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Hyperbaarisen artikaiinin annosvastetutkimus 
spinaalipuudutuksessa 
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Tutkimuksen tarkoitus

Artikaiini ja lidokaiini ovat samankaltaisia, min-
kä perusteella artikaiini saattaisi soveltua käytet-
täväksi päiväkirurgisten toimenpiteiden spinaa-
lianestesiassa 1–3. Kyseessä on ensimmäinen kliini-
nen annosvastetutkimus intratekaalisella artikaii-
nilla. Vertasimme 3 annosta tehon ja sivuvaikutus-
ten suhteen. 

Menetelmät

90 päiväkirurgista alaraajaleikkauspotilasta sa-
tunnaistettiin 3 ryhmään. Potilas, häntä hoita-
vat ja testaavat henkilöt eivät tienneet, mikä ryh-
mä oli kyseessä. Spinaalitilaan ruiskutettiin hyper-
baarista artikaiinihydrokloridia joko 60 mg (A60), 
84 mg (A84) tai 108 mg (A108). Valmiissa puudu-
teliuoksessa oli artikaiinia 3  % ja glukoosia 7,5  %. 
Sensorinen puutuminen tutkittiin tylpällä neulal-
la ja motorinen puutuminen Bromagen asteikol-
la. Anestesialääkäri haastatteli potilaat puhelimit-
se toimenpiteen jälkeisenä päivänä ja viikon kulut-
tua.

Tulokset

Mediaani (minimi–maksimi) vähintään T10 der-
matomin analgesian saavuttamiseksi oli 5 (5–10) 
min kaikissa ryhmissä, minkä jälkeen vähintään 
T10 analgesian mediaanikesto ei eronnut merkit-
sevästi ryhmien välillä [A60 70 (35–145) min, A84 
70 (15–115) min, A108 85 (20–115) min]. Senso-
rinen puudutus nousi T1-tasolle tai ylemmäs kuu-
della potilaalla A108-ryhmässä, kahdella A84-ryh-
mässä ja yhdellä A60-ryhmässä, mutta ero ei ollut 
tilastollisesti merkitsevä.

Ryhmän A108 potilaat tarvitsivat merkitse-
västi useammin lääkitystä verenpaineen laskuun 
(p = 0,018), heillä esiintyi useammin pahoinvointia 
tai oksentelua (p = 0,027), he joivat myöhemmin 

(p = 0,031) ja he toipuivat hitaammin sekä senso-
risesti [mediaani (minimi–maksimi)] [2,5(2–4,5)] 
(p = 0,017) että motorisesti [2(1,3–4)] (p = 0,009). 
Kaikki ryhmän A108 potilaat olivat täysin kivutto-
mia toimenpiteen ajan, mutta A60-ryhmässä jou-
duttiin antamaan viidelle (17  %) potilaalle fenta-
nyyliä leikkauksen aikana leikkausalueen kipuun 
ja A84-ryhmässä kahdelle potilaalle (7  %). Tutki-
muspotilaat olivat kotiutuskunnossa noin 4 ½ tun-
nissa, eikä ryhmien välillä ollut merkitseviä eroja. 
Seurantahaastatteluissa ei esiintynyt TNS-tyyppis-
tä oireilua.

Johtopäätökset

60 mg ja 84 mg annokset hyperbaarista artikaii-
nia osoittautuivat riittävän tehokkaiksi noin tun-
nin pituiseen alaraajakirurgiaan ja nämä potilaat 
myös toipuivat nopeasti.

Sen sijaan 108 mg artikaiinin liittyi usein kau-
larankadermatomeihin yltäviä puudutuksia, joi-
hin liittyi verenpaineen laskua ja pahoinvointia. 
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