
FINNANEST  26,    (4) 329

Parasetamoli-kodeiini verrattuna ketoprofeeniin 
pikkulasten kitarisaleikkausten yhteydessä
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Tutkimuksen tarkoitus

Preoperatiivinen kodeiinin ja parasetamolin yh-
distelmä saattaisi olla hyvä esilääke ennen kitarisa-
leikkausta mahdollisen preoperatiivisen sedaation 
ja hyvän analgesian ansiosta. Ketoprofeeni on jo 
aiemmin todettu tehokkaaksi ja turvallliseksi kita-
risaleikkauksen postoperatiivisen kivun hoidossa.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli verrata 
preoperatiivista sedaatiota ja postoperatiivisen ki-
pulääkkeen (petidiini) kulutusta joko parasetamo-
li–kodeiini-valmistetta tai ketoprofeenia saaneilla 
lapsilla kitarisaleikkauksen jälkeen.

Aineisto

Tutkimukseen otettiin 78 1–9-vuotiasta ASA 1–
2 kitarisaleikkaukseen tulevaa lasta. Vanhemmil-
ta pyydettiiin kirjallinen suostumus tutkimuksen 
suorittamiseen. 

Menetelmät

Sokkoutetussa tutkimuksessa lapset satunnaistet-
tiin kahteen ryhmään, joista toinen ryhmä sai tun-
tia ennen toimenpidettä tutkimuslääkkeen (para-
setamoli–kodeiini) mehuun sekoitettuna ja toinen 
ryhmä lumelääkkeenä pelkkää mehua. Samalla 
lapsen jännittyneisyyttä arvioitiin erillisen pistey-
tyksen mukaisesti asteikolla 1–3. Arvio pyydettiin 
myös lapselta itseltään (1 = iloinen, 2 = huolestunut, 
3 = surullinen). Jännittyneisyysarvio toistettiin en-
nen anestesiainduktiota. Lumeryhmän potilaat 
saivat anestesiainduktion jälkeen ketoprofeenia (2 
mg/kg iv.) ja vastaavasti parasetamoli–kodeiini-
ryhmän potilaat lumeinfuusion.

Anestesia indusoitiin propofolilla ja ylläpidos-
sa käytettiin sevofluraania happi/ilokaasuseok-
sessa (30/70). Analgeettina käytettiin alfentaniilia 
(10 µg/kg). Anestesiasta toipumista seurattiin se-
kä sovelletulla Aldrete-asteikolla että kipu/rauhat-

tomuusasteikolla. Mikäli kipu/rauhattomuusas-
teikolla arvo ylitti kolme, annettiin kipulääkkeek-
si petidiiniä (5–10 mg iv.) kunnes lapsi rauhoittui. 
Vanhemmat saivat kotiin mukaan kaksi annosta 
parasetamoli–kodeiini-tabletteja tarvittaessa an-
nettavaksi. Heille annettiin myös kotona täytettä-
väksi seurantakaavake, jossa kyseltiin leikkauksen 
jälkeisen illan ja yön voinnista.

Tulokset

Tutkimuspotilailla ei havaittu mitään vakavia sivu-
vaikutuksia.

Parasetamoli–kodeiiniryhmässä ei ollut todet-
tavissa preoperatiivista sedatiivista vaikutusta ver-
rattuna ketoprofeeniryhmään.

Parasetamoli–kodeiiniryhmän lapsilla oli mer-
kitsevästi useammin (23/39) hoitoa vaativaa ki-
pua kuin ketoprofeeniryhmän lapsilla (14/39) 
(p = 0,0027). Myös kipulääkkeen tarve kotona leik-
kauspäivän iltana oli suurempi parasetamoli–ko-
deiiniryhmässä (34/39) kuin ketoprofeeniryhmäs-
sä (24/39) (p = 0,001). 

Johtopäätökset

Preoperatiivinen parasetamoli–kodeiini yhdistel-
mävalmiste ei osoittautunut odotustemme mu-
kaiseksi lääkkeeksi lasten kitarisaleikkauksen yh-
teydessä. Sillä oli riittämätön analgeettinen vai-
kutus ja sedatiivista vaikutusta ei voitu havaita. 
Tutkimuksemme vahvisti aiempia töitä ketopro-
feenin tehosta ja turvallisuudesta lasten kitari-
saleikkausten yhteydessä.                            
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