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Paravertebraalipuudutus vähentää rintaleikkauksesta 
johtuvia kroonisia kipuoireita

Pekka Kairaluoma, M Bachmann, P Rosenberg, P Pere

Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kipuklinikan vastuualue, HYKS

Preincisionaalinen paravertebraalipuudutus 
(PVB) vähentää merkitsevästi (40 %) oksikodo-

nin kulutusta heräämössä rintaleikkauksen jälkeen 
verrattuna lumepuudutukseen (LUME) 1. Potilaat 
saivat randomisoidusti paravertebraalipuudutuk-
sen bupivakaiinilla 1,5 mg/kg (PVB ryhmä, n = 30) 
Th3-tasolle tai injektion fysiologista NaCl-liuosta 
(LUME ryhmä, n = 30) ihonalaisesti Th3-tasolle si-
ten, että potilas, potilasta muutoin hoitava anestesia-
lääkäri ja hoitohenkilökunta sekä seurantaan osallis-
tuvat tutkijat oli sokkoutettu tutkimusryhmän suh-
teen 1. Nyt raportoimme näiden potilaiden 12 kuu-
kauden seurannan tulokset. 

Menetelmät

Seurantaan kuului 14 vrk:n kipupäiväkirja, johon 
merkittiin kipu VAS asteikolla (Visual Analog Sca-
le 0–10) ja kipulääkkeen kulutus aamuin illoin sekä 
puhelinhaastattelut 1, 6 ja 12 kuukauden kuluttua. 
Puhelinhaastattelussa täytettiin kyselylomake, johon 
merkittiin erilaisten kipuoireiden esiintyminen edel-
lisen haastattelun jälkeen ja voimakkuusarviot nu-
meerisella asteikolla 0–10 (NRS).

Tulokset

Kipupäiväkirjan palautti PVB-ryhmässä 28 potilasta 
(93 %) ja LUME-ryhmässä 30 potilasta (100 %). Ki-
pulääkkeen kulutuksessa ei ollut ryhmien välillä eroa 
ensimmäisten kahden viikon aikana, mutta tänä ai-
kana lumeryhmällä oli useammin VAS >3 intensi-
teetin kipua (p < 0.05). 

Puhelinhaastattelujen tulosten analysoinnista jä-
tettiin pois 12 potilasta: 7 PVB-ryhmästä ja 5 LU-
ME-ryhmästä, koska heille oli tehty täydentävä kai-

nalon evakuaatio tai mastektomia 2–4 viikon kulut-
tua primaarileikkauksen jälkeen yleisanestesiassa il-
man puudutusta. Jäljelle jäi 23 PVB- ja 25 LUME-
ryhmän potilasta. Sädehoitoa sai 77 % potilaista 3–9 
kk kuluessa leikkauksen jälkeen: 19 PVB-ryhmässä 
ja 18 LUME-ryhmässä. 

Kuukauden kuluttua leikkauksesta PVB-ryh-
män liikekivun intensiteetti (NRS) oli pienempi 2 
vs. 3.3 (p = 0.017). Kuuden kuukauden ja kahden-
toista kuukauden kuluttua PVB-ryhmän potilailla 
oli vähemmän kipuoireita (p < 0.05). Kahdentoista 
kuukauden kuluttua PVB-ryhmällä oli pienempi ki-
vun intensiteetti leikkausalueella 0 vs. 1 (P = 0.011), 
pienempi liikekivun intensiteetti 0 vs. 2 (P = 0.001). 
Kipuoireiden prevelenssi 12-kk leikkauksesta oli 
pienempi PVB-ryhmässä 9 (39 %) vs. 19 (76 %) 
(P = 0.029). Kainalon evakuaatio oli tehty primääri-
leikkauksessa 19 potilaalle ( PVB-ryhmä n = 10, LU-
ME-ryhmä n = 9) ja näiden 19 potilaan alaryhmäs-
säkin PVB-ryhmällä liikekivun intensiteetti oli 12-
kk kuluttua pienempi 0 vs. 3.5 (p = 0.011) (voima, 
? = 0.05, 0.816).

Johtopäätökset

Erinomaisen akuutin postoperatiivisen analgesian 
lisäksi preincisionaalinen paravertebraalipuudutus 
vähentää kroonisten kipuoireiden esiintymistä rin-
taleikkauspotilailla ainakin vuoden ajan leikkauk-
sen jälkeen. Sädehoito 3–9 kk leikkauksen jälkeen 
näyttää lisäävän kroonisia kipuoireita LUME-ryh-
mässä mutta preincisionaalinen paravertebraalipuu-
dutus suojaa tältä vaikutukselta PVB-ryhmää. r
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