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Yhden ja kahden pistoksen paravertebraali-
puudutusten vertailu rintarauhaskirurgisilla potilailla

Pekka Kairaluoma, M Bachmann, P Rosenberg, P Neuvonen ja P Pere

Anestesiologian ja tehohoidon klinikka, ja Kliinisen farmakologian laitos, HYKS

PARAVERTEBRAALIPUUDUTUS (PVP ) SOPII RINTARAU-
HASKIRURGIAN anestesiaan ja kivunlievitykseen 1, 2, 3. 
Puudutus voidaan suorittaa kertapistoksena (T3- tai 
T4-tasolle)

 
1, 2 tai puuduttamalla kukin hermojuuri 

erikseen (C7–T6) 3. Tässä työssä on vertailtu yhden 
piston ja kahden piston PVP:ta rintarauhaskirur-
giassa. Hypoteesina oli että kaksi pistoa aiheuttaisi 
laajemman analgesian.

Menetelmät

Yhden piston potilaat tulivat säästävään rinta-
syöpäleikkaukseen ja saivat ennen yleisanestesian in-
duktiota PVP:n (30 potilasta) T3 tasolle 0,5 % bu-
pivakaiinilla 1,5 mg/kg tai plasebopuudutuksen (30 
potilasta) fysiologisella NaCl-liuoksella. Kahden pis-
ton potilaat tulivat radikaaliin rintasyöpäleikkauk-
seen. He saivat PVP:n (30 potilasta) samalla bupi-
vakaiini-annoksella 1,5 mg/kg siten, että kolmannes 
annoksesta injisoitiin T2-tasolle ja kaksi kolmannes-
ta T4-tasolle tai plasebopuudutuksen (30 potilasta) 
samoin kahdelle tasolle. Puudutukset tehtiin rando-
misoidusti ja sokkoutetusti kylkiasennossa epiduraa-
lineulaa käyttäen ja paravertebraalitila tunnistettiin 
”loss of resistance” menetelmällä. Puudutuksen jäl-
keen otettiin verinäytteet bupivakaiinin plasmapi-
toisuusmääritystä varten. Analgesian laajuus tutkit-
tiin testaamalla terävätunto (pinprick). Analgesian 
riittävyyttä mitattiin iv oksikodonin kulutuksella 
heräämössä (primary outcome variable).

Tulokset

Yhden piston PVB vähensi oksikodonin kulutus-
ta heräämössä 40 % (6.1 vs. 10.1 mg) (p <0.05). 
Oksikodonin kulutus ei poikennut plasebosta kah-
den piston ryhmässä (9.8 vs. 10.4 mg). Epäonnistu-
neiden puudutusten määrässä ja analgesian laajuu-
dessa ei ollut eroa.

Plasman keskimääräinen bupivakaiinipitoisuus 
oli kahden piston ryhmässä merkitsevästi korke-
ampi 0-minuutin näytteessä (361 vs. 167 ng/ml) (p 
<0.01), mutta muina ajankohtina ei eroa ollut (ku-
va 1). Yksi potilas kouristi heti yhden piston PVP 
ruiskutuksen päättyessä ja yhdellä potilaalla oli kah-

Taulukko 1. Puutumislaajuus (pinprick, keskiarvo ±SD)

30 minuuttia leikkauksen 
jälkeen

Yksi pisto Kaksi pistoa p-arvo

Ei puutumista (n) 12 11 0.79
Ylin puutunut segmentti T1 ± 1 T2 ± 1 0.48
Alin puutunut segmentti T5 ± 1 T4 ± 1 0.11
Puutuneiden segmenttien 
määrä (n)

5 ± 2 4 ± 1 0.08 

den piston PVP:n jälkeen verenpaineenlaskua. Mui-
ta PVP:hen liittyviä komplikaatioita ei ollut.

Johtopäätökset 

Yhden piston PVP vähensi oksikodonin tarvet-
ta heräämössä 40 %. Kahden piston PVP ryhmäs-
sä oksikodonin kulutus ei poikennut plaseboryh-
mästä. Kahden piston ryhmässä ensimmäinen osa 
puudutteesta ruiskutettiin jopa useita minuutte-
ja ennen 0-minuutin verinäytteen ottoa, mikä se-
littää korkeamman pitoisuuden. Osa kahden pis-
ton puuduteannoksesta on voinut mennä väärään 
paikkaan, mitä tukee olematon vaikutus oksikodo-
nin kulutukseen ja se, ettei analgesia levinnyt laa-
jemmin kuin yhdellä pistolla. Meidän käyttämäl-
lämme puudutusmenetelmällä PVP yhtenä injek-
tiona T3-tasolle sopii paremmin rintarauhaskirur-
giaan kuin fraktioidut injektion T2- ja T4 tasoille. 
Ylemmät rintarangan segmentit (T1–2) kannatta-
nee puuduttaa potilaan ollessa istuma-asennossa.  r
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