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Pakko	lukea

Syyslukemista

Gabapentiinillä on hoidettu menes-
tyksellä neuropaattista kipua ja sitä on 
tutkittu myös leikkauksenjälkeisen ki-

vun hoidossa 1, 2. Asiasta on kattava katsaus Finn- 
anestissa 3. Nyt on julkaistu kaksi meta-analyysia 
gabapentiinin vaikutuksesta leikkauksenjälkeiseen 
kipuun 4, 5.

Näissä tutkimuksissa on todettu gabapentiinin 
tehostavan kivunhoitoa erityyppisten leikkausten 
jälkeen. Gabapentiini on hyvin siedetty ja sillä voi-
daan vähentää opiaatin kulutusta ja opiaatin sivu-
vaikutuksia. Tutkimuksissa käytetyt erilaiset an-
nokset ja eri leikkaustyypit antavat kuitenkin vaih-
televia tuloksia. Asian selkeyttämiseksi Kok-Juen 
Ho 5 keräsi tammikuuhun 2006 mennessä julkais-
tut artikkelit ja 20 potentiaalisesta tutkimukses-
ta 16 kelpuutettiin meta-analyysiin. Potilasmäärä 
tutkimuksissa oli 1151 ja näistä 614 sai gabapen-
tiinia.

Meta-analyysissä todettiin preoperatiivisen 
1200 mg:n gabapentiini-annoksen olevan käyttö-
kelpoinen leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa. 
Ennen leikkausta annettu gabapentiini vähensi ki-
vun voimakkuutta ja opiodin kulutusta ensimmäi-
senä leikkauksenjälkeisenä päivänä. Pahoinvointia 
ja kutinaa esiintyi gabapentiiniä saavissa ryhmissä 
vähemmän, mikä selittyy opiaatin pienentyneellä 
tarpeella. Gabapentiinia saaneilla todettiin tilas-
tollisesti enemmän sedaatiota ja huimausta esiin-
tyi määrällisesti enemmän. Preoperatiivinen gaba-
pentiini ei aiheuttanut vakavia sivuvaikutuksia.

Meta-analyysien perusteella gabapentiini tehos-
taa kivunhoitoa erityyppisten leikkausten jälkeen. 
Gabapentiini on hyvin siedetty ja sillä voidaan vä-
hentää opiaatin tarvetta ja siitä johtuvia sivuvaiku-
tuksia.

Meillä on myönteisiä kokemuksia gabapentiinin 
käytöstä selkäleikkauksen jälkeisen kivun hoidos-
sa ja postoperatiivisissa, neuropaattisissa kivuissa. 
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Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana au-
dioanalgesia -tutkimukset ovat selvittäneet musii-
kin vaikutusta kivun kokemiseen. Mieluisa musii-
kin kuuntelu voi vaikuttaa kivun tuntemiseen ja 
sen aiheuttamiin negatiivisiin kokemuksiin. 

Laura Mitchell 6 työryhmineen tutki 24 nais-
ta ja 20 miestä selvittääkseen huumorin, päässä-
laskutehtävien ja mieluisan muusikin kuuntelun 
vaikutusta kivun kokemiseen. Mieluisan muusi-
kin kuuntelu pidensi merkittävästi enemmän ki-
vuliaan ärsykkeen tolenranssia kuin päässälasku-
tehtävät. Mieluisan musiikin kuuntelu ja huumo-
ri vähensivät potilaan kivun tuntemista parem-
min kuin päässälaskulehtevät. Lisäksi mieluisan 
musiikin kuuntelu lisäsi kivuliaan kokemuksen 
hallintaa paremmin kuin huumori, sen sijaan ki-
vun voimakkuudessa ei ollut eroa ryhmien vä-
lillä. Musiikin kuuntelusta ei ole ehkä kivunlie-
vittäjäksi, mutta se voi helpottaa kivun hallintaa. 
Meillä on OYS:ssä positiivisia kokemuksia kroo-
nisesta kivusta kärsiville potilaille annetusta mu-
siikkiterapiasta. Nykyteknologia MP3-soittimi-
neen tarjoaa oivat mahdollisuudet ei-lääkkeelli-
seen kivunhallintaan akuutin kivun hoidossa. 
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