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Keisarileikkauspotilaan kivunhoito
Riitta Asantila-Jarva

Keisarileikkauspotilaat	ovat	terveitä	nuoria	naisia,	joiden	toipuminen	
leikkauksesta	on	nopeaa.	Äidit	haluavat	kyetä	mahdollisimman	pian	hoi-
tamaan	lastaan,	ja	ovat	siksi	hyvin	motivoituneita	lähtemään	liikkeelle.	Ai-
kainen	mobilisaatio	on	toivottavaa,	koska	raskauteen	liittyvien	hyytymis-
tekijämuutosten	johdosta	tromboottisten	tapahtumien	riski	on	korkea.	
Liikkeelle	lähtöä	helpottaa	hyvä	kivunhoito.	Leikkausta	varten	tehtävä	
spinaali-	tai	epiduraalipuudutus	antaa	meille	mahdollisuuden	estää	leik-
kauksen	jälkeisiä	kipuja	tehokkaasti.	

Keisarileikkaukseen tulevat potilaat ovat ar-
vostaneet kivuttomuuden sekä leikkauk-
sen aikana, että postoperatiivisessa vai-

heessa toivomuslistansa kärkeen 1. Paranemistai-
pumus keisarileikkauksen jälkeen on hyvä. Useim-
mat potilaat ovat kivuttomia kolmen kuukauden 
kuluttua leikkauksesta, mutta 12,3  %:lla äideistä 
oli vielä kipuja, kun leikkauksesta oli kulunut kes-
kimäärin kymmenen kuukautta. Jokapäiväistä elä-
mää haittaavaksi kivun koki 5,9  %. Merkittävää oli, 
että päivittäisestä kivusta kärsiville sektio oli tehty 
useammin yleisanestesiassa verrattuna niihin, joil-
la ei ollut kipuja. He myös muistivat kokeneensa 
voimakasta kipua useammin kuin ne potilaat, jot-
ka eivät enää olleet kipeitä kyselytutkimusta tehtä-
essä 2. Hyvällä leikkauskivun hoidolla kivun kroo-
nistuminen on todennäköisesti vältettävissä.

Keisarileikkauksissa on siirrytty 80-luvulla puu-
duttamaan potilaat leikkausta varten. Yleisaneste-
sia on käytössä lähes yksinomaan hätäkeisarileik-
kauksissa. Aluksi epiduraalipuudutuksella oli val-
ta-asema, mutta spinaalipuudutus on nopeutensa 
ja tehokkuutensa ansiosta syrjäyttänyt epiduraali-
puudutuksen. Leikkausanestesian parantamiseksi, 
hypotension välttämiseksi ja tehokkaan leikkau-
sanestesian keston pidentämiseksi olemme siir-
tyneet käyttämään yhä pienempiä puudutusai-
nemääriä yhdistettynä rasvaliukoiseen opioidiin, 
fentanyyliin tai sufentaniiliin. Fentanyyliannok-
sella 10–25 µg analgesian kesto on n. 3–4 tuntia. 

Sufentaniili, jonka rasvaliukoisuus on kaksi ker-
taa suurempi kuin fentanyylin, vaikuttaa spinaali-
tilaan annettuna pidempään kuin fentanyyli. An-
noksia 2,5–20 µg käytettäessä, jolloin analgesian 
kesto on 4–4,5 tuntia. Lisäanalgesian tarve on vä-
häisempää ensimmäisen kuuden tunnin kuluessa, 
mutta ei siitä eteenpäin 3.

Morfiini spinaali- tai epiduraalitilaan

Rasvaliukoisten opioidien vaikutus loppuu siis ai-
van liian nopeasti, jotta niillä olisi kovinkaan suur-
ta merkitystä koko postoperatiivista vaihetta aja-
tellen. Morfiini heikosti rasvaliukoisena sen sijaan 
vaikuttaa spinaalitilaan annettuna huomattavas-
ti pidempään. Annoksesta riippuen vaikutuksen 
kesto on 18–28 tuntia. Niinkin pieni annos kuin 
0,075 mg vähensi PCA-laitteella iv-lisälääkitykse-
nä annetun morfiinin määrää. Sopivaksi annok-
seksi on suositeltu 0,1 mg:aa 4, 5.

Morfiini voidaan annostella myös epiduraaliti-
laan. Annoksen kasvaessa kivunlievityksen kesto 
pitenee. Annoksella 3 mg potilaat ovat kivuttomia 
keskimäärin 19 tuntia ja 5 mg:n annoksella 23 tun-
tia 6. Kun verrattiin kasvavia annoksia 1,25 mg:sta 
5 mg:aan, analgeettinen teho lisääntyi annoksen 
kasvaessa 3,75 mg:aan. Annoksen nosto tätä kor-
keammaksi ei parantanut analgesiaa 7.

Kivunlievityksen kesto on samaa luokkaa, kun 
käytetään epiduraalista morfiinia annoksilla 3–4 
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mg ja intratekaalista morfiinia annoksilla 0,1–0,2 
mg. Spinaalitilaan annettuna morfiinin vaikutus 
alkaa 30–60 minuutin kuluessa, kun taas epidu-
raalisen morfiinin vaikutusta joutuu odottamaa-
an 60–90 minuuttia. Sivuvaikutuksien osalta erot 
ovat vähäisiä 8–10.

Neuraksiaalisen morfiinin tavallisin sivuvai-
kutus on kutina, seuraavaksi tulee pahoinvointi. 
Obstetriset potilaat kärsivät kutinasta epiduraa-
lisen tai spinaalisen morfiinin jälkeen useammin 
kuin muut kirurgiset potilaat. Esiintymisfrekvens-
sin on raportoitu oleva 58–91  %. Sekä epiduraali-
sen että spinaalisen morfiinin aiheuttama kutina 
lisääntyy annoksen kasvaessa. Kuitenkin vain pie-
nelle osalle potilaista kutina on niin häiritsevää, et-
tä he haluavat siihen hoitoa.

Spinaalisen morfiinin annon jälkeen pahoin-
voinnin esiintyminen lisääntyy annoksen kasva-
essa. Pahoinvointia on useimmiten arvioitu sen 
esiintymisfrekvenssin mukaan. Jos pahoinvointia 
arvioidaan vaikeusasteen mukaan, se ei vaikeudu 
annoksen kasvaessa ja on samaa luokkaa kuin iv-
morfiinia saaneilla 5. On arvioitu, että annoksella 
0,1mg spinaalitilaan annettuna 100 hoidetusta 43 
kärsii kutinasta, 10 pahoinvoinnista ja 12 oksen-
telusta 3.

Pahoinvointia epiduraalisen morfiinin jälkeen 
on raportoitu esiintyvän 16  %–39  %:lla potilaista. 
4880 potilaan aineistossa raportoitiin pahoinvoin-
tia 39,9  %:lla potilaista, eikä pahoinvoinnin esiin-
tymisessä havaittu annosriippuvuutta. Jos otetaan 
huomioon pahoinvoinnin vaikeusaste, pahoin-
vointi ei lisäänny epiduraalisen morfiiniannoksen 
kasvaessa, ja on samaa luokkaa kuin potilailla, joil-
la kivunhoitona on PCA-laitteen antama iv-mor-
fiini 7.

Sekä spinaalisesti että epiduraalitilaan annetun 
morfiinin käyttöä rajoittavana tekijänä on pelko 
viivästyneestä hengityslamasta. Hengityslamaa on 
etsitty tavallisesti seuraamalla hengitysfrekvenssiä. 
Ruotsista vuonna 1987 julkaistun epidemiologi-
sen tutkimuksen mukaan hengityslaman insidens-
si on 0,09  % 11. Fullerin työssä, jossa oli mukana 
4880 keisarileikkauspotilasta, hengitysfrekvenssi 
< 10 esiintyi 0,25  %:lla potilaista. Hengityslamaan 
altistavina tekijöinä on pidetty potilaiden korkea-
ta ikää, muita sairauksia, torakaalista annostelua, 
suuria annoksia ja runsasta opiaattilisälääkityksen 
tarvetta. Obstetriset potilaat ovat kuitenkin nuo-
ria, terveitä naisia, pistoväli on lumbaalinen, eikä 
iv/im opioideja useinkaan tarvita. Lisäksi raskau-
den aikainen korkea progesteroonipitoisuus sti-
muloi hengitystä ja suojaa hengityslamalta.

Koska morfiinin kipua lievittävä vaikutus al-
kaa hitaasti 30–90 minuutin kuluessa annosreitis-
tä riippuen, rasvaliukoisen opioidin yhdistäminen 
lääkekombinaatioon on mielekästä. Epiduraaliti-
laan annettaessa rasvaliukoisen opioidin nopeas-
ti alkava vaikutus estää kivuliaan vaiheen ennen 
huonosti rasvaliukoisen morfiinin vaikutuksen al-
kamista 12. Samoin spinaalitilaan yhdessä puudu-
tusaineen kanssa lisätyn fentanyylin tai sufenta-
nyylin vaikutus jatkuu niin kauan, että morfiinin 
vaikutus alkaa 

Mutta onko yhteiskäytöstä spinaalipuuduttees-
sa kiistatonta etua? Intraoperatiivinen anestesia oli 
pelkästään morfiinia saaneiden ryhmässä yhtä hy-
vä kuin ryhmässä, jossa spinaalitilaan annettuun 
puudutteeseen lisättiin sekä morfiinia että fenta-
nyyliä tai pelkkä fentanyyliä. Morfiini lisäsi kuti-
nan esiintymistä, muuten sivuvaikutuksissa ei ol-
lut eroja. Koska fentanyylin vaikutusaika postope-
ratiivisesti on lyhyt, eikä se tarjonnut etuja pelk-
kään morfiinilisään verrattuna, tämän tutkimuk-
sen tekijät suosittelevatkin vain morfiinin lisäystä 
intratekaaliseen puudutusaineeseen 13.

Kun spinaalipuudutusaineisiin ruvettiin lisää-
mään opioidia, huomattiin näiden potilaiden tar-
vitsevan postoperatiivisesti enemmän kipulääk-
keitä kuin sellaisten potilaiden, joiden spinaali-
tilaan oli annettu vain puudutusainetta. Heräsi-
kin ajatus, että spinaalitilaan annettu opioidi aihe-
uttaisi akuutin toleranssin 14. Akuutin toleranssin 
oletetaan olevan seurausta c-säikeiden välittämäs-
tä NMDA välitteisestä kipusäikeiden aktivaatios-
ta. Kuitenkaan kipulääkkeen määrän nousua ei ha-
vaittu, kun postoperatiivinen kipu hoidettiin epi-
duraalitilaan PCA-laitteella annetulla fentanyylil-
lä 15. Jos tämä havainto pitää paikkansa, se puoltaa 
epiduraalisen opioidin käyttöä postoperatiivisen 
kivun hoitoon erityisesti silloin, kun fentanyyli on 
mukana intratekaalisesa puudutusaineseoksessa. 

Epiduraalikatetrin käyttö

Epiduraalitilassa oleva katetri mahdollistaa infuu-
sioden käyttämisen. L 3–4 tai L 2–3 väli on taval-
lisesti käytetty nikamaväli, kun tehdään epiduraa-
lipuudutus keisarileikkausta varten. Jos kivunhoi-
to halutaan toteuttaa puudutusaineinfuusiolla tälle 
tasolle asetetun epiduraalikatetrin kautta, jalkojen 
puutumisen riski on olemassa. Ideaali väli puudu-
tusaineinfuusiolle olisi L 1 – Th 12, mutta se edel-
lyttäisi toista epiduraalipistosta. Jos puudutusaine 
yhdistetään rasvaliukoiseen opioidiin, synergisti-
nen vaikutus mahdollistaa laimeiden puudutusai-
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nekonsentraatioiden käyttämisen, jolloin motori-
selta salpaukselta vältytään. Kun epiduraalitilaan 
infusoitiin 0,03  %:sta bupivakaiinia fentanyylin 
kera, potilaista 55  %:n mielestä alaraajojen puu-
tuminen oli häiritsevää 16. Kun bupivakaiinin kon-
sentraatio laskettiin 0,01  %:iin, lihaslaman ongel-
mia ei esiintynyt 17. 

Koska puudutusaineen mahdolliset lihaslamaa 
aiheuttavat vaikutukset koetaan tässä potilasryh-
mässä haitallisiksi, pelkän opioidi-infuusion va-
linta kivunhoitomenetelmäksi on useiden tutkijoi-
den mielestä paras vaihtoehto. Potilastyytyväisyys 
on ollut parempi, kun hoito on toteutettu PCA-
laitteella. Pitkään on kuitenkin kiistelty siitä, välit-
tyykö epiduraalisesti annetun rasvaliukoisen opi-
aatin vaikutusmekanismi spinaalisten reseptorei-
den kautta, vai saavutetaanko kivunlievitys veren-
kiertoon imeytyneen lääkkeen vaikutuksesta aivo-
jen tasolla. Uusien tutkimusten antamien tulosten 
perusteella näyttäisi olevan niin, että myös keisa-
rileikkauspotilaille epiduraalisesti annetun fenta-
nyylin vaikutus on spinaalitasolla. Epiduraalitilaan 
PCA-laitteella annetun fentayylin määrä kahden 
vuorokauden aikana oli merkitsevästi pienempi, 
kuin iv-infuusiona annettaessa. Fentanyylipitoi-
suudet plasmassa olivat matalammat, kun infuu-
sio tapahtui epiduraalitilaan. Spinaalista vaikutus-
mekanismia tukee vielä se, että kipuarviot epidu-
raalisesti fentanyyliä annettaessa olivat matalam-
pia kuin silloin, kun lääke annettiin iv 18. 

Keisarileikkaus yleisanestesiassa

Yleisanestesian käyttö keisarileikkausanestesiana 
tulee kyseeseen alle 10  %:ssa keisarileikkauksista. 
Usein näilläkin potilailla on epiduraalitilassa ka-
tetri, jolloin sen käyttö postoperatiiviseen kivun-
hoitoon on erittäin hyvä vaihtoehto. Nosiseption 
estäminen jo leikkauksen kuluessa vähentää pos-
toperatiivisen vaiheen kipua, joten olisi hyvä aloit-
taa kivunhoito jo anestesian kuluessa. Tällöin po-
tilas myös herää kivuttomana.
Jos epiduraalikatetria ei ole, nervus ileoinguinalik-
sen puudutus molemmin puolin on havaittu yh-
tä tehokkaaksi kuin intratekaalinen morfiini, mut-
ta teho kestää vain puudutusaineen vaikutusajan 
verran. Puudutusaineinfuusio haava-alueelle osa-
na multimodaalista kivunhoitoa on varteenotetta-
va vaihtoehto silloin, kun epiduraalikatetria ei ole 
käytettävissä. Katetrin käyttö mahdollistaa kipu-
hoidon jatkuvuuden. Katetria on käytetty faskian 
päälle tai alle asetettuna 19, 20.

Multimodaalinen kivunhoito

Multimodaalinen kivunhoito on yleisesti hyväk-
sytty kivunhoidon periaate, ja se parantaa myös 
keisarileikkauksen jälkeistä kivunhoitoa. Yhdistä-
mällä useita kivunhoitoon vaikuttavia lääkkeitä ja 
annostelureittejä, hyödynnetään lääkkeiden syner-
gistisiä vaikutuksia ja voidaan pienentää käytettyjä 
annoksia kivunhoidon siitä kärsimättä. Kun lääk-
keiden annoksia pienennetään, sivuvaikutukset 
vähenevät. Nonsteroidaalisen anti-inflammatorin 
yhdistäminen opioidiin vähentää opioidien an-
nosta 30–50  %.

Keisarileikkauspotilaan kivussa somaattisen 
haavakivun lisäksi on kohdun supistelusta johtu-
va viskeraalinen komponentti. Koska NSAID:t es-
tävät prostaglandiinisynteesiä, ne helpottavat koh-
dun supistelun aiheuttamaa viskeraalista kipua. 
Niiden kohdun supistumiseen kohdistuvan vai-
kutuksen takia, on pelätty verenvuodon lisäänty-
vän. Kuitenkaan lisääntynyttä verenvuotoa tai ok-
sitosiinin tarvetta ei tutkimuksissa ole havaittu 21, 22. 
NSAID:n käytöstä tulisi pidättäytyä, jos kohtu ei 
ole supistunut tai vuoto on ongelma.

Parasetamolin vaikutusmekanismi eroaa 
NSAID:ien vaikutusmekanismista. Näiden lääk-
keiden yhteiskäytön on todettu tarjoavan syner-
giaetuja. Parasetamoli on analgeettina melko heik-
ko eikä tehosta kivunhoitoa keisarileikkauksen 
jälkeen. Parasetamoli tai sen yhdistäminen dik-
lofenaakkiin ei vähentänyt PCA-laitteella anne-
tun iv-morfiinin tarvetta keisarileikkauspotilailla 
postoperatiivisesti 23.

Adjuvantit

Klonidiini on α2-agonisti. Se potentoi muita anal-
geetteja ja lievittää hyvin viskeraalista kipua. Yk-
sinään epiduraalitilaan käytettynä sen vaikutusai-
ka on liian lyhyt, vain noin kuusi tuntia, mutta yh-
distettynä opiaattiin se tehostaa ja pidentää opiaat-
tien vaikutusta ja vähentää lisälääkkeiden tarvetta. 
75–150 µg klonidiinia yhdistettynä 2 mg:aan mor-
fiinia pidentää analgesian keston lähes kaksinker-
taiseksi 24. Sivuvaikutusten insidenssi ei lisääntynyt 
tutkimuksen mukaan. Intratekaalisesti 60 µg klo-
nidiinia yhdistettynä 100 µg:aan morfiinia pidensi 
analgesian kestoa ja vähensi lisälääkityksen tarvet-
ta merkitsevästi verrattuna potilaisiin, jotka saivat 
vain morfiinia. Klonidiinia spinaalitilaan saaneet 
potilaat olivat sedatoituneempia kuin vain morfii-
nia saaneet. Hypotensiota klonidiinin ei havaittu 
aiheuttavan 25.
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Neostigmiini, joka on kolinesteraasin inhibiit-
tori, lisää asetylkoliinin pitoisuutta spinaalita-
solla ja toimii analgeettisesti spinaali- tai epidu-
raalitilaan annettuna. Sillä ei ole vaikutusta sym-
paattiseen hermostoon, eikä se aiheuta motoris-
ta salpausta. Spinaalitilaan annettuna ongelmana 
on neostigmiinin aiheuttama runsas pahoinvoin-
ti 26. Pahoinvointi ei ole niin suuri ongelma, kun 
neostigmiini annetaan epiduraalitilaan (75–300 
µg) 27.

Ketamiinilla, N-metyyli-d-aspartaatti-resep-
toriantagonistilla, on myös analgeettisia ominai-
suuksia. Jos yleisanestesian induktioaineena on 
ketamiini, potilaiden postoperatiivisesti tarvitse-
ma morfiiniannos on pienempi kuin niille poti-
laille, jotka on nukutettu tiopentaalilla (24 mg vs 5 
mg / 24 h) 28. Jo niinkin pieni annos kuin 0,15 mg/
kg iv annettuna potilaille, joiden leikkaus tehtiin 
spinaalianestesiassa, vähensi merkitsevästi posto-
peratiivisen kipulääkkeen tarvetta 29.

Omat kokemukset

Lopuksi haluan kertoa kokemuksistamme mor-
fiinin käytöstä Kätilöopiston sairaalassa. Olem-
me aloittaneet postoperatiivisen kivunhoidon ru-
tiininomaisesti -90 luvun alussa, eli meillä on sii-
tä noin 16 vuoden kokemus. Sektioita tehdään 
vuosittain noin 800, joista 90  % tehdään puudu-
tuksessa. Nykyisin käytössä on sekä epiduraali-
nen että spinaalinen annostus esityksessä mainit-
tujen suositusten mukaisesti. Lisäksi potilaat saa-
vat NSAID:a suun kautta tai peräpuikkoina. Hen-
gitystä on seurattu hengitysfrekvenssiä laskemal-
la. Anestesialääkäriä ei ole tarvittu hengityslaman 
hoitoon. Kutina on tavallisin ongelma. Kysyttäes-
sä sitä valittavat lähes kaikki potilaat, mutta hoi-
toa tarvitsee vain pieni osa. Hoitona on antihista-
miini tai naloksoni. Pahoinvointi ei ole niin suu-
ri ongelma, kuin sen esiintymisluvuista voisi pää-
tellä. Tavallisesta se liittyy ylösnousuun tai ruo-
kailuun ja on vain kertatapahtuma. Vain pienellä 
osalla potilaista (4–5  %:lla) pahoinvointi on tois-
tuvaa. Pahoinvointia hoidetaan tavanomaisilla 
pahoinvoinnin hoitoon käytetyillä lääkkeillä. 
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