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Ropivakaiini vs. prilokaiini laskimopuudutuksessa

 Tomi Niemi, P Neuvonen, P Rosenberg

 Anestesiologian ja tehohoidon klinikka, HYKS, ja Kliinisen  farmakologian yksikkö, Kliininen laitos, HY

Käyttämällä ropivakaiinia 2 mg/ml, lidokaii-
nin 5 mg/ml asemesta, yläraajan laskimopuu-

dutuksissa verityhjiömansetin avaamisen jälkeen on 
raportoitu merkitsevästi hitaampi tunnon palautu-
minen, joka sallisi käsikirurgisen toimenpiteen jat-
kamisen 15–20 minuutin ajan (1,2). Prilokaiini on 
meillä ollut rutiininomaisessa käytössä laskimopuu-
dutuksissa noin 30 vuoden ajan. Sen puudutusvai-
kutus on hyvin samantapainen kuin lidokaiinin, 
mutta sen toksisuus on vähäisempi. Halusimme sel-
vittää voidaanko edellämainittu ropivakaiinin eduk-
si luettava jälkianalgesia osoittaa myös kun sitä ver-
rataan prilokaiiniin.

Menetelmät

Tähän satunnaistettuun ja sokkoutettuun tutki-
mukseen otettiin 60 ASA I–II luokan päiväkirur-
gista potilasta, joille tehtiin käsikirurginen toimen-
pide laskimoanestesiassa käyttäen 40 ml joko ropi-
vakaiinia 2 mg/ml tai säilöntäaineetonta priloka-
iinia 5 mg/ml. Potilaiden monitoroitiin kuuluivat 
EKG, noninvasiivinen verenpaine ja pulssioksimet-
ria. Sensorisen puudutuksen kehittymistä ja häviä-
mistä testattiin pin-prick tekniikaalla (terävä/tylppä/
poissa) neljältä hermotusalueelta (musculocutane-
us, ulnaris, medianus, radialis) ja käden motorista 
puutumista puristamalla kättelyotteella (normaali/
alentunut/poissa). Tämän sarjan 30 ensimmäisel-
tä potilaalta otettiin laskimoverinäytteet vastakkai-
sesta yläraajasta nestekromatografista puudutepitoi-
suusmääritystä varten.

Tulokset

Ropivakaiini 2 mg/ml ja prilokaiini 5 mg/ml aihe-
uttivat samankaltaisen kirurgisen anestesian; aino-
astaan yksi ropivakaiinia saanut potilas oli tyytymä-
tön anestesiaan. Alussa alentunut tunto ja täysi tun-
nottomuus ulnaris- ja medianus-alueella kehittyivät 
yhtä nopeasti, mutta radialis- ja musculocutaneus-
alueella prilokaiini aiheutti tilastollisesti merkitse-
västi nopeammin alentuneen tunnon ja tunnotto-
muuden (p < 0,05). Verityhjiömansetin avaamisen 
jälkeen kaikki muut testausalueet, paitsi medianuk-

sen alue, toipuivat yhtä nopeasti, 4–12 minuutis-
sa. N.medianuksen hermotusalueella tunnottomuus 
muuttui alentuneeksi tunnoksi 4 minuutissa mo-
lemmissa ryhmissä mutta täydellinen toipuminen 
oli hitaampaa ropivakaiiniryhmässä; 10 minuu-
tin kohdalla kaikilla prilokaiiniryhmän potilailla 
oli normaalitunto mutta ropivakaiiniryhmässä vie-
lä 31 %:lla oli alentunut tunto medianuksen alueel-
la (p < 0,01). Motorisen puudutuksen palautuminen 
oli hiukan hitaampaa ropivakaiiniryhmässä; 12 mi-
nuutin kohdalla kaikki prilokaiiniryhmän potilaat 
olivat toipuneet mutta ropivakaiiniryhmässä 42 %:
lla oli vielä alentunut lihasvoima. Yhdellä potilaalla 
prilokaiiniryhmässä oli lieviä puudutemyrkytysoirei-
ta verityhjiömansetin avauksen jälkeen. Keskimää-
räiset plasmapitoisuudet olivat korkeampia ropiva-
kaiiniryhmässä (maks. 1651 ng/ml). Ropivakaiini-
ryhmässä seitsemällä ja prilokaiiniryhmässä neljällä 
potilaalla oli matalia puudutepitoisuuksia plasmassa 
ennen verityhjiön avaamista, merkkinä raajan laski-
moveren pääsystä systeemikiertoon täytetystä olka-
varsimansetista huolimatta.

Johtopäätökset

Vaikka verityhjiömansetin avaamisen jälkeinen tun-
non palautuminen n. medianuksen hermotusalueel-
la olikin tilastollisesti vähän hitaampi ropivakaiinia 
2 mg/ml käytettäessä verrattuna prilokaiiniin 5 mg/
ml, tämän löydöksen kliininen merkitys on pieni. 
Sellaista jälkianalgesiaa, joka sallisi hemostaasin te-
on ja haavan ompelun ei esiintynyt. Plasman koko-
naispuudutepitoisuudet olivat korkeammat ropiva-
kaiiniryhmässä, vaikka annos (mg) oli vain 40 % pri-
lokaiiniannoksesta. Prilokaiinin matalat pitoisuudet 
selittyvät laajalla jakautumisella kehossa, keuhkoihin 
otolla ja nopealla metabolialla. Suhteellisen korkeista 
ropivakaiinipitoisuuksista huolimatta toksisuutta ei 
esiintynyt, koska ns. vapaa plasmapitoisuus (n. 5 % 
kokonaispitoisuudesta) kuitenkin jää matalaksi. r
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