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Tausta

Preoperatiivisen nesteytyksen ja ravitsemuksen klii-
ninen hyöty on osoitettu ainoastaan korkean riskin 
potilasryhmissä

 
1. Viime vuosikymmenen aikana kä-

sitys preoperatiivisesta paastosta on kuitenkin muut-
tunut 2, 3. Selvisi, että potilaan yleiskunnon 4, 5 lisäksi 
mahalaukun sisällön määrä ja laatu 5 sekä sen täyttä-
misestä kulunut aika yleisanestesian alkuun 6 vaikut-
tavat ratkaisevasti aspiraatioriskiin. Hyväkuntoiselle 
aikuiselle Nutricia PreOp® -ravintoliuosta voidaan 
antaa 400 ml suun kautta vielä kaksi tuntia ennen 
anestesian alkua ilman aspiraatio- tai regurgitaatio-
riskiä

 
6. Seurauksena on kylläisyyden tunne, muka-

va vaihtoehto nälän tunteen asemesta. Lisäksi posto-
peratiivinen glukoosin sietokyky paranee 7, 8. Näiden 
tulosten perusteella oletimme heräämisen tapah-
tuvan nopeammin ja pahoinvointia esiintyvän vä-
hemmän PreOp®-ryhmässä kuin paastonneilla po-
tilailla. Yritimme selvittää preoperatiivisesti anne-
tun PreOp®-ravintoliuoksen hyötyä kliinisessä työs-
sä KNK -leikkausyksikössä. 

Potilaat ja menetelmät 

TAYS:n eettisen toimikunnan luvalla (R00043M, 
kesäkuu 2000) kutsuimme tutkimukseen KNK- 
leikkauspotilaat, jotka täyttivät ehdot: ikä 18–70 v., 
ASA 1–3, BMI <30. Radikaalit syöpäleikkaukset 
suljettiin pois. Olimme jakaneet arpomalla luvut 1–
80 kahteen ryhmään, P (PreOp®, n=40) ja V (vesi, 
n=40). Näin syntyneen listan perusteella jaettiin po-
tilaat ryhmiin tulojärjestyksessä. Potilaiden suostu-
mus tutkimukseen pyydettiin esitarkastuksessa, jo-
ka tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tapahtui kes-
kimäärin 2 viikkoa ennen toimenpidettä. Silloin an-
nettiin myös PreOp® mukaan P-ryhmään kuuluvil-
le, ja kehotettiin ryhmän V potilaita juomaan vettä 
vajaa puoli litraa ennen toimenpidettä saman kirjal-
lisen ohjeen mukaisesti. Ohjeessa pyydettiin otta-
maan heti osastolle tullessa yhteyttä hoitajiin ja ky-
symään toimenpiteen alkamisaika. Potilaan piti juo-
da 2 tuntia ennen toimenpidettä joko 400 ml vet-
tä tai PreOp®-valmistetta. Sekä osaston hoitajille et-
tä potilaille oli tähdennetty, kuinka tärkeää on, että 
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Carlos Castanedan intiaanipoppamies neuvoi syömään ja juomaan hyvin ennen 
hallusinogeenien nauttimista. Aspiraatiovaarasta hän ei välittänyt. Oli tärkeää, että oli 
hyvä olo ennen matkaa mielikuvituksen maailmaan, sillä nälkäisenä siitä ei voi nauttia. 
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usein kokeiltu, mutta järjestelyt ja vaivannäkö eivät ole olleet oikeassa suhteessa saa-
vutettuun kliiniseen hyötyyn, jollaiseksi on katsottu nopea herääminen, herääminen 
ilman pahoinvointia, nopea pääsy pois heräämöstä ja ongelmaton toipumisvaihe.
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leikkausosaston hoitajat eivät tiedä, kumpaan ryh-
mään potilas kuuluu. 

Kun potilas saapui leikkausosastolle, hän ja/tai 
saattava hoitaja kertoi, että potilas osallistuu tähän 
tutkimukseen. Anestesiahoitaja kirjasi potilastiedot 
(ikä, paino, pituus, ASA, aikaisemmat anestesiako-
kemukset) sekä tutkimukseen tarvittavat asiat poti-
lastietolomakkeelle (anestesia- ja toimenpidekoodi, 
aika juomisesta induktioon, intubaatioon ja ekstu-
baatioon liittyvät havainnot, anestesian ja toimen-
piteen kesto). Intubaation yhteydessä ja ekstubaati-
on jälkeen tarkistettiin nielu laryngoskoopin avul-
la. Heräämössä kirjattiin samaan lomakkeeseen 10 
min välein Aldrete-pisteet 9, päänsäryn, pahoinvoin-
nin yökkäilyn ja oksentelun esiintyminen. Lopuk-
si pyydettiin potilasta arvioimaan pahin kokemansa 
pahoinvointi ja kipu VAS-mittauksen avulla. Myös 
potilaan saama kipu- ja pahoinvointilääkitys kirjat-
tiin. Tutkimus päättyi, kun potilas lähti heräämöstä 
osastolle. Käytäntömme mukaisesti aloitimme listan 
aina alusta uudelleen, kunnes jokaista numeroa koh-
ti oli suunnitelman mukaisesti tutkittu potilas. Kos-
ka Lääkelaitos jo kiirehti, hoitohenkilökunta vaih-
tui tiuhaan ja tutkijoiden tilanne muuttui, päätim-

me lopettaa tutkimuksen keväällä 2004, vaikka vas-
ta 70 potilasta oli saatu tutkimukseen.

Tulokset 

Aineistoa kerättiin lähes neljä vuotta. Tallennetuissa 
kriteereissä ja tutkimuksen mittauksissa (aika Aldre-
te-pistemäärän 8 ja 10 saavuttamiseen, pahoinvoin-
nin esiintyvyys heräämisvaiheessa) ei ollut tilastolli-
sesti merkitsevää eroa ryhmien välillä (taulukot 1 ja 
2). Regurgitaatiota ei havaittu.

Pohdinta 

Tutkimuksen keston venähtäminen neljään vuoteen 
johtui monestakin syystä: Päiväkirurgiaan siirryttyä 
leikkauslistojen aikataulumuutokset kävivät tavalli-
siksi, jolloin tutkimukseen suostuneet potilaat ei-
vät leikkaukseen tullessaan kohdanneet tutkijoita 
tai tutkimukseen sitoutunutta henkilökuntaa. Pää-
tutkijakin ehti jäädä eläkkeelle ja muut tutkijat jou-
tuivat omien KNK-anestesiatehtäviensä ohessa hoi-
tamaan monia muita anestesiologin tehtäviä.

Tutkimuksen kysymyksenasettelu oli, voivatko 

Ryhmät Ikä (v) Paino (kg) Pituus (cm)
Anestesian 
kesto (min)

Tmp:n kes-
to (min)

Aika juomi-
sesta induk-
tioon (min)

Aika (min) ad
Aldrete 8

Aika (min) ad 
Aldrete 10

Vesi (N=32)

Keskiarvo 39.13 76.06 174.06 110.13 77.53 173.75 35.45 47.2

SD 11.74 11.99 7.86 66.37 56.05 64.7 21.8 25.15

PreOp® (N=38)

Keskiarvo 42.3 79.43 173.87 103.42 89.5 176.18 43.24 176.18

SD 11.64 14.53 7.1 56.06 106.24 81.47 37.25 81.47

 p=0.38  p=0.82

Taulukko 1. Veden tai PreOp®:n juominen ennen anestesiaa. Tuloksissa ei ole tilastollisesti 
merkitseviä eroja.

Taulukko 2. PONV:n esiintyvyys ja siihen vaikuttavien tekijöiden jakautuminen ryhmissä. 
Anestesiakokemusluokat: 1. ei ole aiempaa kokemusta, 2. yksi anestesia aikaisemmin, 3. useita 
anestesioita aikaisemmin. Tilastollisesti merkitseviä eroja ei ole.

Ryhmä Luokka ASA (n)
Anestesia-

kokemus (n)
PONV (n)

Vesi (N/M = 13/19)

1 26 8 2

2 6 10

3 0 14

PreOp® (N/M=18/20)

1 28 7 5

2 8 8

3 2 23
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potilaat heräämisvaiheessa paremmin ja heräävätkö 
he nopeammin PreOp®-ryhmässä kuin vesi-ryhmäs-
sä. Tilastollisesti merkitsevää eroa ei nähty, ja klii-
nisesti arvioituna ero oli myös merkityksetön. Syy 
tähän voi olla, että juotuaan pelkästään vettä en-
nen yleisanestesiaa potilaat voivat paremmin kuin 
paastoavat potilaat 10, 11, koska ei janota 12. Näin ol-
len meiltä puuttui tärkeä vertailuryhmä, perinteinen 
paastoryhmä. 

Toinen syy voi olla tutkimusajanjakson veny-
minen, joka johtui nykyajan leikkaus- ja anestesia-
osastojen henkilökuntatilanteesta. Resurssit riittävät 
niukasti rutiini- mutta ei tutkimustyöhön 13. Näin 
pitkän tutkimusjakson aikana muuttuu myös muu 
hoito, mikä voi vaikuttaa tulokseen tuntemattomal-
la tavalla. 

Kolmas syy näytön puutteeseen voi olla, että mi-
tattiin vääriä asioita, surrogaatteja todellisten para-
metrien sijasta 14, 15. Oikea mittari olisi ehkä ollut po-
tilaiden tyytyväisyys hoitoon

 
14. Silläkään kriteerillä 

ei näyttänyt löytyvän merkitsevää eroa vesiryhmään 
verrattuna

 
16, mutta tässäkin tutkimuksessa puut-

tui paastoryhmä. Yleisesti, P-ryhmän potilaat oli-
vat samaa mieltä kuin vanhempi tutkija juotuaan 
400 ml PreOp®ia; tuntui siltä kuin olisi syönyt vat-
san liian täyteen kaurapuuroa. Nälän tunne oli pois-
sa neljä tuntia. Yhdelle pienelle naispotilaalle 400ml 
PreOp®ia oli aivan liikaa.. 

Neljänneksi syyksi näytön puutteeseen voidaan 
ehdottaa liian pientä aineistoa. Koska vastaavanlaisia 
aikaisempia tutkimuksia ei ole julkaistu, arvioitiin 
aineiston koko liian pieneksi. Tutkimustuloksemme 
perusteella vasta hyvin suuri aineisto voisi ehkä näyt-
tää merkitsevä eron ryhmien välillä.

Yhteenveto

Heräämisen nopeudessa ja pahoinvoinnin esiin-
tyvyydessä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa 
PreOp® ja vettä juoneen ryhmän välillä. Tutkimus 
pitäisi toistaa siten, että mittarina olisi potilaiden 
tyytyväisyys, toinen kontrolliryhmä olisi paastoryh-
mä ja ajankohta sellainen, että yliopistollisen sairaa-
lan leikkaus- ja anestesiaosastolla voidaan tehdä ru-
tiinityön lisäksi tutkimustyötä. 

Kiitämme esh Anneli Masalinia ja esh Pirkko Ruo-
hoa ja muita tutkimukseen osallistuneita hoitajia toi-
minnasta tutkimushoitajina työn ohella. Kiitämme 
tuesta myös Nutricia OY:tä, joka antoi tutkimuk-
seen ensimmäiset 40 annosta PreOp®:a ilmaiseksi. 
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