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Lannepiston aiheuttamat komplikaatiot
Lannepisto spinaali- tai epiduraalipuudutusta,
myelografiaa tai aivo-selkäydinnestenäytteen
ottoa varten ei ole vaaraton toimenpide. Pystyasennossa tuntuva päänsärky on tavallinen
komplikaatio etenkin diagnostisten pistojen jälkeen. Viime aikoina on raportoitu yhä enemmän
verenvuotoja epiduraali- tai spinaalitilaan, mikä
johtuu todennäköisesti leikkauksiin liittyvästä
aktiivisesta tromboosiprofylaksista spinaali- ja
epiduraalipuudutusten yhteydessä. Kaikkiin
lannepistoihin liittyy kuitenkin v erenvuotoriski.
Riski on suuri veren hyytymiseen vaikuttavia
lääkkeitä käyttävillä. Sekä varfariini että uudet
suun kautta käytettävät antitromboottiset lääkkeet voivat muodostaa ongelman päivystysluontoisissa lannepistoissa. Selkäydinkanavan verenvuodon aiheuttama hyytymä saattaa johtaa jopa
halvaantumiseen. Neulalla tai puudutuskatetrilla
saatetaan myös vahingoittaa hermoa. Käytetyt
lääkeaineet voivat osoittautua hermoille haitallisiksi. Useimmiten neurologiset komplikaatiot
ovat ohimeneviä, ja pysyvät komplikaatiot ovat
onneksi harvinaisia. Myös infektiot ovat mahdollisia huolellisesta aseptiikasta huolimatta.

Neuraksiaaliset puudutukset (spinaali- ja epi-
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duraalipuudutus) ovat laajalti käytössä sekä
anestesiamuotoina että leikkauksen jälkeisessä
kivunhoidossa. Spinaalipuudutuksella saadaan
pienellä lyhytvaikutteisen puudutteen annoksella aikaan tehokas anestesia päiväkirurgista
toimenpidettä varten, turvallinen anestesia
keisarileikkaukseen tai isolla annoksella hyvä
anestesia jopa molemminpuoliseen lonkan
tekonivelleikkaukseen (1, 2, 3). Spinaali- ja
epiduraalipuudutuksen on yleisanestesiaan
verrattuna osoitettu vähentävän tekonivelleikkauksiin liittyvää verenhukkaa, infektioita, tehohoidon tarvetta ja kuolleisuutta (4, 5,
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6). Hyvän sedaation avulla potilaan ei tarvitse
kuunnella monien pelkäämiä sahaamisen ja
poraamisen ääniä leikkauksen aikana.
Epiduraalipuudutusta tarvitaan eniten synnytyskivun ja leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa, ja sitä käytetään kestoinfuusiona vatsan
ja alaraajojen leikkausten jälkeen. Epiduraali
puudutusta käytetään myös useiden kroonisten kiputilojen ja syöpäkivun hoidossa.
Muihin anestesia- ja kivunhoitomenetelmiin
verrattuna puudutettujen leikkauksenjälkeinen pahoinvointi ja kipu ovat vähäisempiä
(7). Spinaalipuudutus on käyttökelpoinen
myös nopeatempoisessa päiväkirurgiassa, koska ohuita, tylppäkärkisiä neuloja käytettäessä
lannepiston jälkeinen päänsärky on käynyt
harvinaiseksi ja toipuminen on saatu lyhytvaikutteisen puudutteen ansiosta nopeaksi ilman
virtsaummen vaaraa (1, 8).
Muita lannepiston aiheita ovat näytteenotto
aivo-selkäydinnesteestä neurologisten ongelmien selvittämiseksi sekä hyvin harvinaiseksi käynyt myelografia. Tiettyjen kroonisten
kiputilojen hoidossa voidaan käyttää lääke
infuusioita spinaalitilaan tai kipulääkkeiden
annostelua epiduraalitilaan. Joidenkin neurokirurgisten leikkausten yhteydessä tasataan
aivo-selkäydinnesteen painetta spinaalitilaan
asetetun katetrin avulla.
Huolellisestikin tehtyyn lannepistoon voi
liittyä erilaisia komplikaatioita (TAULUKKO 1).

Lannepiston jälkeinen päänsärky
(postspinaalipäänsärky)
Lannepisto saattaa johtaa vain pystyasennossa tuntuvaan tai pahenevaan päänsärkyyn.
Päänsärky johtuu lannepiston aiheuttamasta
aivo-selkäydinnesteen vuodosta ja aivo-selkä
ydinnesteen painemuutoksista. Päänsärkyriski suurenee, jos käytetään paksuja neuloja
(20–22 G) kuten diagnostisessa pistossa tai
jos epiduraalipuudutuksessa käytettävä neula

TAULUKKO 1. Lannepiston mahdolliset komplikaatiot, niiden yleisyys ja riskitekijät.

Komplikaatio

Yleisyys

Riskitekijät

Lannepiston jälkeinen
päänsärky (9)

Tavallinen

Duurapisto paksulla, teräväkärkisellä neulalla
Vahingossa useampia reikiä kovakalvoon piston yhteydessä
Nuoruus ja naissukupuoli

Pistopaikan ärsytys
tavallinen – selkä
kipu voi olla oire
vakavammasta
komplikaatiosta

Epiduraalipuudutuksessa paksumpi neula ja katetri aiheuttavat suu
remman pehmytkudosärsytyksen pistopaikalla kuin spinaalipuudutus

TNS1 (spinaalipuudu
tuksen jälkeen)

Riippuu käytetystä
puudutteesta

Käytetty puudute, tavallisin lidokaiini tai mepivakaiini (jopa 20–30 %),
harvemmin bupivakaiini (1–5 %) tai klooriprokaiini (< 1 %)

Hermovaurio (18, 19)

Harvinainen

Suora selkäydinvaurio, jos pistopaikka liian kraniaalinen tai selkäydin
kartio (conus medullaris) päättyy poikkeuksellisen kaudaalisesti

Selkäkipu (15, 19)

Leikkausasento
Synnytyksen jälkeen yhtä usein selkäkipua riippumatta siitä, oliko
annettu epiduraalipuudutus kivunhoitoon vai ei

Hermojuurivaurio, jos liian lateraalinen pistosuunta
Harhatuntemuksia tai kipua lääkkeen ruiskutuksen yhteydessä
Infektiot (26)

Harvinainen

Puutteellinen aseptiikka

Verenvuoto selkäydin
Harvinainen
kanavan alueella (19, 30)

Veren hyytymiseen vaikuttavat sairaudet tai lääkkeet, selkäydin
kanavan degeneratiiviset muutokset

Kuulo- ja näköhäiriöt (9)

Oireinen harvinai
nen

Käytännössä vain duurapiston jälkeen (vrt. lannepiston jälkeinen
päänsärky)

Pneumokefalus

Oireinen erittäin
harvinainen

Ilmaa LOR-ruiskussa2

Kallonsisäinen hypo
tensio, kallonsisäinen
subduraalivuoto (10)

Erittäin harvinainen

Duurapiston jälkeen, voimakas tai pitkittynyt lannepiston jälkeinen
päänsärky

Lääkkeen aiheuttama
neurotoksisuus, jopa
pysyvä cauda equina
-oireyhtymä

Erittäin harvinainen

Lääkevirheet

Aivojen herniaatio (11)

Erittäin harvinainen

Kohonnut kallonsisäinen paine

1
TNS = transient neurologic symptoms eli ”tilapäiset neurologiset oireet” -oireyhtymä. Molemminpuolinen pakaroissa ja
jaloissa tuntuva polttelu tai kipu, joka helpottaa muutamassa vuorokaudessa.
2
LOR = loss-of-resistance. Jos käyttää ilmaa LOR-ruiskussa epiduraalitilaa paikantaessa, ilma voi päästä intratekaaliseen
tilaan vahingossa tapahtuvan duurapiston yhteydessä.

(16–18 G) aiheuttaa tahattoman kovakalvopunktion. Spinaalipuudutuksessa käytettävällä
puikkokärkisellä 27 G:n neulalla päänsäryn
riski on alle 1 % (8). Lannepiston jälkeinen
päänsärky kestää yleensä muutaman päivän,
joskus kuitenkin jopa viikkoja.
Päänsäryn ehkäisemiseksi tulisi käyttää
mahdollisimman ohuita ja tylppäkärkisiä neuloja. Mikäli konservatiivinen hoito (runsas
nesteytys, kofeiini, parasetamoli, tulehdus

kipu
lääkkeet) ei riitä, epiduraalinen veripaikka voi olla aiheellinen (9). Veripaikkaa
varten anestesialääkäri ruiskuttaa aseptisesti
epiduraalitilaan potilaan omaa verta. Tuolloin
epiduraalitilaan muodostuva paine ja hyytymä helpottavat oireita. Lannepiston jälkeen
48 tunnin kuluessa pistetty veripaikka antaa
avun jopa 90 %:lle potilaista. Aivo-selkäydinnesteen vuoto saattaa aiheuttaa myös kuuloja näköhäiriöitä. Pahimmillaan se voi johtaa
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88 Lannepistoon liittyy verenvuoto- ja halvausriski anti-

koagulaation yhteydessä.

88 Hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden ajoitus on

otettava huomioon ennen lannepistoa.

88 Huolellinen aseptiikka on tärkeää ennen lannepis-

toa.

88 Spinaalitilaan pistämistä nikamien L3–4 yläpuolelle

pitäisi välttää hermovauriovaaran minimoimiseksi.

kallonsisäiseen hypotensioon ja jopa pysyviin
vaurioihin (kallonsisäinen kovakalvonalainen
verenpurkauma).

Kallonsisäisen paineen muutokset
Hypotensio. Lannepisto saattaa aiheuttaa pitkittynyttä aivo-selkäydinnesteen valumista
epiduraalitilaan. Tämä johtaa selkäydinnesteen määrän vähenemiseen ja mahdollisesti
kallonsisäiseen hypotensioonkin (10). Tällöinkin oireena on pystyasennossa ilmenevä
päänsärky, mahdollisesti oksentelua ja pahoinvointia, näkö- ja kuulohäiriöitä sekä joskus jopa tajunnan heikkenemistä. Hoito on
oireenmukainen, ja joskus tässäkin tapauksessa epiduraalinen veripaikka lannealueella saattaa auttaa.
Kohonnut paine on lannepiston vasta-aihe,
koska piston aiheuttama kovakalvon reikä johtaa aivo-selkäydinnesteen vuotoon ja paineen
laskuun selkäydinkanavassa, mikä saattaa johtaa aivokudosherniaatioon ja kuolemaan (11).

Hermovauriot
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Turvallinen pistokohta. Selkäydin päättyy
yleensä aikuisella toisen lannenikaman tasolla, ja lannepistoa kolmannen ja neljännen
lannenikaman okahaarakkeen väliin pidetään
turvallisena. Siellä kovakalvon sisällä ovat
selkäytimestä alaraajojen alueelle menevät
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hermot aivo-selkäydinnesteen suojaamina.
Useimmiten lannepisto suoritetaan arvioimalla kolmannen ja neljännen lannenikaman
väli Tuffierin linjaa apuna käyttäen (suoliluun
harju on neljännen lannenikaman okahaarakkeen korkeudella). Valitettavasti tähän menetelmään liittyy epätarkkuuksia. Brittiläisessä
tutkimuksessa kokeneita anestesialääkäreitä
pyydettiin arvioimaan ja merkitsemään kolmannen ja neljännen lannenikaman okahaarakkeiden väli lannerangan magneettikuvaukseen (MK) meneviltä potilailta (12). MK:n
jälkeen katsottiin, missä merkki oli. Väli ar
vioitiin oikein vain 29 %:ssa tapauksista, muilla merkki saattoi olla jopa neljä väliä korkeammalla. Lisäksi on havaittu, että selkäydinkartio
(conus medullaris) saattaa ulottua L2- tai jopa
L3-nikaman tasolle (13). Arviointivirheen
todennäköisyyden ja selkäytimen alareunan
suuren vaihtelun vuoksi spinaalipuudutusta,
lannepistoa tai myelografiaa tehtäessä pitäisi
välttää pistämistä nikamien L3–4 yläpuolelle
(14).
Harhatuntemus (parestesia). Selkäytimen
hännän (cauda equina) alueella hermot ovat
vapaasti aivo-selkäydinnesteessä ja ilmeisesti
väistävät neulaa, jolloin hermon vahingoittuminen on epätodennäköistä. On kuitenkin
mahdollista, että lannepiston aikana äärimmäisesti pyöristetyssä asennossa hermot eivät
pääse yhtä helposti väistämään neulaa. Joskus
pistettäessä neula saattaa aiheuttaa harhatuntemuksen (parestesian). Se saattaa tuntua alaraajassa kipuna tai aiheuttaa jopa motorisen
vasteen. Neulan kärki on tuolloin koskenut
hermoon. Useimmiten tällainen harhatuntemus ei johda hermovaurioon.
Laajassa 4 767 spinaalipuudutuksen tutkimuksessa tällainen harhatuntemus pistettäessä havaittiin 6,3 %:lla potilaista (15). Kuudella
potilaalla oli kipuja puudutuksen häviämisen
jälkeen, ja näistä neljällä oli ollut harhatuntemus samalla alueella. Kuudesta potilaasta
neljä toipui viikossa, kahden toipuminen kesti
18–24 kuukautta.
Vuonna 1997 julkaistiin koko Ranskan kattava otos, jossa kahdella kolmesta (21/34)
neurologisia komplikaatioita saaneesta potilaasta oli ollut samalla alueella harhatuntemus

joko pistettäessä tai lääkettä ruiskutettaessa
(16).
Mikäli potilas tuntee lannepistoa tehtäessä
harhatuntemuksen, on ohjeena ollut vaihtaa
neulan paikkaa. Tätä ohjetta on kritisoitu, ja
todennäköisesti käytettäessä tylppäkärkistä
neulaa ja aivo-selkäydinnesteen tippuessa vapaasti neulan kannasta puudutteen (tai varjoaineen) voisi ruiskuttaa (17). Jos ruiskutus
kuitenkin aiheuttaa harhatuntemuksia, se tulee välittömästi lopettaa, koska komplikaatioita saaneista suuri osa on tuntenut parestesioita
pistotapahtuman yhteydessä. Epiduraalitilaan
uitetaan usein katetri. Katetri on pehmeämpi
kuin neula, mutta sen uittaminen saattaa myös
aiheuttaa harhatuntemuksia.
Vakavat hermovauriot. Suomessa valtaosasta vakavammista komplikaatioista tehdään vahinkoilmoitus potilasvakuutuskeskukselle (PVK). PVK:lle tehdyistä epiduraali- ja
spinaalipuudutuksia koskevista ilmoituksista
on julkaistu kaksi tutkimusta. Ensimmäisessä tutkittiin vuosien 1987–1993 spinaali- ja
epiduraalipuudutuksiin kohdistuvat vahinko
ilmoitukset (18). Neurologisia komplikaatioita ilmoitettiin 38, joista 23 katsottiin vakaviksi. Uudemmassa materiaalissa vuosilta 2000–
2009 vakavia neurologisia komplikaatioita oli
24 (19). Vakavat komplikaatiot on lueteltu
TAULUKOSSA 2.
Valitettavasti jälkeenpäin asiakirjoista ei
aina välity riittävää informaatiota pistotapahtumasta, jotta saataisiin tietää esimerkiksi
harhatuntemuksista puudutuksen yhteydessä.
Todennäköisesti valtaosa lievemmistä, ohimenevistä komplikaatioista jää ilmoittamatta. Olisi tärkeää dokumentoida huolellisesti
lannepistot, myös siinä tapauksessa, että ongelmia ei ole ollut.
Diagnostisen lannepiston tai myelografian
kin on kuvattu voivan johtaa paraplegiaan,
mutta tapaukset ovat harvinaisia (20).
Hermovaurion muut syyt. Puudutuksessa
tehdyn leikkauksen jälkeinen hermovaurio voi
johtua muistakin syistä (kirurgia, verityhjiö,
leikkausasento). Esimerkiksi yleisanestesiassa
tehtyjen lonkan tekonivelleikkausten jälkeen
iskiashermon vaurio raportoitiin 0,5–2 %:lla
potilaista (21). Myöskään polven tekonivel-

TAULUKKO 2. Vakavat neurologiset komplikaatiot ja seurauk
set spinaali- ja epiduraalipuudutusten jälkeen potilasvakuutus
keskuksen materiaaleissa.

Ajanjakso

1987–1993 2000–2009

Arvioitu puudutusten lukumäärä

720 000

1 370 000

Komplikaatio
Neuraksiaalinen hematooma
  Märkäpesäke
  Aivokalvotulehdus
Muu neurologinen komplikaatio

5
2
4
18

13
4
7
11

Seuraus
Paraplegia tai parapareesi
Cauda equina -oireyhtymä
Lievempi pysyvä vaurio
Muu

6
2
15
6

11
2
9
13

leikkauksissa ei ole voitu todeta puudutuksen
lisäävän hermovaurion riskiä. Mayo-klinikan
12 329 polviproteesipotilaan aineistossa 20
vuoden ajalta todettiin leikkauksen aikainen
hermovaurio 97 potilaalla (0,8 %) (22). Anestesiamenetelmä (yleisanestesia vs puudutus)
ei vaikuttanut riskiin, jota kuitenkin lisäsivät
leikkauksen molemminpuolisuus, pitkä verityhjiöaika ja potilaan nuoruus.
Synnyttäjillä on usein synnytyksen jälkeistä
selkäsärkyä ja hermo-oireita, joita epiduraalipuudutetuilla esiintyy yhtä paljon kuin muillakin (23).

Infektiot
Lannepistoon liittyy myös infektioriski. Kotimaisista aineistoista vanhemmassa oli kymmenen infektiota, joista kaksi oli epiduraalista
märkäpesäkettä (TAULUKKO 2), ja uudemmassa
13 infektiota, joista neljä oli märkäpesäkkeitä
(18, 19). Märkäpesäkkeet liittyivät epiduraalipuudutukseen ja katetrin käyttöön, mutta spinaalipuudutuksen seurauksena oli useampia
aivokalvotulehduksia. Lähes kaikki potilaat
toipuivat infektiosta. Pelkkä spinaalipuudutuskin saattaa johtaa jopa nekrotisoivaan faskiittiin (24). Vietäessä neula (tai katetri) lannepiston yhteydessä lähelle keskushermostoa
on aina noudatettava huolellista aseptiikkaa.
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Selkäydinkanavan verenpurkauma

KUVA 1. Epiduraalikatetrin asettaminen. Huomioi

steriili pöytä, liinoitus, maski ja hansikkaat.

Anestesiologien suosituksessa korostetaan
huolellista selän pesua steriiliksi ennen toimenpidettä. Toimenpiteen tekijän tulee suorittaa käsienpesu ja desinfektio käyttää kasvosuojusta ja steriilejä käsineitä (KUVA 1) (25,
26).

Epiduraalitilassa on runsas verisuonitus
(KUVA 2). Lannepistoa tehtäessä saatetaan
helposti vaurioittaa näitä verisuonia. Onneksi syntyvä verenvuoto lakkaa yleensä spontaanisti ja vuodon määrä jää pieneksi. Mikäli
potilaalla on kuitenkin jokin hyytymishäiriö
tai hän käyttää veren hyytymiseen vaikuttavia
lääkkeitä, saattaa verenvuoto jatkua, jolloin
se laajetessaan painaa hermoja ja selkäydintä
ja saattaa pahimmillaan johtaa pysyvään hal
vaukseen (KUVA 3). Tavallisimmin vuoto tulee
epiduraalitilaan, mutta se voi kehittyä myös
kovakalvon ja lukinkalvon väliin, jolloin puhutaan subduraalisesta vuodosta. Vuoto voi
päästä myös lukinkalvonalaiseen eli subarak
noi
daali
tilaan, jolloin on todennäköisesti
vahingoitettu tämän tilan verisuonia. Epiduraalitilaan verrattuna lukinkalvonalaisen tilan
verisuonet ovat pieniä ja vakavat verenvuodot
ovat harvinaisia (27).
On syytä epäillä selkäydinkanavan verenpurkaumaa, mikäli minkä tahansa lannepiston jälkeen ilmaantuu selkäkipua, aikaisempi
selkäkipu voimistuu tai muuttuu erityyppiseksi, ilmenee poikkeavia puutumisoireita tai
alaraajojen liikkeen heikkenemistä. Verenpurkauman pois sulkemiseksi pitää tehdä pikaisesti MK. Tietokonetomografia (TT) on toissijainen tutkimusmenetelmä, koska se ei pysty

a
c
b

c

b

d

a
e

KUVA 2. Epiduraalitila verisuonineen: a = kovakalvo (dura mater) ja lukinkalvo (arachnoidea), b = epiduraalitila,
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c = keltaside (ligamentum flavum), d = okahaarakkeiden väliside (ligamentum interspinale), e = okahaarakkei
den päällysside (ligamentum supraspinale).
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erottamaan yhtä luotettavasti verenvuotoa ja
sen aiheuttamaa selkäytimen puristumista.
Selkäydinkanavan verenpurkauman ennuste
heikkenee nopeasti. Hoitona on laminektomia, joka tulisi tehdä 12 tunnin kuluessa oireiden alkamisesta. Tästä huolimatta seurauksena saattaa olla pysyvä halvaus (28).
Spinaalistenoosia sairastavilla on suurentunut riski saada oireinen selkäydinkanavan verenpurkauma, koska pienikin verenvuoto valmiiksi ahtaaseen väliin voi aiheuttaa nopeasti
oireita ja pysyvänkin ongelman.

T9

Verenpurkauman riskitekijät
Tromboosiprofylaksi. Epiduraalitilan verenpurkaumaa pidettiin harvinaisena komplikaationa, kunnes siitä alkoi ilmestyä raportteja
aktiivisen tromboosiprofylaksin käyttöönoton
jälkeen 1990-luvun lopulla. Kun Yhdysvalloissa alettiin käyttää enoksapariinia, raportoitiin
viiden vuoden kuluessa yhteensä 40 neuraksiaalista verenpurkaumaa potilailla, joilla oli
käytetty spinaali- tai epiduraalipuudutusta ortopedisten leikkausten yhteydessä. Euroopassa enoksapariinia oli käytetty pitkään ilman
vastaavaa ongelmaa. Erona Euroopan käytäntöön olikin lääkkeen annos, joka Yhdysvalloissa on 30 mg kahdesti vuorokaudessa ja Euroopassa 40 mg kerran vuorokaudessa.
Laajaan ruotsalaiseen katsaukseen kerättiin
kaikki potilaat, joille oli kehittynyt komplikaatio spinaali- tai epiduraalipuudutuksen jälkeen
maan sairaaloissa 1990-luvulla (29). Selkäydinkanavan verenpurkaumia oli 33, joista
24 tapahtui vuosikymmenen jälkipuoliskolla.
Epiduraalipuudutukseen liittyvän verenpurkaumariskin arvioitiin iäkkään naisen polven
tekonivelleikkauksessa olevan jopa 1:3 600.
Ensimmäisessä Suomen potilasvakuutuskeskusmateriaalissa oli viisi neuraksiaalista verenpurkaumaa ja uudemmassa 13 (18, 19).
Näistä 13:sta kuusi tuli ortopedisen, kolme
verisuonikirurgisen ja kolme vatsakirurgisen
leikkauksen jälkeen sekä yksi kroonisen kivun hoidon yhteydessä. Kymmenellä verenpurkaumapotilaalla oli käytetty hyytymiseen
vaikuttavia lääkkeitä. Näistä kuuden lääkitys
ei noudattanut nykyisin käytössä olevia suo-

L1

KUVA 3. Verenvuoto epiduraalitilassa painamassa

hermoja.

situksia (30). Vain yksi potilas toipui täysin,
viidelle tuli alaraajahalvaus, neljälle jäi osittainen halvaus (parapareesi) ja lopuille lievempiä
hermovaurioita.
Jos käytetään spinaali- tai epiduraalipuudutuskatetria, verenvuotoriski ei rajoitu vain
katetrin asettamiseen. Katetrin poistaminen
saattaa myös johtaa verenvuotoon.
Anestesiologit ovat huomioineet epiduraalisen verenpurkauman vaaran. Yhdysvalloissa ja
monissa Keski-Euroopan maissa sekä Pohjoismaissa anestesiologiset yhteisöt ovat laatineet
suosituksia neuraksiaalisten puudutusten käytöstä potilailla, jotka käyttävät hyytymiseen
vaikuttavia lääkkeitä (30). Tromboosiprofylaksin ajoitus suhteessa spinaali- tai epiduraalipuudutukseen on esitetty TAULUKOSSA 3.
Mikäli potilaalla on käytössään veren hyytymiseen vaikuttavia lääkkeitä, täytyy ennen lannepistoa selvittää, voiko sen suorittaa turvallisesti. Varfariinilääkitys on vasta-aihe kaikille
lannepistoille. Vuonna 1981 julkaistiin 342
potilaan takautuva tutkimus, jossa lannepisto
oli tehty 20 G:n neulalla akuutin aivoiskemian
vuoksi antikoagulaatiohoidon aloittamisen
jälkeen (ensin laskimonsisäinen hepariini ja
sitten varfariini) (31). Potilaista seitsemällä
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KATSAUS
TAULUKKO 3. Varoajat ennen lannepistoa eräiden verenhyyty
miseen vaikuttavien lääkkeiden käytön aikana potilailla, joilla ei
ole munuaisten vajaatoimintaa (30).

Lääke

Aika lääkkeen annosta
lannepistoon tai epiduraalikatetrin poistoon

Daltepariini, enoksapariini tai
tintsapariini, profylaksiannos
Daltepariini, enoksapariini tai
tintsapariini, hoitoannos
Fondaparinuksi
Rivaroksabaani
Apiksabaani
Dabigatraani
Klopidogreeli

10–12 t
24 t
36 t
18 t
20–30 t
48 t
5 vrk

(2 %) todettiin neuraksiaalinen verenpurkauma, kun verrokkiryhmässä, jossa punktio
tehtiin ilman antikoagulaatiota, verenpurkaumia ei ollut kenelläkään. Kotimaisessa tapausselostuksessa kuvattiin varfariinihoidossa
ollut potilas, jolle kehittyi halvausoireisto 14
G:n neulalla tehdyn lannepiston jälkeen (32).
INR-arvo oli 3,0, ja oireiston syyksi paljastui
verenpurkauma nikamien L1–3 tasolla. Verenpurkauma poistettiin leikkauksessa, mutta
potilaalle jäi pysyvä alaraajahalvaus.
Suoria antikoagulantteja (suun kautta
otettavat apiksabaani, dabigatraani, rivaroksabaani) on alettu käyttää eri aiheisiin varfariinilääkityksen tilalla. Nekin saattavat johtaa
ongelmiin, mikäli lannepisto täytyy tehdä pi-

kaisesti. Laboratoriomääritysmenetelmä niiden vaikutuksen mittaamiseen on olemassa,
mutta toistaiseksi se ei ole päivystystutkimus.
Lääkkeille ei ole spesifisiä vasta-aineita, ja esimerkiksi dabigatraanin käytöstä kotimaiset
asiantuntijat ovat suosittaneet, että epiduraali- ja spinaalipuudutuksen sekä aivo-selkäydinnestenäytteen otossa varoaika olisi 48 tuntia
lääkkeen otosta (33). Munuaisten vajaatoiminnassa varoajat pitenevät.
Mikäli näitä lääkkeitä käyttävä potilas tarvitsee kiireellistä lannepistoa, on sen turvallisuus
suhteessa lääkkeen käyttöön arvioitava huolellisesti, ja epäselvissä tapauksissa on konsultoitava hyytymishäiriöiden asiantuntijaa. Eri yksiköissä on laadittu ohjeita antitromboottisen
lääkityksen kumoamisesta akuutin vuodon ja
päivystysleikkauksen yhteydessä. Näitä ohjeita
tulisi noudattaa myös kiireellisen lannepiston
yhteydessä (33, 34).
Vuotoriskin vähentäminen. Mikäli potilaalla on jokin veren hyytymiseen vaikuttava
lääkitys tai sairaus, pitäisi ennen lannepistoa
odottaa, että lääkkeen vaikutus kumoutuu
tai että saadaan selville hyytymisstatus. Kun
tromboosiriski on suuri tai tromboosin mahdollisesti aiheuttama haitta on merkittävä,
kuten jos tromboosi on tuore, tukostaipumus
on vaikea tai kyseessä on sydämen mekaaninen tekoläppä (erityisesti hiippaläppä), joka
edellyttää jatkuvaa lääkitystä, voidaan tällöin
käyttää niin sanottua siltahoitoa (35). Päivystystapauksissa täytyy lisäksi harkita potilas-

TAULUKKO 4. Suositellut INR-arvon ja trombosyyttimäärien rajat neuraksiaalista puudutusta varten (30). Raja-arvo

riippuu puudutuksen oletetusta hyödystä. Vastaavia kriteerejä voi käyttää myös muita lannepistoja tehtäessä.
Spinaalipuudutus
Anestesia
menetelmän
valintaperuste
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Epiduraalipuudutus

Mukavuus

Sairastavuu
den vähentä
minen

Kuoleman
riskin vähentä
minen

Mukavuus

Sairastavuu
den vähentä
minen

Kuoleman
riskin vähentä
minen

INR

≤ 1,4

< 1,8

< 2,2

≤ 1,2

< 1,6

< 1,8

Trombosyytit
(x 109/l, normaa
listi 150–350)

> 100

> 50

> 30

> 100

> 80

> 50

Mukavuus = potilaan yleistila on hyvä, eikä anestesiamuodolla voida katsoa olevan merkitystä anestesiariskiin
Sairastavuuden vähentäminen = leikkaus on kiireellinen ja voidaan olettaa, että puudutus on turvallisempi kuin
yleisanestesia
Kuolemanriskin vähentäminen = leikkaus on välttämätön ja kiireellinen ja yleisanestesiaan liittyy huomattavia
riskejä

M. Pitkänen ja J. Förster

kohtaisesti, mikä on mahdollisesta toimen
piteestä saatava hyöty verrattuna mahdolliseen
viivästyksen aiheuttamaan haittaan.
Pohjoismaisessa neuraksiaalisen puudutuksen asettamista koskevassa suosituksessa
on annettu erilaiset raja-arvot puudutuksen
mahdollisen hyödyn mukaan (verrattuna muihin anestesia- ja analgesiamenetelmiin) silloin,
kun INR-arvo on suurentunut tai trombosyyttimäärät ovat pienentyneet (TAULUKKO 4).
Munuaisten ja maksan vajaatoiminta. Munuaisten vajaatoimintaan liittyy trombosyto
peniaa ja anemiaa, ja se lisää verenvuotoriskiä
jo sinänsä. Lisäksi se hidastaa monien lääkkeiden poistumista elimistöstä. Tromboosi
profylaksissa käytetyt lääkkeet eroavat toisistaan munuaispuhdistuman suhteen. Maksan
vajaatoiminta saattaa johtaa erityisesti K-vita
miinista riippuvaisten hyytymistekijöiden
puutteeseen ja suurentuneeseen INR-arvoon.
On kuvattu myös spontaaneja neuraksiaalisia
verenpurkaumia, joissa ainoa merkittävä riskitekijä oli joko munuaisten tai maksan vajaatoiminta.

Lapsipotilaat
Lasten kivun hoidossa ja intratekaalisten lääkkeiden annossa joudutaan myös joskus käyttämään spinaali- ja epiduraalipuudutuksia.
Lapsilla selkäydinkanavan kaikukuvauksessa
nähdään useimmiten anatomiset tilat oikein
hyvin. Siksi kaikuvauksen käyttö helpottanee
lannepiston suorittamista ja lisännee turvallisuutta.

Lopuksi
Lannepisto on tavallinen toimenpide, joka
saattaa aiheuttaa vakavia komplikaatioita.
Pistäjän vähäinen kokemus johtaa helposti
useisiin pistoyrityksiin, mikä lisää komplikaatioriskiä. Kynnyksen pyytää apua tulisikin olla
matala.
Epiduraalipuudutusta alettiin käyttää laajasti synnytysten yhteydessä, mistä se on levinnyt myös leikkauksenjälkeiseen kivunhoitoon.
Menetelmän käyttö on kuitenkin hiljalleen
vähentynyt, paitsi synnytyksissä ja vatsaleikkauksissa, joissa siitä saadaan suurin hyöty
ja joissa sitä voi käyttää melko turvallisesti.
Riskialttiimpia alueita ovat sen sijaan ortopedia tromboosiprofylaksin ja verisuonikirurgia
hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden vuoksi.
Hankalaksi asian tekee se, että ne potilaat, jotka hyötyvät eniten puudutuksesta, ovat myös
komplikaatioiden suhteen suurimmassa riskiryhmässä. Alaraajojen ortopedisten leikkausten
kivut voidaan useimmiten hoitaa turvallisemmin perifeerisillä puudutuksilla. Esimerkiksi
paikallinen infiltraatiokivunlievitystekniikka
(local infiltration analgesia, LIA) tekonivelleikkauksissa on myös huomattavasti vähentänyt
epiduraalipuudutuksen käyttöä (36).
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Summary
Complications caused by lumbar puncture
Lumbar puncture is not a harmless procedure. Orthostatic headache is a common complication
especially after diagnostic punctures. Increasing numbers of hemorrhages into the epidural or spinal
space have been reported in recent times, most likely resulting from active thromboprophylaxis in
connection with spinal and epidural anesthesia in surgical operations. All lumbar punctures are,
however, associated with a risk for hemorrhage, particularly in those using anticoagulants such
warfarin and low-molecular weight heparins as well as factor X and thrombin inhibitors. Neurologic
complications caused directly during the puncture or from drug toxicity are mostly transient,
persistent complications fortunately being rare.
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