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Tatuoinnit ja neuraksiaaliset puudutukset 
Vesa Kontinen

John	Irvingin	romaanissa	Until	I	Find	You	1,	2	käsitellään	tatuointia	ja	tatu-
ointeja.	Yksi	kirjan	päähenkilöistä,	Daughter	Alice,	kieltäytyy	tekemästä	
tatuointeja	nuorten	naisten	alaselkään.	Hän	on	lukenut	alan	lehdestä,	että	
anestesialääkäri	ei	suostu	antamaan	synnytysepiduraalipuudutusta,	jos	
selän	alueella	on	tatuointi.	Kertojan	ääni	toteaa	sulkuihin	laitetussa	seli-
tyksessä:	”Possibly	this	had	something	to	do	with	the	ink	getting	into	the	
spinal	column,	although	the	danger	of	that	happening	sounded	unlikely”1.

Toukokuussa 2007 tehdyssä puhelinkyse-
lyssä suurin osa kymmenestä satunnaises-
ti valitusta suomalaisista tatuoijasta (9/10) 

tunsi ongelman, ja osa (4/10) kertoi myös keskus-
televansa ainakin naispuolisten asiakkaiden kans-
sa tatuoinnin paikasta tästäkin näkökulmasta. Epi-
duraali- tai spinaalipuudutuksen voi toki tarvita 
mieskin, mutta alaselän tatuoinnit ovat länsimais-
sa yleisempiä naisilla (kuva 1). Päätös tatuoitavasta 
kohdasta ei neuvottelussa usein tunnu muuttuvan, 
vaan siihen vaikuttaa enemmän muoti (suullinen 
tiedonanto, Tatuointi & Lävistys Putka, Tampere). 
Valtaosa kyselyn tatuoijista arveli, että tatuointi ei 
luultavasti puudutusta estä. Useat kuitenkin totesi-
vat, että asia vaikuttaa olevan epäselvä osalle anes-
tesialääkäreistä.

Iltapäivälehdissä sekä asiallisesta mielipiteen-
vaihdosta tunnetun Suomi24-internet-sivuston 
synnytyskeskusteluissa tatuoinnit olivat esillä pa-
ri vuotta sitten. Synnytystä ehkä muutenkin pel-
käävä nainen saattoi lukea, että ”asia riippuu ihan 
vuorossa olevasta anestesialääkäristä” tai ”jos tats-
kassa olisi ollut yksikin viiva lisää epiduraalia ei 
olisi tippunut” 3. Anestesiologisten lehtien sivuil-
la tatuointikysymys pysyy pitkälti yhden lääkärin 
ponnistusten ansiosta 4–11. Muuten asiasta on kir-
joitettu melko vähän 12.

Onko selässä oleva tatuointi todellinen ongelma 
epiduraali- tai spinaalipuudutuksen kannalta? Lie-
nee selvää, että tatuointi voi teoriassa aiheuttaa on-
gelmia vain, jos sen läpi pistetään. Alaselän tatu-
oinnit ovat useimmiten sakraaliluun tasolla (kuva 
1). Lisäksi useimmissa tatuoinneissa on värittömiä 
alueita, joiden läpi voi pistää. Tatuointi voi myös 
peittää kokonaan alueen, jolta puudutus halutaan 
laittaa (kuvat 2 ja 3).

Tatuointimusteet ovat useimmiten pigmentti-
suspensioita, joiden kemiallinen koostumus vaih-
telee erittäin paljon 13. Väriaineena voi olla esimer-
kiksi orgaanisia yhdisteitä, kuten atsovärejä tai la-
tekspartikkeleita ja metallien, kuten alumiinin, ti-
taanin, raudan, kuparin tai magnesiumin suolo-
ja. Tatuointiväri sijaitsee dermiksen keskiosassa, ja 
päätyy muutamien viikkojen kuluessa tatuoinnin 
tekemisestä fagosytoosin seurauksena pääosin fib-
roblasteihin ja makrofageihin, jotka voivat fuusioi-

Kuva	1.	Alaselän	tatuointi	aiheuttaa	harvoin	mitään	ongel-
mia	epiduraali-	tai	spinaalipuudutuksen	kannalta.	
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tua muodostaen monitumaisia jättisoluja 14–16. So-
luvälitilassa voi olla hyvin pieniä määriä väriainet-
ta, mutta mitään vapaan väriaineen lammikoita 
siellä ei ole. Erityisesti punaisten ja keltaisten vä-
riaineiden on kuvattu aiheuttaneen iholle allergi-
sia, granulomatoottisia tai lichenoideja reaktioita, 
jotka ovat kuitenkin tatuointien yleisyyteen näh-
den varsin harvinaisia 17, 18. Yksittäistapauksena on 
kuvattu tatuoidulle henkilölle kehittynyt ihon- ja 
keuhkojen sarkoidoosi 19.

Mikroskooppisia määriä verta, rasvaa, epiteeli- 
tai lihassoluja on kuvattu esiintyneen eri tyyppis-
ten spinaalineulojen kärjessä piston jälkeen 20–23 jo-
pa silloin, kun on käytetty erillistä ohjainneulaa 24. 
Paksumman neulan kärkeen tarttuu vastaavasti 
enemmän kudosta 23. Ihon lävistäminen ohjainneu-
lalla tai pienen ihoviillon tekeminen punktiokoh-
taan vähentää merkittävästi neulan kärkeen mah-
dollisesti tarttuvien ihon solujen määrää. Spinaali-
punktion hyvin harvinaisena myöhäiskomplikaa-
tiona on kuvattu spinaalitilan epidermoidikarsi-
noomia 23, 25, 26. Niiden riski on ilmeisesti suurempi, 
jos on käytetty mandriinitonta neulaa, ei ole käy-
tetty ohjainneulaa, potilas on pieni lapsi tai punk-

tio on toistettu lukuisia kertoja 27. Epidermoidikar-
sinooman riskiä ei pidetä perusteena pidättäytyä 
kokonaan spinaalipuudutuksista.

Teoriassa punktioneulan kärkeen voisi taker-
tua myös tatuointiväriainetta sisältäviä dermiksen 
fibroblasteja, jotka voisivat kulkeutua subarakno-
idaali- tai epiduraalitilaan, missä väriaineiden si-
sältämät metallisuolat tai muut aineet voisivat pe-
riaatteessa aiheuttaa samantapaisia reaktioita kuin 
dermiksessä, vaikka niiden määrä toki olisi usei-
ta kertaluokkia pienempi. Tällaisen tapahtuma-
ketjun todennäköisyys on huomattavasti pienempi 
kuin iatrogeenisen epidermoidikarsinooman ris-
ki 28. Yhtään tatuoinnin läpi tehdyn epiduraali- tai 
spinaalipuudutuksen aiheuttamaa komplikaatiota 
ei ole kuvattu. Yhdessä tapausselostuksessa on ku-
vattu pistokohdan ohimenevä kipu ensimmäisen 
vuorokauden aikana synnytysepiduraalipuudu-
tuksen jälkeen 6, jonka yhteyttä tatuointiin voidaan 
perustellusti pitää varsin kyseenalaisena 29. Ei siis 
ole lääketieteellistä perustetta pidättäytyä puudut-
tamisesta tarvittaessa myös tatuoinnin läpi käyttä-
en ohjainneulaa spinaalineulan tai muutaman mil-
limetrin ihoviiltoa epiduraalineulan sisään viemi-

Kuva	2.	Keskilinjan	peittävä	tatuointikaan	ei	estä	epiduraali-	
tai	 spinaalipuudutuksen	 antamista.	Tatuoinnissa	 on	 usein	
aukkoja	sopivalla	kohdalla,	tai	 ihoa	voi	venyttää	hiukan	ja	
tehdä	punktion	normaalin	ihon	läpi.	

Kuva	3.	Jos	tatuointiväri	peittää	koko	keskilinjan	selässä,	voi	
puuduttaessa	 ohittaa	 dermiksen	 pienen	 ihoviillon	 tai	 oh-
jainneulan	 avulla.	 Kuvan	 tatuointi	 on	 keskeneräinen,	 alue	
vasemmalla	ylhäällä	on	tatuoitu	juuri	ennen	kuvan	ottamis-
ta.	Tuoreen	tai	 infektoituneen	tatuoinnin	läpi	ei	pidä	puu-
duttaa.
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sessä. Aivan tuoreen tai tulehtuneen tatuoinnin lä-
pi ei toki voi puuduttaa, kuten ei muunkaan haa-
vaisen tai infektoituneen ihoalueen läpi.

John Irving tarkistaa romaaniensa lääketieteel-
liset yksityiskohdat yleensä varsin huolellisesti i, ja 
on helppo yhtyä romaanin kertojan kantaan siitä, 
että tatuointivärin joutuminen jonnekin selkäran-
gan alueelle vaikuttaa epätodennäköiseltä. 

Kiitokset kuvissa esiintyville henkilöille.      
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i	 John	Irvingin	The	Cider	House	Rules	30,	31	voisi	sisältyä	vaikkapa	
anestesiologian,	 obstetriikan	 tai	 lääketieteellisen	 etiikan	
perusopetukseen.	Until	I	Find	You	1,	2	sen	sijaan	sisältää	mielestäni	
yhden	lääketieteellisen	virheen.	Se	tosin	ei	koske	kivunhoitoa,	
vaan	ensihoitoa,	tai	ehkä	pikemminkin	oikeuslääketiedettä.
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