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Spinaalipuudutusta on käytetty lapsilla jo sadan
vuoden ajan, ja aikanaan puudutusten käyttöön-
otto oli merkittävä edistysaskel potilaiden hoidos-
sa. Eri vaiheiden jälkeen uusi kiinnostus spinaa-
lipuudutusta kohtaan heräsi viime vuosituhan-
nella, kun 1980-luvulla kuvattiin spinaalipuudu-
tuksen käyttö keskosten tyräleikkausten aneste-
siamenetelmänä. Yksitäisiä raportteja lukuun ot-
tamatta leikki-ikäiset ja teini-ikäiset lapset ovat
jääneet vähemmälle huomiolle.

Vuonna 1986-1987 minulla oli tilaisuus työs-
kennellä 6 kk silloisen HYKS:n lastenklinikalla.
Sieltä sain paljon oppia lastenanestesiasta, mutta
myös alkusysäyksen näihin puudutustutkimuk-
siin. Kahvipöytäkeskustelussa Kaija Peltola kan-
nusti: “Myös Suomessa jonkun pitäisi tutkia puu-
dutusten käyttöä lapsilla.“ Toinen kimmoke näille
tutkimuksille oli kolme-neljä yhteispohjoismais-
ta workshopia lasten puudutuksista. Näissä ta-
paamisissa selvisi kuinka vähän tutkittua tietoa
lasten puudutuksista oli. Silmäni avautuivat ha-
vaitsemaan myös sen, kuinka helposti osa kolle-
goista pystyi esittämään mielipiteitään lasten
puudutuksista ilman, että olivat itse puudutta-
neet yhtään lapsipotilasta. Osallistuminen alan
kansainvälisiin kokouksiin vahvisti näitä molem-
pia näkemyksiä.

Lapsia kuvataan “terapeuttisiksi orvoiksi“. Te-
rapeuttisilla orvoilla tarkoitetaan, että vain har-
voja lääkkeitä tai hoitomenetelmiä on tutkittu
lapsipotilailla, vaikka nämä samat lääkkeet ja hoi-
tomenetelmät ovat aikuisilla jokapäiväisessä käy-
tössä. Aikuisilla on tutkittu paljon esimerkiksi
erikoismuotoiltujen ja ohuiden puudutusneulo-

jen vaikutusta lannepistoa seuraaviin jälkioireisiin.
Vielä kymmenen vuotta sitten lapsille käytettiin
lannepistoon paksuja, 22-gaugen neuloja - aikui-
silla näin paksujen neulojen käytöstä on luovut-
tu jo aikaa sitten. Jos kerran aikuisilla ohuemmat
neulat aiheuttavat vähemmän jälkioireita, miksei
testata, toimiiko tämä myös lapsilla. Samoin lu-
kuisissa julkaisuissa on verrattu eri puudutteiden
ominaisuuksia, ja oltu huolissaan puudutteisiin
liittyvistä jälkioireista. Lapsipotilailla tämäntyyp-
pisiä selvityksiä on tehty vähän.

Tutkimuksen tarkoitus

1) tutkia erityyppisten spinaalineulojen käyttöä
lasten lannepistossa. Tutkimuksessa verrattiin
neulojen pisto-ominaisuuksia, sekä käytetyn
neulan vaikutusta lannepiston onnistumiseen
ja lannepiston aiheuttamiin jälkioireisiin;

2) tutkia pitkien (90 mm) 25-gaugen ja 29-gau-
gen leikkaavakärkisten neulojen, sekä lyhyiden
(25 - 50 mm) 24- 27-gaugen, erityisesti lap-
sille suunniteltujen leikkaava- ja suippokärkis-
ten neulojen soveltuvuutta spinaalianestesiaan.
Tutkimuksissa verrattiin neulojen pisto-omi-
naisuuksia, saavutettua puutumusta ja jälkioi-
reita;

3) tutkia eri puuduteliuosten (bupivakaiini joko
keittosuolassa tai 0.9% tai 8% glukoosissa)
soveltuvuutta lasten spinaalipuudutukseen;
sekä

4) tutkia iän vaikutusta puudutuksen onnistumi-
seen, kestoon ja haittavaikutuksiin, sekä lan-
nepiston jälkioireisiin.
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Aineisto ja menetelmät

Väitöskirja koottiin neljän tutkimuksen ja 532
potilaan aineistosta. Näiden neljän tutkimuksen
tulokset julkaistiin seitsemässä eri julkaisussa.
Nuorin tutkittu oli 8 kk ja vanhin 15-vuotias.
Lapsista 32 oli alle vuoden ikäisiä, 300 leikki-
ikäisiä ja 200 lasta oli koululaisia.

Ensimmäisessä osatyössä verrattiin 22-gaugen
leikkaava- ja suippokärkisen neulan käyttöä diag-
nostisen tai intratekaalisen lääkityksen lannepis-
tossa 57 lapsipotilaalla, joille tehtiin yhteensä 98
lannepistoa. Ensimmäisessä lannepistossa käytetty
neula valittiin arvan perusteella, mutta seuraavat
pistot tehtiin samanlaisella neulalla.

Toisessa osatyössä verrattiin kahden pitkän (89
mm) 25- ja 29-gaugen leikkaavakärkisen neulan
käyttöä 60 lapsipotilaan spinaalipuudutuksessa.

Kolmannessa osatyössä verrattiin neljän, eri-
tyisesti lapsille suunnittelun leikkaava- ja suip-
pokärkisen neulan käyttöä 200 lapsipotilaan spi-
naalipuudutuksessa. Sata lasta arvottiin vielä erik-
seen käytetyn puuduteliuoksen mukaisesti; puo-
let puudutettiin bupivakaiini-keittosuolaliuoksel-
la ja puolet bupivakaiini-8%-glukoosiliuoksella.

Neljännessä osatyössä verrattiin leikkaava- ja
suippokärkistä neulaa 215 lapsella. Leikki-ikäis-
ten spinaalipuudutus pistettiin 50 mm, 25-gau-
gen neulalla, ja koululaisten puudutus 90 mm,
27-gaugen neulalla. Leikki-ikäisistä 60 lasta ar-
vottiin vielä erikseen käytetyn bupivakaiiniliuok-
sen glukoosipitoisuuden mukaisesti, puolet puu-
dutettiin 0.9%-glukoosiliuoksella ja puolet 8%-
glukoosiliuoksella. Koululaisista 107 lasta arvot-
tiin vastaavasti joko bupivakaiin-0.9%-glukoosi-
tai bupivakaiini-8%-glukoosiliuosryhmään.

Tulokset

Aikuisten pitkän ja ohuen neulan, 29-gauge ja
89 mm, käyttö pienillä lapsilla oli hankalaa, ja
niinpä likvortilan tunnistaminen epäonnistui
10%:lla lapsista. Vastaavasti 25 mm ja 35 mm
pituiset neulat olivat muutamille lapsille liian
lyhyitä. Sen sijaan 50 mm pituinen neula leikki-
ikäisillä ja 90 mm pituinen neula kouluikäisillä
olivat helppoja käyttää ja takasivat lannepiston
onnistumisen yhdellä tai kahdella ihopistolla
97%:lla lapsista.

Neulan kärjen muotoilu ei vaikuttanut lanne-
piston onnistumiseen eikä jälkioireiden yleisyy-

teen tai niiden vaikeuteen. Odotetusti suippo-
kärkisen neulan pisto ihon ja ligamenttien läpi
oli hankalampaa, mutta tylppä kärki helpotti
duuran tunnistamista. Niillä lapsilla, joilla likvor-
tilan tunnistaminen ei onnistunut suippokärki-
sellä neulalla, leikkaavakärkisellä neulalla lanne-
pisto oli helppo suorittaa. Spinaalipuudutus oli
nopea laittaa, mediaani aika ihon läpäisystä neu-
lan poistoon oli alle minuutin ja 95%:lla puu-
dutus onnistui alle 2 minuutissa.

Spinaalianestesiat onnistuivat hyvin: vain 1%
tarvitsi yleisanestesian, ja vain 6%:lla anestesiaa
jouduttiin täydentämään suoneen annetulla ki-
pulääkkeellä ja/tai rauhoittavalla lääkityksellä.
Huomionarvoinen oli havainto, jonka mukaan
kaikki ne lapset, joilla pystyttiin toteamaan va-
paa likvorin virtaus/aspiraatio sekä ennen puu-
dutteen ruiskutusta että vielä puudutteen ruis-
kuttamisen jälkeen, puutuivat. Oppimiskäyrä oli
muutenkin selvä: ensimmäisessä puudutusryh-
mässä 5% lapsista tarvitsi yleisanestesian, toises-
sa ryhmässä enää 2% ja viimeisessä 215 potilaan
ryhmässä ei enää kukaan.

Vaikka puudutteiden vertailuissa bupivakaii-
ni-8%-glukoosiliuos tuotti paremmat tulokset
kuin bupivakaiini-keittosuolaliuos, tämä yksittäi-
nen löydös ei anna mahdollisuutta liian pitkälle
meneviin johtopäätöksiin. Toisaalta 0.9%-glukoo-
silisä takasi yhtä hyvän puutumuksen kuin 8%-
glukoosiliuos. Kokonaisuudessa puudutevertai-
luista jäi vaikutelmaksi, että onnistumisen kan-
nalta pistotekniikalla olisi suurempi merkitys kuin
puudutteen barisiteetilla. Käytettäessä bupivaka-
iini-annosta 0.4 mg/kg alle 20 kg ja 0.3 mg/kg
yli 20 kg lapsilla puutumus lähti laskemaan 80-
85 minuutin kuluttua, navan tasolle puutumus
laski 90-110 minuutissa, ja ensimmäisen kipu-
lääkeannoksen lapset saivat 2-3 tunnin kuluttua
puudutuksen pistosta.

Tehdyt tutkimukset osoittivat, että lannepisto
aiheuttaa lapsille niitä samoja haittavaikutuksia,
mitä on kuvattu aikuisilla. Diagnostisissa lanne-
pistoissa käytettiin paksuja 22-gauge neuloja, ja
niinpä 12% lapsista kärsi pystyasennossa pahene-
vasta päänsärystä. Pakaroihin ja alaselkään sätei-
leviä ärsytysoireita kehittyi 6%:lle intratekaalista
lääkitystä saaneista lapsista. Spinaalipuudutetuille
lapsille lannepisto tehtiin ohuilla neuloilla. Heistä
pystyasennossa paheneva päänsärky kehittyi
4%:lle, ja pakaroihin ja alaselkään säteileviä ärsy-
tysoireita 3%:lle. Tässä tutkituista lapsista kukaan
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ei tarvinnut veripaikkaa tai muuta erityishoitoa,
vaan oireet rauhoittuvat vuodelevolla ja särkylääk-
keillä. Pahoinvoivia tai oksentelevia lapsia oli vä-
hän, vain 6%.

Lapsen ikä ei vaikuttanut lannepiston kestoon
eikä onnistumiseen. Samoin pystyasennossa pa-
henevaa päänsärkyä esiintyi tasaisesti kaiken ikäi-
sillä lapsilla. Nuorimmat asentopäänsärkyiset lap-
set olivat alle 2-vuotiaita ja vastaavasti teini-ikäi-
sillä ei ollut päänsärkyä nuorempia enempää.
Nuorimmilla lapsilla oli enemmän sedaation ai-
kaista saturaation laskua alle 90%, jos heillä ei
käytetty happilisää. Vastaavasti korkeaan puutu-
mukseen liittynyttä shiveringiä esiintyi enemmän
vanhemmilla lapsilla.

Vaikka nuorimmat lapset tarvitsivat isomman
annoksen puudutetta saavuttaakseen yhtä pitkä-
kestoisen puutumuksen kuin vanhemmat, nuo-
rimmat pystyttiin kotiuttamaan 30-60 minuut-
tia nopeammin kuin vanhimmat lapset.

Johtopäätökset

Myös spinaalipuudutuksen käyttöön liittyy sel-
vä oppimiskäyrä - kokemuksen myötä onnistu-
minen paranee. Jos puudutus ei onnistu, syy on
yleensä neulan tylpässä päässä. Kun puuduttaja
pystyy aspiroimaan likvoria neulan läpi sekä en-
nen puudutteen ruiskutusta että vielä puudut-
teen ruiskuttamisen jälkeenkin, puutuminen
näyttää varmalta. Jos taas lannepisto ei onnistu
tylpällä, suippokärkisellä neulalla, uuden piston
voi huoletta suorittaa teräväkärkisellä neulalla;
onnistuminen paranee ilman että haittavaikutus-
ten riski kasvaa merkittävästi. Leikki-ikäisillä 50
mm neula on käyttökelpoinen ja koululaisilla voi
käyttää samaa neulaa, kuin mihin on tottunut
aikuisilla.

Lannepisto ja spinaalipuudutus aiheuttavat
lapsille samoja haittoja kuin on kuvattu aikuisil-
la. Myös pienille lapsille tulee lannepiston jäl-
keen päänsärkyä - eivät teini-ikäiset ole missään
suuremmassa riskissä. Jos päänsärkyjä on tässä
kuvattua enemmän, kannattaa tarkistaa oma pis-
totekniikka: käytänhän ohutta neulaa, ja laitan-
han styletin takaisin ennen neulan pois vetämis-
tä. Koska paksut 22-gauge neulat aiheuttavat 2-
3-kertaa enemmän päänsärkyä kuin ohuemmat
25-27-gauge neulat, myös diagnostisissa punk-
tioissa tulee siirtyä ohuempien neulojen käyttöön.

Kun leikkaus tehtiin spinaalipuudutuksessa,
pahoinvointia ja oksentelua esiintyi vähän: pa-
hoinvointia oli vain viidellä prosentilla lapsista.
Tulos on merkittävä, sillä yleisanestesian jälkeen
jopa puolet lapsista saattaa oksennella. Merkittä-
vä oli myös havainto, että pahoinvoivat lapset
oksensivat vain kerran.

Spinaalipuudutuksen ja siihen liitetyn kevyen
nukutuksen jälkeen lapset toipuivat nopeasti ja
heidät pystyttiin kotiuttamaan kolmen-neljän
tunnin kuluttua puudutuksen laitosta. Spinaali-
puudutus takasi myös hyvän alun leikkauksen
jälkeiselle kivunhoidolle. Useille lapsille särkylääk-
keet riittivät kipulääkitykseksi. Jos lisälääkitystä
tarvittiin, sitä tarvittiin vasta kahden-kolmen tun-
nin kuluttua puudutuksesta.

Puudutuksen helppous ja korkea onnistumis-
varmuus, vähäiset ja yleensä lievät jälkioireet sekä
selkeä ja kivuton toipuminen ovat ne syyt, jotka
puoltavat spinaalipuudutuksen käyttöä lasten
anestesiamenetelmänä.
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