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Vielä epiduraalipuudutuksesta ja
tromboosiprofylaksista
Dosentti Vesa Kontisen ja do
sentti Katri Hamusen katsaus
(1) leikkauksen jälkeisen kivun
hoitoon antaa aiheen muuta
maan kommenttiin.
Kirjoittajat toteavat, että ”kes
toepiduraalipuudutus laimean
puudutusaineliuoksen ja opioi
din seoksella on edelleen tehok
kain leikkauksen jälkeisen kivun
hoitomuoto erityisesti vartalon
alueen suurissa leikkauksissa
(2), mutta tromboosiprofylak
sin laajentunut käyttö vaikeuttaa
sen hyödyntämistä monilla poti
lailla, ja menetelmän tehokin on
kyseenalaistettu (3)”.
On totta, että tromboosipro
fylaksiin on kiinnitetty lisään
tyvää huomiota viime vuosina.
Sen käyttö on lisääntynyt, ja on
tullut uusia hyytymiseen vai
kuttavia lääkkeitä. Tällöin on
tärkeää noudattaa kansallisesti
ja kansainvälisesti sovittuja oh

jeita profylaksin toteutuksesta ja
tarpeellisista varoajoista (4, 5).
Kun näitä varomääräyksiä nou
datetaan, epiduraaliset veren
vuotokomplikaatiot ovat varsin
harvinaisia (5). Vartalon alueen
suuret leikkaukset (esim. tora
kotomiat ja laajat laparotomiat),
ovat pääosin elektiivisiä leik
kauksia, jolloin tromboosipro
fylaksi voidaan suunnitella niin,
että neuraalisia puudutuksia on
useimmiten mahdollista käyttää.
Artikkelissaan “Epidural tech
nique for postoperative pain,
gold standard no more?” (3)
Narinder Rawal painottaa, että
sen sijaan, että noudattaisimme
traditiota, meidän on huolellises
ti auditoitava menetelmiämme ja
tuloksiamme. Hänen mukaansa
epiduraali on kivunlievitysky
vyltään erinomainen, mutta se
ei saisi olla rutiininomainen toi
menpide, jos riski-hyötyanalyy

siä ei ole tehty. Viime vuosina on
kehitetty epiduraalipuudutusta
vähemmän invasiivisia menetel
miä, joiden käyttö vaihtoehtoi
sena menetelmänä olisi tärkeä
punnita erityisesti vähemmän
laajoissa leikkauksissa.
Torakaalinen epiduraalipuu
dutus on tekninen, hyvää taitoa
ja harjaantuneisuutta vaativa
menetelmä, jonka teho on oikein
käytettynä erittäin hyvä (2, 3, 6,
7). Jos taito ei riitä ja esimerkiksi
katetri on sijoitettu väärään paik
kaan, ei epiduraalista tietenkään
ole hyötyä.
Suuret vartaloon kohdistuvat
leikkaukset on kuitenkin Suo
messa enenevissä määrin keski
tetty, jolloin näitä potilaita päi
vittäin hoitaville anestesiologeil
le kehittyy hyvä tekninen taito, ja
tulokset ovat siksi hyvät.
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