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L
eikkauksen jälkeistä pahoinvointia ja ok-

sentelua esiintyy edelleen 25–30 %:lla leik-

kauspotilaista, vaikka uusia antiemeettejä ja 

anestesia-aineita on kehitetty (Kovac 2000). Riski-

potilailla pahoinvointia voi olla jopa 80 %:lla (Ap-

fel ym. 1999).

Pahoinvointi ja oksentelu ovat potilaalle epä-

miellyttäviä oireita. Oksentelu voi joskus haita-

ta potilaan leikkauksen jälkeistä toipumista esi-

merkiksi altistamalla aspiraatiolle. Se voi aiheut-

taa myös haavakomplikaatioita kuten hematoomia 

ja haavan aukeamisia. Oksenteluun liittyviä ruoka-

torven puhkeamisiakin on raportoitu. Pahoinvoin-

tiin ja oksenteluun liittyy myös kustannuksia, joita 

syntyy mm. oksentamisen hoitoon liittyvistä tar-

vikkeista ja antiemeettisistä lääkkeistä. Suurin osa 

kustannuksista muodostuu kuitenkin hoitohen-

kilökunnan lisätyöstä ja palkoista. Taloudellinen 

merkitys korostuu päiväkirurgiassa, jos potilasta ei 

saada kotiutetuksi ajoissa, tai hän joutuu jäämään 

sairaalaan voimakkaan pahoinvoinnin vuoksi.

Tutkimuksen tarkoitus

Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli 

arvioida yksittäisten profylaktisten antiemeettis-

ten menetelmien tehoa pahoinvointiin ja oksente-

luun naisilla, joille tehtiin yleisanestesiassa rinta- 

tai gynekologinen leikkaus.

Menetelmät

Väitöskirja koostuu viidestä osatyöstä, joissa tut-

kittiin yhteensä 590 potilasta. 

Ensimmäisessä osatyössä verrattiin leikkauksen 

lopussa annetun tropisetronin (5 mg i.v.) ja drope-

ridolin (1,25 mg i.v.) antiemeettistä tehoa ja hait-

tavaikutuksia plaseboon. Potilaina oli 150 naista, 

joille tehtiin virtsainkontinenssileikkaus.

Toisessa osatyössä selvitettiin pahoinvoinnin 

ja oksentelun esiintymistä kolmen eri anestesia-

menetelmän jälkeen sekä tarkasteltiin anestesioi-

den lääkekustannuksia. Anestesiamenetelmät oli-

vat propofoli-TIVA (total intravenous anesthesia) 

ja isofl uraani–ilokaasu-anestesia, johon oli liitet-

ty preoperatiivisesti otettava ondansetronitabletti 

(8 mg) tai plasebotabletti. Potilaina oli 150 naista, 

joille tehtiin gynekologinen laparoskopia.

Loput osatyöt tutkivat, vähentääkö perioperatii-

vinen lisähappi pahoinvointia ja oksentelua verrat-

tuna 30 %:n happeen. Kolmas osatyö selvitti 80 %:n 

lisähapen antiemeettistä vaikutusta 100 päiväki-

rurgisella potilaalla, joille tehtiin gynekologinen 

laparoskopia. Neljäs osatyö tarkasteli 50 %:n lisä-

hapen vaikutusta pahoinvointiin 100 naisella rin-

taleikkauksen jälkeen. Viides osatyö tutki 80 %:n 

lisähapen tehoa 90 rintaleikkauspotilaalla. Tässä 

tutkimuksessa ondansetroni (4 mg i.v.) toimi ak-

tiivikontrollina.

Tulokset

Tutkimuksissamme kävi ilmi, että ilman mitään 

pahoinvoinnin ehkäisyä 60–80 % potilaista kärsi 

leikkauksen jälkeisestä pahoinvoinnista ja oksen-

telusta. Tropisetroni vähensi oksentelun esiinty-

vyyttä 78 %:sta 50 %:iin. Droperidolilla emme pys-

tyneet osoittamaan lainkaan antiemeettistä vaiku-

tusta. Pahoinvoinnin tunnetta vähentävää vaiku-

tusta emme voineet tutkimusmenetelmästä joh-

tuen tropisetronille ja droperidolille määrittää.

Droperidolia saaneilla potilailla oli väsymystä, 

ahdistuneisuuden tunnetta ja yleistä tyytymättö-

myyttä useammin kuin tropisetronia ja plaseboa 

saaneilla. Nämä erot olivat havaittavissa kuuden 

tunnin ajan leikkauksen jälkeen, mutta eivät enää 

myöhemmin.

Isofl uraani–ilokaasu-anestesian jälkeen pahoin-
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vointia ja oksentelua esiintyi 59 %:lla potilaista. 

Kun tähän anestesiaan liitettiin preoperatiivises-

ti otettava oraalinen ondansetroni, pahoinvoinnin 

ja oksentelun esiintyvyys väheni 33 %:iin [NNT 

(number needed to treat) 4]. Käyttämällä propo-

foli-TIVA:a kaasuanestesian sijaan pahoinvoin-

ti ja oksentelu saatiin vähenemään 38 %:in (NNT 

5). Pelkkä isofl uraani–ilokaasu-anestesia oli lääke-

kustannuksiltaan halvin anestesiamuoto. Laske-

malla lääkekustannuksista, mitä maksoi yhden po-

tilaan ”pelastaminen” pahoinvoinnilta ja oksente-

lulta, saimme yhden ”pelastetun” potilaan hinnak-

si ondansetronia käyttämällä 57 € ja propofoli-TI-

VA:a käyttämällä 55 €.

Lisähapen annolla ei tutkimuksissamme pys-

tytty vähentämään pahoinvointia eikä oksente-

lua lainkaan. Viidennessä osatyössä aktiivisena 

kontrollilääkkeenä käytetty ondansetroni (i.v.) vä-

hensi pahoinvoinnin ja oksentelun esiintyvyyden 

89 %:sta 57 %:in (NNT 3).

Kaikissa viidessä osatutkimuksessa ne potilaat, 

joilla oli leikkauksen jälkeen pahoinvointia ja ok-

sentelua, olivat tyytymättömämpiä kuin ne, joilla 

näitä oireita ei ollut. Pahoinvoinnin estomenetel-

millä ei voitu lisätä potilastyytyväisyyttä.

Johtopäätökset

Tämä väitöskirjatutkimus kyseenalaistaa aikai-

semman suosituksen (Gan ym. 2003), jonka mu-

kaan lisähapen annolla voidaan estää leikkauksen 

jälkeistä pahoinvointia ja oksentelua. Suositus pe-

rustuu kahteen tutkimukseen, joissa perioperatii-

vinen 80 %:n lisähappi vähensi leikkauksen jälkei-

sen pahoinvoinnin ja oksentelun puoleen (Greif 

ym. 1999, Goll ym. 2001). Omat tuloksemme ovat 

kuitenkin yhdenmukaiset myöhempien tutkimus-

ten kanssa, joissa yhdessäkään ei ole pystytty vah-

vistamaan hapen pahoinvointia vähentävää vai-

kutusta (Joris ym. 2003, Apfel ym. 2004, Treschan 

ym. 2005).

Potilaillamme, joille tehtiin rintaleikkaus tai gy-

nekologinen leikkaus, oli pahoinvointia ja oksen-

telua erittäin usein. Yhtä antiemeettistä menetel-

mää käyttämällä pahoinvointia voitiin vähentää 

parhaimmillaankin vain 30–40 %. Antiemeetti-

nen profylaksia ei parantanut potilastyytyväisyyt-

tä, mikä voi viitata estohoidon tehottomuuteen. 

Tutkimuksemme vahvistavat siten aikaisempaa 

suositusta, jonka mukaan riskipotilaat tulee hoitaa 

kahden tai useamman eri antiemeettisen menetel-

män yhdistelmällä paremman lopputuloksen saa-

vuttamiseksi (Gan ym. 2003, Apfel ym. 2004). 
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