raatioita ropivakaiinia ihon alle on sillä vasokonst-
riktoiva vaikutus, joka häviää suurilla konsentraa-
tioilla. Ropivakaiini, kuten muutkin paikallispuu-
dutteet salpaa hermoimpulssien johtumista rever-
siibelisti. Tämä johtuu vaikutuksesta ionikulkuun 
hermokalvon läpi. Suurilla annoksilla ropivakaiinil-
la on samanlainen salpaava vaikutus myös aivojen ja 
sydämen kalvorakenteisiin. Keskushermostoon koh-
distuva toksisuus ilmenee pienemmillä pitoisuuksil-
la kuin sydäntoksisuus.

Ropivakaiinin ja bupivakaiinin toksisuutta on 
tutkittu terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä. Sekä 
keskushermosto-oireet että sydänmuutokset todet-
tiin bupivakaiinilla pienemmillä annoksilla ja mata-
lammilla plasmapitoisuuksilla ropivakaiiniin verrat-
tuna. Ropivakaiinin on useissa tutkimuksissa todet-
tu olevan bupivakaiinin veroinen puudute. Koska 
sen on todettu aiheuttavan vähemmän motorista sal-
pausta ja olevan vähemmän sydäntoksinen kuin bu-
pivakaiini, on sen käyttö puudutteena lisääntynyt.

Levobupivakaiini on bupivakaiinin S-enantio-
meeri. Se on elimistössä pääosin (> 97 %) proteiinei-
hin sitoutuneena. Se metaboloituu maksassa, ja me-
taboliitit erittyvät pääosin virtsaan (n. 70 %). Useis-
sa tutkimuksissa on osoitettu, että levobupivakaiini 
on yhtä tehokas puudutusaine kuin raseeminen bu-
pivakaiini. Sen vähäisempi keskushermosto- ja sy-
däntoksisuus on osoitettu sekä eläinkokeissa että ih-
misillä.

Ropivakaiinin ja levobupivakaiinin käytöstä lap-
silla sakraali- ja ilioinguinaalipuudutuksissa on vain 
vähän tutkimustietoa. Ropivakaiini (5 mg/ml ja lai-
meammat valmisteet) on indisoitu lasten kaudaali-
seen epiduraalipuudutukseen ja perifeerisiin puudu-
tuksiin yli yksi vuotiailla, sen sijaan levobupivakaii-
nin virallinen käyttöindikaatio lapsilla on ainoastaan 
ilioinguinaalinen puudutus. Ropivakaiinin ja levo-
bupivakaiinin farmakokineettinen profiili tunne-
taan huonosti lapsipotilailla.

Omassa tutkimuksessamme, jossa verrattiin bu-
pivakaiinia ja ropivakaiinia ekvivalentteina annoksi-
na (2 mg/kg) sakraalipuudutuksessa, havaittiin bu-
pivakaiinin imeytyvän ja eliminoituvan nopeammin 

kuin ropivakaiini. Sama ilmiö havaittiin verrates-
samme bupivakaiinia ja ropivakaiinia ilioinguinaa-
lisessa puudutuksessa. Bupivakaiiniryhmässä huip-
pupitoisuus oli selvästi korkeampi ja se saavutettiin 
nopeammin kuin ropivakaiiniryhmässä. Vastaavasti 
plasmapitoisuudet laskivat nopeammin bupivakaii-
nilla kuin ropivakaiinilla. Tämän on arveltu johtu-
van ropivakaiinin vähäisemmästä rasvaliukoisuudes-
ta ja pienemmästä jakaantumistilavuudesta.

Levobupivakaiinin käytöstä lasten puudutuksis-
sa on vähän tutkimustietoa. Sitä on käytetty sakraa-
li- ja spinaalipuudutuksissa. Sen farmakokinetiik-
ka lapsilla tunnetaan huonosti, farmakokineettinen 
tutkimustieto on rajoittunut sakraalipuudutukseen. 
Omassa julkaisemattomassa tutkimuksessamme 
0,5 % levobupivakaiini (2    mg/kg) ilioinguinaalises-
sa puudutuksessa ei löytynyt eroja plasman huippu-
pitoisuuksissa bupivakaiiniin verrattuna. Levobupi-
vakaiiniryhmässä puudutepitoisuudet laskivat no-
peammin kuin bupivakaiiniryhmässä. Vaikka puu-
dutteiden rasvaliukoisuus ja proteiineihin sitoutu-
minen on samankaltainen, ero eliminaatiossa voisi 
ehkä johtua eroista maksametaboliassa.

Vaikka levobupivakaiini on osoittautunut yhtä 
tehokkaaksi ja vähemmän toksiseksi puudutteek-
si kuin bupivakaiini laajempaa tutkimustietoa lap-
sipotilailla tarvitaan edelleen. Toisaalta bupivakaii-
nin indikaatioiden myöntäminen aikoinaan pe-
rustui varsin niukkaan tutkimustietoon varsin-
kin lapsilla. Yllättäviä sivuvaikutuksia tuskin il-
menee, onhan levobupivakaiinia käytetty raseemi-
sen bupivakaiinin osana vuosikymmeniä. Vaikka 
uudempia puudutteita ei virallisesti ole indisoitu 
lapsilla kaikkiin puudutuksiin, voi lääkäri harkin-
tansa mukaan käyttää niitä esim. epiduraalipuu-
dutuksessa (ns. off-label käyttö), mikäli arvioi pie-
nemmästä sydäntoksisuudesta olevan hyötyä. r
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