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Valdekoksibin, parasetamolin ja deksametasonin vaiku-
tus laparoskooppisesta sappileikkauksesta toipumiseen
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Tutkimuksen tarkoitus

Laparoskooppiset sappileikkaukset suoritetaan 
HYKS, Marian sairaalassa päiväkirurgisesti, mikä-
li potilaalla ei ole nopeaa kotiuttamista estäviä pe-
russairauksia tai sosiaalisia syitä. Päiväkirurgiassa 
postoperatiivisten opioidien tarpeen minimoimi-
nen on järkevää. Parasetamoli ja koksibi käytet-
tynä leikkauksen yhteydessä iv. ja postoperatiivi-
sesti viikon ajan p.os vähentävät opioidin tarvetta. 
Perioperatiivisen deksametasonin on osoitettu vä-
hentävän postoperatiivista kipua ja pahoinvointia. 
Koska steroidin vaikutus perustuu tulehduksen es-
toon, sen teho voisi olla suurempi yhdistettynä pa-
rasetamoliin kuin selkeämmin anti-inflammatori-
seen koksibiin. 1

Aineisto

Tutkimme 160 potilasta, jotka satunnaistettiin nel-
jään ryhmään:
R1.	Parekoksibi	40	mg	iv.	ja	valdekoksibi	40	mg	×	1	p.os	(n	=	40)
R2.	Parasetamoli	iv./p.os	1	g	×	4	(n	=	40)
R3.	Parekoksibi	kuten	R1	+	deksametasoni	10	mg	iv.	(n	=	40)
R4.	Parasetamoli	kuten	R2	+	deksametasoni	10	mg	iv.	(n	=	40)

Menetelmät

Leikkaukset tehtiin propofoli-remifentaniili-ro-
kuroni-anestesiassa. Induktiossa annettiin 3 µg/
kg fentanyylia ja tropisetronia 2 mg iv. Typpiok-
siduulia tai höyrystyviä anesteetteja ei käytet-
ty. Tutkimuslääkkeet annettiin intraoperatiivises-
ti, kun sappirakko oli irrotettu. Postoperatiivisesti 
tavoitteena oli kivuttomuus (VAS < 3/10) antamal-
la tarvittaessa I vaiheen heräämössä oksikodonia 
0,05 mg/kg iv. ja II vaiheen heräämössä 0,15 mg/
kg p.os. Potilaat saivat kotiin mukaan tutkimus-
ryhmän mukaiset lääkkeet 7 vrk:n tarvetta varten. 
Kaikki haastateltiin puhelimitse, ja he dokumen-
toivat oireet ja lääkkeiden käytön viikon ajan.

Tulokset

Neljän ryhmän tilastollisessa vertailussa kivus-

sa, pahoinvoinnissa tai oksikodonin kulutuksessa 
ei ollut eroa I tai II vaiheen heräämössä. Sen si-
jaan deksametasonia saaneet potilaat (ryhmät 3 
ja 4) tarvitsivat II vaiheen heräämössä vähemmän 
(p< 0,05) oksikodonia (7,0±1,0 mg) kuin ryhmien 
1 ja 2 potilaat (9,1±1,0 mg).

Kotiseurannassa ei todettu eroa potilaiden ko-
keman kivun määrässä. Lisäkipulääkettä tarvit-
si kuitenkin suurempi osa potilaista molemmissa 
valdekoksibiryhmissä 1. postoperatiivisena päivä-
nä (*; p < 0,0001) ja valdekoksibi-deksametasoni-
ryhmässä 4. päivänä (O; p < 0,05) kuin paraseta-
moliryhmissä. 

Johtopäätökset

Parasetamoli iv./p.os oli ainakin yhtä tehokas 
kuin parekoksibi/valdekoksibi LCC:n jälkeisen ki-
vun hoidossa. Deksametasoni 10 mg vähensi ok-
sikodonin tarvetta II vaiheen heräämössä, mut-
ta sen vaikutus oli yhtä suuri parasetamoli- ja val-
dekoksibiryhmissä.                                 
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Kipu ja pahoinvointi VAS-asteikolla (0–10) sekä 
oksikodonin kulutus (mg) II vaiheen heräämössä

	 R1	 R2	 R3	 R4
kipu	 2,3±0,3	 2,8±0,3	 2,1±0,3	 2,4±0,3
pahoinvointi	 0,1±0,1	 0,0±0,1	 0,0±0,1	 0,1±0,1
oksikodoni	 9,0±1,0	 9,2±1,0	 7,1±1,0	 6,9±1,0

Osuus lisäkipulääkitystä käyttäneistä ryhmissä R1-R4




