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Suomessa tehdään vuosittain tuhansia avosydänleikkauksia erinäisistä syistä. Valtaosa sydän-
leikkauksista tehdään avosydänleikkauksella sydän-keuhkokonetta käyttäen. Tällöin potilaalle 
tehdään sternotomia eli rintalastan halkaisu, jonka jälkeen postoperatiivinen kipu voi olla hy-
vinkin voimakasta. Leikkauksen jälkeinen kivun kokemus on hyvin yksilöllistä, mihin vaikutta-
vat kulttuuriset ja sosioekonomiset tausta, sukupuoli sekä ikä. Kivun hoito toteutetaan aina 
yksilöllisesti ja lääkäri on ensisijaisesti vastuussa potilaan kipujen lääkehoidosta. Sairaanhoi-
tajalla on kuitenkin iso rooli tarkkailla ja arvioida potilaan kipuja ja toteuttaa kivunhoitoa sen 
mukaisesti.  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sternotomiapotilaiden leikkauksen jälkeistä 
kivun arviointia ja hoitoa. Opinnäytetyö toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena 
ja tulosten analysoimisessa käytettiin induktiivista sisällönanalyysiä. Opinnäytetyöhön etsit-
tiin eri tietolähteistä tutkimuksia, jotka käsittelivät leikkauksen jälkeistä kivun arviointia ja 
hoitoa sternotomiapotilailla. Tiedonhaku rajattiin pelkästään potilaisiin, joille tehtiin avo-
sydänleikkaus vuosina 2010-2019. Lopulliseen tulosten tarkasteluun otettiin yhdeksän tutki-
musta. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla tutkimusaineisto kohdennettiin tarkasti, 
jonka myötä saatiin kattavia saman tyyppisiä tuloksia.  

Kirjallisuuskatsauksen tuloksista selvisi, että sternotomiapotilaiden kivunhoito on hyvin teho-
kasta ja erilaisia uusia kivunhoidon menetelmiä tutkitaan laajasti. Kivun arviointia tehdään 
erilaisilla numeraalisilla, visuaalisilla tai sanallisilla asteikoilla, riippuen sairaalan ja osastojen 
toimintatavoista. Pääsääntöisesti kipua hoidetaan suonensisäisillä opioideilla. Tutkimuksissa 
on kuitenkin selvinnyt, että myös erilaiset puudutteet infuusiona leikkausalueelle tai epidu-
raalitilaan lievittävät kipua tehokkaasti. Hoidon myötä potilaat toipuvat ja kotiutuvat nope-
ammin. Tämän myötä potilaat on tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja samalla hoitokustannukset 
laskevat.  

Tutkimusten tuloksista ilmeni myös, että preoperatiivisesti aloitettu kipulääkitys lieventää 
leikkauksen jälkeistä kipua ja preoperatiivinen psykologinen selvitys potilaan olettamista ki-
vuista voi ennustaa tulevia kipuja. Tehokas leikkauksen jälkeinen kivunhoito ehkäisee myös 
kroonisen kivun kehittymistä. Tässä opinnäytetyössä tuotettua tietoa voidaan hyödyntää ster-
notomiapotilaiden hoitotyössä niin pre- kuin postoperatiivisessa kivun arvioinnissa ja hoi-
dossa.  

Asiasanat: Kivun arviointi, kivunhoito, post-operatiivinenhoitotyö, sternotomiapotilas, kirjalli-
suuskatsaus 
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Thousands of open heart surgeries are performed in Finland every year for different reasons. 
Most cardiac surgeries are carried out by open heart surgery while using a heart-lung ma-
chine. When using this method, the surgery is performed by using median sternotomy tech-
nique. Postoperative pain can be quite severe when using this method. Postoperative pain is 
very individual and can be affected by cultural and socio-economic backgrounds, gender, and 
age. Pain management is carried out individually, and an anaesthetist or a cardiologist is 
mainly responsible for the pain management and subscribing analgesics. A nurse’s role is also 
important, because nurses must assess the patient’s pain level and carry out pain manage-
ment. 

The purpose of this thesis was to study, how postoperative pain management and assessment 
is carried out for sternotomy patients. Thesis was conducted by using systematic literature 
review and the findings were analysed by using inductive content analysis. Data retrieval was 
conducted by using different source information that dealt with postoperative pain assess-
ment and management for a sternotomy patient. The information retrieval was limited to pa-
tients that have undergone open heart surgery in the years 2010-2019. A total of 9 studies 
were included in this thesis. By using systematic literature review, the material was targeted 
to produce the same type of results.  

The findings of the literature review were that pain management for a sternotomy patient is 
very efficient and different kinds of methods are studied widely. Pain assessment is carried 
out by using different kinds of numerical, visual or verbal scales. Opioids are mainly used for 
pain management, but research shows that different kinds of local anesthetics or epidural an-
esthetic can be quite efficient. Through good care and pain medication, patients recover 
faster and can be discharged earlier. Patients are also more pleased with the care they re-
ceive, and the treatment costs are lower. 

The findings also provided new information namely that preoperatively started pain medica-
tion can be quite effective for postoperative pain and preoperative psychological assessment 
about the patient’s expectations for upcoming pain can be predicted and prevented. Efficient 
postoperative pain management can also prevent the development of chronic pain. The find-
ings and information that this thesis provides can be used in nursing for sternotomy patients 
that need pre- and postoperative pain assessment and management. 

Keywords: Pain assessment, pain management, postoperative nursing, sternotomy patient, 
literature review 
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1 Johdanto 

 

Opinnäyteyön aiheena on leikkauksen jälkeinen kivun arviointi ja hoito sternotomia potilailla. 

Sternotomia eli rintalastan halkaisu tehdään usein potilaille, jotka tarvitsevat sepelvaltimoi-

den ohitusleikkauksen. Ohitusleikkauksen syynä on vaikea sepelvaltimoiden ahtauma, jota ei 

voida hoitaa lääkehoidolla, pallolaajennuksella tai lääkestentauksella. Ohitusleikkauksessa 

veri ohjataan kulkemaan siirresuonta pitkin ahtauman tai tukoksen ohi. Itse tukokseen tai ah-

taumaan ei puututa. (Hippeläinen 2014.) Sternotomiapotilailla kivun arviointi on tärkeä osa 

sairaanhoitajan työtä. Huono kivunarviointi on yhteydessä kivunhoitoon, sillä kivulias potilas 

toipuu huonommin leikkauksesta ja hänelle voi kehittyä kroonisia kipuja. Lisäksi huono kivun 

arviointi ja hoito pidentää sairaalassaoloaikaa, jonka myötä hoitokustannuksetkin nousevat.  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sternotomiapotilaiden leikkauksen jälkeistä kivun 

arviointia ja hoitoa. Tavoitteena oli edistää sternotomiapotilaiden leikkauksenjälkeistä kivun 

arviointia ja hoitoa. Tutkimuskysymyksenä on, että miten kipua arvioidaan sternotomiapoti-

lailla ja mitä menetelmiä kivunhoidossa käytetään? 

Kirjallisuuskatsauksessa käytettiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keinoja, joilla selvi-

tettiin, miten sternotomiapotilaiden kipua arvioidaan ja hoidetaan postoperatiivisesti (leik-

kauksenjälkeinen). Työssä kerrotaan ensin lyhyesti sepelvaltimotaudista, sen kehittymisestä, 

lääkehoidosta ja sepelvaltimoiden ohitusleikkauksesta. Tämän jälkeen tulee kivunhoitotyöstä, 

johon sisältyy kivun subjektiivinen kokemus, kivun arvioniti ja post-operatiivinen kivunhoito.  

Haetuista tutkimuksista kuvattiin sisäänottokriteerit ja poissulkukriteerit sekä kuvattiin tar-

kasti kaikki käytetyt tietokannat, hakusanat, hakusanayhdistelmät ja lyhennemerkit. Aineis-

ton analysoimisessa käytettiin induktiivista sisällönanalyysiä. Vaikka opinnäytetyön nimi on 

”Leikkauksen jälkeinen kivun arviointi ja hoito sternotomiapotilailla” työ ei keskity pelkäs-

tään kivun hallinta menetelmiin leikkauksen jälkeen, sillä yhtä tärkeää on ennen leikkausta 

kivun riskipotilaiden huomiointi ja asianmukainen hoito.  

Mikäli kivunhoitoa ei toteuteta tehokkaasti, kipu voi kehittyä krooniseksi ongelmaksi tai huo-

nontaa potilaan toipumista. Näin ollen on erittäin tärkeää, että kirurgisilla vuodeosastoilla 

työskentelevät tuntevat perusteellisesti käytettyjä lääkkeitä ja tekniikoita, jotta voidaan es-

tää kivun kroonistuminen leikkauksen jälkeen. (John, Williams & Hunley 2017.) 
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2 Sepelvaltimotauti 

 

Sydämessä on useita sepelvaltimoita, jotka haarautuvat ympäri sydänlihasta. Sepelvaltimot 

haarautuvat aortasta aivan aorttaläpän vierestä. Oikea sepelvaltimo (a. coronaria dextra) vie 

verta sydämen oikeaan puoliskoon sekä myös pienin määrin vasempaan puoliskoon. Vasen se-

pelvaltimo (a. coronaria sinistra) huolehtii melkein kokonaan vasemman sydänpuoliskon ve-

renkierosta. Yksi sen haaroista (ramus interventricularis anterior) kulkee sydämen etupuo-

lelle, lähelle kammioväliseinää ja huolehtii väliseinän etuosien ja siihen rajoittuvien kammio-

seinämän osien verenkierosta. Sydäninfarkti johtuu usein juuri tämän haaran tukkeutumi-

sesta. (Sand, Sjaastad, Haug, Bjålie & Toverud 2015, 311-312.) Sepelvaltimovirtaus poikkeaa 

kaikista muista kudoksista siinä, että verenvirtaus ajoittuu pääasiassa diastoleen eli sydämen 

veltostumisvaihe. Sepelvaltimovirtaus käsittää noin 3 % koko minuuttitilavuudesta ja säätyy 

sydämen hapentarpeen mukaiseksi eli rasituksessa voi lähes nelinkertaistua. (Kiviniemi & Sini-

salo 2016.) Sydänlihas on muita kudoksia riippuvaisempi siitä, että sen saama verimäärä li-

sääntyy samassa tahdissa aineenvaihdunnan vilkastumisen kanssa, koska sydän ei juurikaan 

kykene anaerobiseen aineenvaihduntaan ja että se käyttää levossakin yli 70 % saamastaan ha-

pesta. Tästä syystä sepelvaltimovirtauksen heikentyminen on vaarallista sydänlihaksen hapen-

puutteen vuoksi. (Sand ym. 311-312.) 

Sepelvaltimotauti johtuu ateroskleroosista eli valtimoiden seinämien kovettumisesta ja ahtau-

tumisesta. Ateroskleroosi on suurten ja keskisuurten valtimoiden sisäkerroksen eli intiman sai-

raus. Herkimpiä ateroskleroosin kehittymiselle ovat epikardiaaliset eli sisäisemmät sepelvalti-

mot ja erityisesti niiden haaraumakohdat. (Kovanen & Pentikäinen 2016.) Ateroskleroosissa 

sileiden lihassolujen kasvu ja jakautuminen häiriintyy ja lihakseen kertyy makrofageja, joihin 

varastoituu kolesterolia ja muita rasva-aineita. Vähitellen alueelle kertyy sidekudossoluja, jo-

hon lisäksi saostuu kalsiumsuoloja. Tämän johdosta verisuonen seinämä paksuuntuu asteit-

tain, valtimo ahtautuu ja verenvirtaus heikkenee sepelvaltimoissa. Sepelvaltimotauti on sydä-

men toimintahäiriöiden yleisin aiheuttaja. (Sand ym. 2015, 312.) Stabiilissa sepelvaltimotau-

dissa potilaalla tulee olla jokin sepelvaltimotautiin viittaava oire sekä osoitus iskemiasta tai 

merkittävästä ahtaumasta. Oireet pysyvät usein samantyyppisinä samoissa tilanteissa. Oiree-

ton sydäniskemia on harvinainen. Stabiilissa angina pectoriksessa oireet pysyvät pitkään sa-

mankaltaisina ja potilaat oppivat tuntemaan omat fyysiset rajansa taudin kanssa. Jos oireen-

kuva ja rasituksen sieto vaihtelee tai muuttuu huonommaksi, kyseessä ei ole stabiili sepelval-

timotauti vaan sepelvaltimokohtausta lähentyvä tilanne epästabiili angina pectoris. (Stabiili 

sepelvaltimotauti: Käypä hoito -suositus. 2015) Epävakaassa angina pectoriksessa nimetään 

rintakipua, kun aiemmin vakaa oire tulee huomattavasti helpommin esille tai voi kestää yli 30 

minuuttia, eikä lakkaa levossa tai useiden nitro annosten jälkeen. Tämä kiputilanne voi tulla 

myös esille useita kertoja viikossa vähäisen rasituksenkin jälkeen. (Syvänne 2014.) 
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Akuutissa sepelvaltimotautikohtauksessa tyypillisiä oireita ovat rintakipu ja hengenahdistus. 

Rintakipuoireet vaihtelevat miehillä ja naisilla. Miehet kokevat huomattavasti helpommin ki-

pua eri muodoissa, kuin naiset. Tyypillinen rintakipu sijoittuu usein rintakehän ja vatsa alu-

eelle, joka voi myös säteillä yläselkään lapojen väliin kuten myös alaleukaan ja hartiaseu-

duille sekä usein vasempaan käsivarteen. Epätyypillisessä rintakivussa puuttuu tyypillisten rin-

takipujen ominaisuuksia. Epätyypillinen rintakipu voi olla esimerkiksi toistuvaa levossa tai se-

kunneissa huippuun nouseva. (Sydäninfarktin diagnostiikka: Käypä hoito -suositus 2014.) Se-

pelvaltimotaudin perustutkimuksiin kuuluu 15-kanavainen EKG. Erilaiset löydökset EKG:n Q-

aalloissa, ST-tason muutoksissa, T-inversioissa tai vasemmassa tai oikeassa haarakatkoksessa 

voivat viitata sepelvaltimotautiin. Lisäksi tutkitaan perusverenkuva, paastoverensokeri, 

HbA1c-pitoisuus, troponiini T tai I, veren lipidiarvot, ALAT-arvo sekä kreatiinipitoisuus. Tho-

raxin röntgenkuva otetaan, jos se koetaan erotusdiagnostiikassa tarpeelliseksi (Sydäninfarktin 

diagnostiikka: Käypä hoito -suositus 2014.) Potilaalla on sydäninfarkti, kun sepelvaltimotauti-

kohtaukseen liittyvän taudinkuvan yhteydessä todetaan kahdessa peräkkäisessä näytteessä 

troponiinitestin pitoisuuden suureneminen tai pieneminen. (Sepelvaltimotautikohtaus: epästa-

biili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja: Käypä hoito -suositus 2014). 

  

2.1 Lääkehoito 

 

Kun potilas sairastuu sepelvaltimotautiin, hänelle aloitetaan elinikäinen lääkitys, joka riippuu 

taudinkuvasta ja mahdollisista muista sairauksista ja riskitekijöistä. Lääkityksen tarkoituksena 

on lievittää oireita, ehkäistä sydäninfarkteja sekä parantaa elämänlaatua ja hidastaa taudin 

etenemistä. Sydänlääkkeet usein otetaan aamupainotteisesti ja kolesterolilääkkeet iltaisin. 

Taudin alussa verenpainetta alentavilla lääkkeillä voi olla voimakas vaikutus, jonka seurauk-

sena voi ilmentyä huimausta. (HUS 2019.) 

Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet asetyylisalisyylihappo ja ADP-reseptorin salpaajat es-

tävät verihiutaleita takertumasta toisiinsa kiinni, mikä ehkäisee hyytymien syntymistä. Ase-

tyylisalisyylihappo jää usein pysyväksi lääkkeeksi potilaalle, ellei potilas ole allerginen ase-

tyylisalisyylihapolle. Hyytymisen estoon voidaan käyttää myös yhdistelmä hoitoa, johon kuu-

luu ASA sekä ADP-reseptorien salpaaja esimerkiksi klopidogreeli. ADP-reseptorin salpaaja aloi-

tetaan, mikäli potilaalle aiotaan tehdä pallolaajennus. Esimerkiksi tikagreloria (Brilique) poti-

las joutuu käyttämään 12 kuukautta pallolaajennuksen jälkeen, sillä tuore stenttialue kerää 

helpommin verihiutaleita ja voi näin aiheuttaa uuden hyytymän muodostumisen. Verta ohen-

tavilla lääkkeillä haittavaikutuksina on yleensä vuotoaikojen pidentymiset (Terveyskylä 2019.) 
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Beetasalpaajat kuten bisoprololi, metoprololi ja atenololi ovat anti-iskeemisia lääkkeitä. Ne 

hidastavat sykettä ja vähentävät sydämen iskemiaa. (Stabiili sepelvaltimotauti: Käypä hoito -

suositus 2015.) Beettasalpaajat laskevat myös verenpainetta ja supistumisvireyttä, jonka ta-

kia sydämen hapen- ja energiantarve vähenee. (Syvänne 2014.) Beettasalpaajat salpaavat 

beettareseptoreita ja estävät siten autonomisen hermoston sympaattisen osan toimintaa. Sy-

dämmessä sijaitsevat beettareseptorit ovat beetta 1-alatyyppisiä, joten beettasalpaaja lääki-

tystä valittaessa päädytään usein kardioselektiivisiin beetasalpaajiin, jotka salpaavat pääasi-

assa sydämen beeta 1-reseptoreita (Nurminen 2012, 205). Kovasti urheilevalla ihmisellä tämä 

vaikuttaa maksisykkeen laskemiseen, jolloin väsyy rasituksessa helpommin. (Syvänne 2014.) 

Angiotensiinikonvertaasin (ACE) estäjät mm. ramipriili, enalapriili ja perindopriili laskevat ve-

renpainetta voimakkaasti kohottavan angiotensiini II:n muodostumista verenkierossa ja paikal-

lisesti verisuonien seinämissä. Angiotensiini II:n on solujen kasvua edistävä aine, joka vaikutta 

verisuonten ja sydämen hypertrofiaan eli paksuuntumiseen. ACE:n estäjät vähentävät edellä 

mainittuja tapahtumia, mutta ne myös vähentävät lisämunuaisen kuorikerroksen tuottaman 

aldosteroni-hormonin eritystä, jolloin natriumia ja vettä poistuu elimistöstä. Kohonneen ve-

renpaineen hoidossa ACE estäjiä käytetään lisäksi myös sydämen vajaatoiminnan hoidossa. 

AT-reseptorin salpaajat mm. losartaani, kandesartaani ja valsartaani vaikutusmekanismi pe-

rustuu verisuonia supistavan angiotensiini II:n sitoutumiseen kohdekudoksen reseptoreihin, 

jolloin angiotensiini II:n verenpainetta nostava vaikutus pysähtyy. ACE:n estäjä tai AT-resep-

torin salpaaja ovat ensisijaisia verenpainelääkkeitä potilaalle, jos hänellä on samanaikaisesti 

diabetes, astma tai COPD, sairastettu aivohalvaus, sydämen vajaatoiminta tai laaja-alainen 

infarkti. (Nurminen 2012, 199-201.) 

Kalsiumkanavan salpaajat (kalsiuminestäjät) jaetaan kahteen eri ryhmää. Verisuonistoon vai-

kuttaviin ja sydämen sykkeeseen vaikuttaviin. Amlodipiini, nifedipiini estävät solujen supistu-

miseen tarvittavan kalsiumin sisäänvirtauksen verisuonten seinämän sileälihassoluihin ja sy-

dänsoluihin, jolloin vaikutuksena on verisuonten laajentuminen ja verenpaineen laskeminen. 

Haittavaikutuksina voi olla kasvojen punoitusta, huimausta, päänsärkyä sekä nilkkojen turvo-

tusta. Verpamiili ja diltiatseemi laskevat sydämen supistumisvireyttä ja sydämen lyöntiti-

heyttä, jonka lisäksi eteiskammiojohtuminen hidastuu. Näiden yleisiä haittavaikutuksia ovat 

ummetus, kasvojen punoitus, huimaus, päänsärky sekä ihon kutina.  Kalsiuminestäjät lievittä-

vät myös rintakipuoireita. (Nurminen 2012, 207.) 

Sepelvaltimotaudissa kolesterolilääkitys on yksi hoidon kulmakivistä. Hyperkolesterolemissa 

veren seerumin kolesterolipitoisuus on suurentunut. LDL-kolesterolin (low density lipoprotein) 

hapettuessa, verisuonet ahtautuvat, jonka seurauksena kehittyy ateroskleroosi. Verisuonten 

kolesterolikertymiä vähentävä HDL-kolesteroli (high density lipoprotein) kuljettaa kolesterolia 

pois verisuonien seinämistä maksaan, jossa se edelleen käsitellään ja poistuu elimistöstä. Mitä 

enemmän veressä on kolesterolia, sitä herkemmin se kertyy valtimoiden seinämiin ahtauttaen 
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niitä. Statiinilääkitys parantaa potilaan ennustetta ja se aloitetaan, vaikka potilaan kolestero-

liarvot eivät olisikaan koholla. (Nurminen 2012, 239.) Statiinit pienentävät sydäninfarktin tai 

aivoverenkiertosairauden riskiä ensimmäisen käyttövuoden jälkeen vuosittain neljänneksellä 

(25 %) lääkettä käyttämättömiin verrattuna. (Hekkala 2017.) Simvastatiini ja fluvastatiini ovat 

tehokkaimpia kolesterolipitoisuutta vähentäviä lääkeaineita. Niitten vaikutusmekanismi pe-

rustuu siihen, että ne vähentävät kolesterolin muodostumista maksassa, vähentäen HMG-CoA-

redeuktaasi-entyymin toimintaa, jolloin kolesterolin muodostuminen estyy. Kolesterolia muo-

dostuu elimistössä eniten ilta- ja yöaikaan, joten kolesterolilääke otetaan usein iltaisin. Poik-

keuksina ovat atorvastatiini ja rosuvastatiini, jotka voidaan ottaa mihin vuorokaudenaikaan 

tahansa. Kolesterolilääkkeiden yleisin haittavaikutus on lihaskivut. (Nurminen 2012, 241-242.) 

Nitraatteja käytetään rintakipu (angina pectoris) kohtauksen hoitoon ja kohtauksen estolääki-

tyksenä. Nitraattien sydänlihaksen iskemiaa lievittävä vaikutus perustuu verisuonia laajenta-

vaan mekanismiin. Laskimoiden laajentuessa sydämeen palaava verimäärä vähenee. Tällöin 

sydämen työmäärä ja hapentarve vähenevät myös. Nitraatit vaikutta koko elimistön veren-

kiertoon laajentaen myös sepelvaltimoita, jolloin sydänlihaksen hapensaanti paranee. Suurina 

annoksina nitraatit voivat laskea verenpainetta ja aiheuttaa sydämen lyöntitiheyden nousua. 

(Nurminen 2012, 211.) Kielen alle laitettava glyseryylinitraatti tai suihkeena isosorbidinit-

raatti on lyhytvaikutteinen nitraatti, joka määrätään kaikille sepelvaltimotautipotilaille käy-

tettäväksi tarvittaessa. (Stabiili sepelvaltimotauti: Käypä hoito -suositus 2015.) Nieltävien 

nitro tablettiannosten on oltava suuria, koska osa lääkeaineesta metabolisoituu heti imeyty-

misen jälkeen maksassa alkureitin aineenvaihdunnassa. Nitraattien haittavaikutuksina esiintyy 

päänsärkyä, koska ne laajentavat myös pään alueen verisuonia, josta voi seurata myös hui-

mausta sekä tajunnan menetys. Nämä haittavaikutukset häviävät ajan myötä, jos potilaalla on 

pitempiaikaisesti nitraatteja käytössä. (Nurminen 2012, 212-213.) 

Omatoimisessa kivunhoidossa suositellaan parasetamolin käyttöä, koska pitkäaikaisella tuleh-

duskipulääkkein käytöllä voi olla vaikutusta verenpainelääkkeiden tehoon. Satunnaisesti se ei 

heikennä verenpainelääkkeen tehoa. (HUS 2019.) 

 

2.2 Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus 

 

Sepelvaltimotaudin kajoavaa hoitoa harkitaan, kun sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen yh-

teydessä havaitaan yhdessä tai useammassa kolmesta sepelvaltimorungosta yli 50% ahtauma 

ja potilaalla on huonosti lääkehoitoon reagoivia rintakipuoireita tai, jos kajoavalla toimenpi-

teellä katsotaan olevan ennusteellisesti parantavaa merkitystä. Sepelvaltimotaudin leikkaus-
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hoitoa on Suomessa toteutettu jo pitkään. Sepelvaltimoiden ohitusleikkauksessa (CABG, co-

ronary artery bypass grafting), verenkierto ohjataan ahtauman ohi suoniohitteen (grafti) 

avulla. Leikkaus tehdään usein sternotomiasta.  Vasemman puolen rintaonteloavauksesta (to-

rakotomia) on pääsy sydämen lateraaliseinämän kohteisiin. Tämä tekniikka on hyödyllinen 

esim. uusintaleikkauksissa, jossa halutaan välttää resternotomiaa. (Järvinen 2018, 421-422.)  

Täysin endoskooppinen ohitusleikkaus (TE-CAB) on ollut pitkään tavoitteena. Kyseisellä teknii-

kalla leikkaus tehdään 3-4 pienen rintakehän avauksen kautta, joista yhdestä viedään kamera 

ja muista kirurgiset instrumentit. Toimenpiteet on mahdollista tehdä ainoastaan robottiavus-

teisena ja vaativat monimutkaisen teknologian, johon kuuluu korkearesoluutioinen 3D-kuvan-

tamine, moderni robotiikka ja normaalia selvästi haastavampi sydämen suojaus- ja sydän-

keuhkokonejärjestely. Toimenpiteen turvallisuus, kustannushyöty ja pitkäaikaistulokset ovat 

vielä selvittämättä ja tähän mennessä hoidetuilla potilailla on tehty vain yhden suonen ohi-

tus. (Ihlberg 2016, 365.) 

Suurin osa leikkauksista tehdään sydänkeuhkokoneen kanssa. Sillä saavutetaan kaksi asiaa: py-

säytettyyn sydämeen saadaan ommeltua käytännössä aina selkeissä ja verettömissä olosuh-

teissa suoniohitteet sekä kardioplegialiuoksella suojattu ja pysäytetty sydän sietää veren-

kieron puutetta paremmin. Samaan aikaan muun elimistön verenkierto on turvattu. (Järvinen 

2018, 423.) Tyypillisimmät suonisiirteinä käytetään joko sisempää rintavaltimoa (LIMA, LITA), 

oikeanpuoleista vatsalaukkuvaltimoa (gastroepiploica dextra) tai sitten vapaita siirteitä, joita 

ovat säärestä otettu laskimo tai rannevaltimo. Sisempi rintavaltimo sijaitsee kylkiluiden ja 

keuhkojen välissä, joka irrotetaan katkaisemalla pallean pinnalta, mutta jätetään kiinni solis-

valtimoon. Samaa tekniikkaa hyödynnetään, kun suonisiirteenä käytetään oikeanpuoleista vat-

salaukunvaltimoa. (Hippeläinen 2014.) 

Ohitusleikkaus voidaan myös tehdä ilman sydän-keuhkokonetta sydäntä pysäyttämättä (OP-

CAB, off-pump coronary artery bypass). Melko terve elimistö sietää sydän-keuhkokonetta suh-

teellisen hyvin eikä ongelmia tule yleensä, mutta riskit suurenevat, jos potilaalla on taustalla 

perussairauksia esim. munuaisten vajaatoiminta, keuhkoahtaumatauti (COPD) tai valtimonko-

vettumistautiin liittyvä aivoverenkiertohäiriö. Lyövän sydämen leikkauksen hyöty potilaalle on 

kiistaton, jos potilaalla on kalkkeutunut nouseva aortta. Usein näillä potilailla on myös muita 

valtimoiden ahtautumia. (Järvinen 2018, 424.) 

 

2.3 Post-operatiivinen hoitotyö 

 

Sydänleikatuilla potilailla postoperatiivinen hoito vuodeosastolla on erityisen tärkeää. Vuode-

osastolla sydämen rytmiä seurataan säännöllisesti erityisesti alkuvaiheessa. Sydänleikatuilla 

potilailla yksi tärkeimmistä seurannoista on itse sydämen rytmin seuranta telemetrian avulla, 
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joka on pitkäaikainen sydänfilmi. Tätä voidaan seurata monitorilta ja laite itsessään on kan-

nettava. Sydänleikkauksien jälkeen kaikilla potilailla on tilapäinen tahdistin, joka mahdollis-

taa sydämen ulkoisen tahdistuksen. Telemetrian asennuksen lisäksi sairaanhoitajan on osat-

tava ottaa 12 ja 15 kytkentäinen EKG (sydänfilmi) jolla nähdään sydämen sähköinen toiminta. 

Vaikka rytmihäiriöiden itse diagnosointi kuuluu lääkärille niin yleisimmät rytmihäiriöt, kuten 

eteisvärinä ja kammioperäiset rytmit on jokaisen sairaanhoitajan syytä tunnistaa sydänfil-

miltä. Verenpainetta tarkkaillaan säännöllisesti ja itse hengitystyötä ja hapettumista arvioi-

daan postoperatiivisessa vaiheessa. Nestetasapainoa seurataan, nestelistojen ja päivittäisen 

punnituksen avulla. Haavan paranemista seurataan päivittäin, mutta leikkaushaavaa ei avata 

ensimmäiseen 24h. Tarvittaessa otetaan laboratoriotutkimuksia kuten veriviljely, jos potilas 

kuumeilee. Muita näytteitä kontrolloidaan hoitojakson aikana (PVKT, Krea, K, Ba, INR ja CRP). 

Alkuvaiheessa seurataan potilaan tajunnan tasoa, leikkauksen jälkeistä levottomuutta ja seka-

vuutta muiden neurologisten oireiden lisäksi. (Ahonen ym. 2017, 231.) Suurin osa potilaalle 

asetetuista kanyyleista ja letkuista on voitu poistaa tehohoidon loputtua. Laskimokanyyli on 

kuitenkin vielä jätetty infuusioita varten sekä virtsakatetri myös. Tämän lisäksi potilaalla voi 

olla vielä myös dreenejä eli laskuputkia, joista veri ja kudosnesteet pääsevät vuotamaan pois 

leikkausalueelta. Vitaalielintoimintoja seurataan koko hoitojakson ajan sekä subjektiivista 

vointia. Yleensä tarkkailu perustuu potilaan verenpaineeseen, pulssiin sekä edellä mainittuun 

sydämen rytmin seurantaan. Samalla seurataan haavaeritystä dreenejä pitkin. Post-operatiivi-

seen hoitotyön auttamiskeinot voidaan luokitella kahteen osa-alueeseen. Potilaan vuoteen 

vierellä tapahtuvaan hoitotyöhön, johon kuuluu potilaan tilan tarkkailu ja hoito, sekä potilaan 

ja hänen läheistensä tukeminen ja kannustaminen. Potilas ja omaiset tarvitsevat tietoa hoi-

don edetessä, sekä myös emotionaalista tukea. (Holmia, Murtonen, Myllymäki, Valtonen 

2010.) 

Kuntoutus aloitetaan mahdollisimman pian leikkauksesta ja yhteistyö fysioterapeutin kanssa 

on erittäin tärkeää. Fysioterapeutti suunnittelee apuvälineiden väliaikaista tai pitkäaikaisen 

tarpeen potilaalle, opastaa sängystä oikein nousemiseen ja ns. elämänlanka eli kohottautu-

mishihna on erittäin tärkeä kuten myös rollaattori, kävelytelineet ja geriatriset tuolit. Pulloon 

puhallus yskimisharjoitteluiden kanssa on tärkeää mitä potilas voi tehdä edistääkseen toipu-

mistaann, sillä leikkauksen jälkeen keuhkoihin voi jäädä limaa ja siitä syntyä hapettomia alu-

eita tai kertyä nestettä. Kotiutumisessa kestää keskimäärin 5-10 päivää leikkauksesta. On 

muistettava, että rintakehän luutumisessa kestää 2-3 kuukautta, jonka takia on syytä välttää 

rintakehän äkilliset liikkeet ja kiertoliikkeet. Yli 5kg painavien tavaroiden nostamista on syytä 

välttää, sekä raskasta liikuntaa. Matkustamista lentämällä on myös syytä välttää 2-3kk ajan. 

1-2 kk leikkauksesta fyysinen suorituskyky on heikentynyt kuten myös reaktioaika ja potilaalla 

on alttius saada rytmihäiriöitä, jonka takia ajamista on syytä välttää. Kotiutumistilanteessa 

sairaanhoitaja antaa potilaalle kotihoito-ohjeet suullisesti ja kirjallisesti. Omaisten on hyvä 

olla mukana kotiutumistilanteessa, silloin myös mietitään tarvetta kotihoidolle, apuvälineille 
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tai muulle avulle. Jälkitarkastus leikkauksesta tulee noin 2-3 kuukauden päästä kotiutumi-

sesta. (Ahonen ym. 2017, 231-232.) On kuitenkin muistettava kuntoutumisen aikana, että po-

tilaat voivat olla vielä melko kivuliaita ja, että vuorovaikutuksella on keskeinen osuus kivun 

hoidon onnistumisessa ja potilaan sitoutumisella omaan hoitoonsa ja kuntoutukseen. Luotta-

muksellinen hoitosuhde sairaanhoitajaan, joka hoitaa potilasta päivittäin ja hoitaa myös kivun 

somaattista puolta eikä kiellä kivun olemassaoloa, lievittää potilaan kipua ja ahdistunei-

suutta. (Vainio 2018.) Tämän myötä kivun arviointi ja hoito on myös tärkeä osa postoperatii-

vista hoitotyötä. 

 

3 Kivun hoitotyö 

 

Lääkäri on ensisijaisesti vastuussa potilaan kivun lääkehoidosta, mutta sairaanhoitajalla on 

tärkeä rooli kivunhoidon toteuttajana. Kivun lääkehoito toteutetaan aina yksilöllisesti suunni-

teltuna. Lääkehoito perustuu potilaan tarpeisiin ja se toteutetaan noudattaen annettuja lää-

kemääräyksiä. Kipulääkkeen määrä, antoajankohta, antoreitti ja kotilääkitys suunnitellaan 

potilaalle yksilöllisesti kivun arviointiin perustuen. Sairaanhoitajan roolin tärkeys korostuu, 

kun on keskeisessä roolissa kivunhoidon toteuttajana. Hoitaja oppii tuntemaan potilaan ja hä-

nen kivut sillä sairaanhoitajat ovat potilaan vierellä vuorokauden jokaisena hetkenä. Tämä te-

kee sairaanhoitajista potilaanlisäksi parhaan kivunhoidon arvioijan. (Salanterä, Heikkinen, 

Kauppila, Murtola & Siltanen 2013, 6-16.) 

Jokaisella potilaalla on potilaan asemasta ja oikeudesta säädetyn lainsäädännön mukaan oi-

keus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa sekä hyvää kohtelua, peilattuna tietenkin koh-

teessa olevien resurssien mukaan. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994.) Ki-

vunhoidossa korostuu tämän lainsäädäntö sekä laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, 

jossa varmistetaan, että terveydenhuollon ammattihenkilöillä on työhön edellyttävä koulutus 

tai muu riittävä ammatillinen pätevyys sekä muita ammatin toimintaan edellyttäviä valmiuk-

sia. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.) Kivunhoidossa korostuu potilaan koh-

taaminen ja lääkehoito. Potilaalla on oikeus saada tietoa terveydentilastansa sekä hoidon 

merkityksestä. Itsemääräämisoikeus oikeuttaa, että potilas voi ottaa kantaa lääkehoitoonsa, 

sekä kieltäytyä tietyistä hoidoista ja/tai toimenpiteistä. Kivunhoidossa, jos jossain korostuu 

sairaanhoitajan ammattitaito, miten hoitaja osaa kohdata potilaan yksilöllisesti ja riippu-

matta potilaan taustoista. Hoitajilla on suuri rooli osastoilla muokkaamassa kyseisen paikan 

hoitokulttuuria ja kuinka isona asiana jotain osia pidetään. (Sairaanhoitajat 2014; Laki poti-

laan asemasta ja oikeuksista 785/1992; Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994); 

Salanterä ym. 2013 6-7.) 
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Potilas ja hänen kokemuksensa kivusta on kivun hoitotyön lähtökohta. Kivun hoitotyö on kipua 

kokevan potilaan auttamista hoitotyön keinoin ja siihen liittyvää päätöksentekoa voidaan tar-

kastella hoitotyön prosessin mukaisesti edeten potilaan kivunhoidon tarpeen määrittelystä 

toiminnan toteuttamiseen ja sen arviointiin. Kivun hoitotyön prosessi on keskeisesti sairaan-

hoitajan toteuttama ja hoitajan työ tapahtuu potilaan vierellä kaikkina vuorokauden aikoina 

erilaisissa tilanteissa. (Salanterä ym. 2013, 5-6.) Potilas voi aistia ja kokea kipua, vaikka ku-

dosvauriota ei olisikaan. Kipu on aina henkilökohtainen kokemus ja eri ihmiset kokevat yhtä 

voimakkaan kivun aiheuttajan eri tavalla. Kipu on sidoksissa yksilön kokemuksiin ja kulttuuriin 

ja kivun kokemiseen vaikuttavat muun muassa. fysiologiset muutokset, tunteet, ajatukset, yk-

silön toiminta ja sosiaaliset suhteet. Tämän avulla pystytään ymmärtämään kivun henkilökoh-

taista luonnetta ja, että potilas on aina oman kivun paras asiantuntija. On olemassa myös ih-

misiä, jotka eivät pysty kommunikoimaan sanallisesti. Silti kivun kokeminen on heillä mahdol-

lista. Tähän luokkaan kuuluvat vielä puhekyvyttömät lapset, dementoituneet tai sekavat van-

hukset ja erilaisista kehityshäiriöistä kärsivät sekä tajuttomat ja nukutetut potilaat. Potilas, 

joka on kerran kokenut kovaa kipua, kokee sitä herkemmin myös uudelleen. Myös tyytyväisyys 

ja motivoituneisuus ovat yhteydessä kivun kokemiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

tyytyväinen ja motivoitunut potilas ei kokisi kipua lainkaan. Onnistuneen kivun hoitotyön 

edellytyksenä on motivoitunut, ajatteleva ja tietävä hoitaja. Ei riitä, että potilas kertoo ki-

vustaan, vaan hoitajalla tulee olla myös valmiudet kivun hoitotyön toteuttamiseen. Luonnolli-

sesti motivaatio ei yksinään riitä vaan hoitajalla tulee olla ajantasaista tietoa kivunhoidosta. 

(Salanterä, Hagelberg, Kauppila & Närhi 2006, 7-11.) 

Formisto (2017) kertoo pro gradu -tutkimuksessaan, että sairaanhoitajien käsitysten mukaan 

kipumittarin käyttöön vaikuttavat kivun voimakkuus ja kesto, erilaisten sairauksien aiheutta-

mat kivut, kirurgisen potilaan kipu, potilaan orientaatio ja kommunikointikyky sekä henkilö-

kunnan asennoituminen kivun arviointiin. Grommi (2015) kertoo tutkimuksessaan, että leik-

kauksen jälkeinen kivun arviointi ja hoidon kirjaaminen on ollut puutteellista ja erityisesti 

hoitotyön tarpeen ja arvioinnin osalta. Mikäli potilaan kipua ei nähdä hoitotyön tarpeeksi, on 

uhkana, että potilaat eivät saa suositusten mukaista hoitoa ja, jos kivun hoitotyön toteutta-

mista ei arvioida, jää hoitotyön vaikuttavuus ja potilaan tyytyväisyys hoitoon epäselväksi.  

Tutkimusten mukaan kivunhoito leikkauksen jälkeen sydänkirurgian potilailla on riittämä-

töntä. Kipua on pitkään ajateltu olevan huomattavasti vähemmän, kuin mitä se oikeasti on. 

On myös ajateltu, että kivun vaikutus ei vaikuttaisin yleisesti toipumiseen. Kivunhoidossa on 

käytetty sydänkirurgianpotilaille perinteisesti opioidilääkkeitä laskimoon tai lihakseen. (Lahti-

nen 2012.) 
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3.1 Kivun kokemus 

 

Kivun subjektiivisen tuntemuksen ja mahdollisen kudosvauriosta johtuvan stimuluksen välillä 

on monimuotoisia sähköisiä ja kemikaalisia tapahtumien sarjoja, jotka voidaan jakaa neljään 

vaiheeseen. Transduktio, transmissio, modulaatio ja perseptio. Eri kudostyypeissä on hermo-

päätteitä, jotka omalta osaltaan reagoivat kudosvaurion ärsykkeeseen. Transduktio (nosisep-

torin aktivoituminen) on tapahtumaketju, joka alkaa kudoksista jonkun mekaanisen, kemikaa-

lisen tai lämpöenergian ärsykkeestä, joka johtaa näiden hermopäätteiden sähkökemialliseen 

aktivointiin. Perifeerisen impulssin, joka lähtee hermosta välittää tietoa kivun voimakkuu-

desta. Transmissiossa viesti tulee keskushermoston osiin hermosolujen kautta. Tämä tapahtu-

maketju johtaa kivun aistimiseen. Käytännössä periferiassa olevat sensoriset hermot johtavat 

impulsseja selkäytimeen, jossa on välittäjä neuronien verkosto, jotka aktivoituessa kuljettaa 

viestiä taas eteenpäin aivorunkoon ja siellä spesifimmin talamuksen kautta aivorunkoon. Mo-

dulaatiolla taas tarkoitetaan kivun muuttumista hermostossa. Keskushermostossa on inhibito-

risia ratoja, joitten pitäisi estää kipua välittävät signaalit selkäytimestä pääsemästä aivorun-

koon ja eteenpäin. Esimerkkinä näiden ratojen aktivointiin pysyvät asiat ovat morfiinin tapai-

set kipulääkkeet sekä stressi. Tämä osaltaan selittää miksi jotkut, eivät välttämättä kovaan-

kaan trauman jälkeen koe kipua. Toisaalta kroonisissa kiputilanteissa tämä sama reaktio voi 

vahvistaa kipua. Perseptiolla tarkoitetaan tätä kaikkea tapahtumaketjusta johtuvaa kivun 

subjektiivista tuntemusta. (Kalso, Haanpää & Vainio 2009, 76.) 

Itsestään stereottomia potilaiden postoperatiivista kivusta kärsii 11-56% potilaista, joka on 

linjassa muiden kirurgisten toimenpiteiden jälkeiseen kipuun. Muita kirurgian postoperatii-

vista kipua kokee kärsivän 10%-50% potilaista. Vaikka tämän tutkimuksen mukaan 15.4% kärsi 

kivusta niin 69% koki astinvaraisia poikkeavuuksia rintakehällä. Tosin nämä kipupotilaat koki-

vat aistinvaraisia häiriöitä vertailuryhmään verrattuna syvemmältä ja laajemmalta alueelta. 

Tämän lisäksi päivittäisen toiminnan suorittaminen oli haastavampaa verrattuna ei-kipuryh-

mään.  Tutkimuksen mukaan kipupotilaat ovat helposti diagnosoitavissa onnistuneesti, jos 

käyttää yksinkertaisia diagnostiikkatyökaluja ja sairauskertomusta. Vielä kuitenkin tarvitaan 

enemmän keinoja, miten sternotomiapotilaiden kipua voitaisiin hoitaa ennakkoon. (Kallio-

mäki, Puolakka, Huhtala, Sisto & Järvelä 2016.) 

 

3.2 Kivun arviointi 

 

Kivun luotettava mittamaminen on erittäin tärkeää kliinisten hoitovasteiden seurannassa. Se 

auttaa saamaan luotettavaa vertailukykyistä materiaalia tutkimustyöhön. Mittareiden lisäksi 

voidaan käyttää myös akuutissa kivussa vitaali parametreistä verenpainetta ja kuumekäyrää. 



 16 
 

 

Raportoinnissa näin ollen siirtyy seuraavalle hoitajalle parempi kuva potilaan kokemasta ki-

vusta eikä esimerkiksi hoitohenkilökunnan näkemyksestä potilaan kivusta. (Kalso ym. 2009. 

54.) Tehokas kivunhoito perustuu hyvin ja huolellisesti suoritettuun kivun mittaamiseen luo-

tettavalla ja helposti toistettavalla kivun mittauskeinolla sekä saadun mittaustuloksen kirjaa-

misella. Kivun arviointi ja mittaaminen on tärkeä osa kivun hoidon laadullista seurantaa. (Pe-

sonen 2011.) Huomioitava kivun arvioinnissa on, että jotkut potilaat eivät uskalla ottaa kipu-

lääkettä varsinkaan opiaatteja, koska pelkäävät niistä aiheutavaa riippuvuutta sekä kipulääk-

keistä tulevia haittavaikutuksia. Moni potilas myös uskoo, että kipu ja kärsimys ison leikkauk-

sen jälkeen on hyväksyttävää ilman suurempaa valitusta tai ovat huolissaan, että eivät häi-

ritse hoitajia. Samaan asiaan liittyy myös hoitajien omat ennakkoluulot potilaiden taustasta ja 

kuinka kovaa kipua joku voi tuntea tietyn leikkauksen jälkeen. (Mitchinson ym. 2007; Grommi 

2015; Rissanen 2013.) 

Potilaan kivun arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia kipumittareita (VRS, VDS, NRS, VAS, RWS, 

FPS).  

• VRS eli Verbal Rating Scale:ssa kipua arvioidaan sanallisella kivun mittausasteikolla. 

VRS asteikko jakautuu numeraalisesti 0-4 asteikon välille jossa: 0 = ei kipua, 1 = lievä 

kipu, 2 = kohtalainen kipu, 3 = voimakas kipu, 4 = sietämätön kipu.  

• VDS eli Verbal Descriptor Scale on kipusanastoltaan laajempi, jossa asteikko menee 0-

6 tai 0-10 välille.  

• NRS eli Numeral Raiting Scale:ssa kipua arvioidaan numeraalisesti 0-10 välillä jossa 0 

= ei kipua ja 10 = sietämätön kipu.  

• VAS tarkoittaa Visual Analogue Scalea:a eli kipuviivaa. Kipuviiva on 10cm pitkä musta 

viiva ilman kuvia tai tekstiä, johon potilas voi itse merkitä sen hetkisen kivun voimak-

kuuden. Kipuviivaimen takana on asteikko 0-10 välillä ja kivulle annetaan se arvo, mi-

hin kohtaan kiila osuu. 

• RWS eli Red Wedge Scale on kipukiila, jossa kivun voimakkuutta kuvataan punaisella 

kiilamaisella kolmiolla. Potilaan kertoma kivun voimakkuus luetaan kipumittarin ta-

kana olevalta senttimetriasteikolta.  

• FPS eli Facial Pain Scale on kasvoasteikko, jossa on erilaisia kasvojen ilmeitä, jotka 

kuvaavat kivun voimakkuutta. Asteikko jakautuu ilmeiden perusteella numeraalisesti 

0-6 välille. (Pesonen 2011; Salanterä ym. 2013; Grommi 2015.) 
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Akuutin kivun arviointia peruselintoimintoja mittaamalla on epävarmaa. Kipu kuitenkin ai-

heuttaa fysiologisia muutoksia elimistössä. Kipu nostattaa sydämen sykettä sekä verenpai-

netta, jonka myötä sydämen hapenkulutus myös nousee. Hengitystaajuus nousee akuutissa ki-

vussa, jolloin potilas saattaa alkaa hyperventiloimaan. Tällöin hengityksen kertatilavuus las-

kee ja hapetus ja keuhkotuuletus huononevat. Hormonaaliseen toimintaa kipu vaikuttaa mm. 

stressihormonitason nousemisella sekä verensokerin kohoamisella. Kehon liikkeet voivat vies-

tittää kivusta. Jännittynyt vartalo, liikkumattomuus, hitaat liikkeet, levoton liikehdintä ja 

jäykät liikkeet saattavat olla kivun merkkejä. (Salanterä ym. 2006. 75-76.) Hyvin kirjattu ki-

vun hoito antaa selkeän kuvan potilaan kivuista sekä hoitotyön tavoitteista ja saavutetuista 

tuloksista. Kipua tulisi arvioida samaanikaan, kun muitakin vitaalielintoimintoja huomioitavaa 

on siis säännöllisessä kivun voimakkuuden arvioinnissa levossa sekä liikkeellä ollessa. Kipua tu-

lisi erityisesti arvioida, jos ollaan tehty kivunhoitoa niiden vastineesta, miten vaikuttaa kipu-

tilanteeseen vai vaikuttaako ollenkaan.  Kirjauksissa tulee näkyä, miten potilaan kipua on ar-

vioitu, miten kipua on hoidettu ja onko kivunhoito ollut tuloksellista. Potilaalta voidaan ky-

syä, että missä kipua on ja kuinka voimasta kipu on käyttämällä esim. NRS asteikkoa ja kysy-

mällä millaista kipu on. Haittaako kipu yleistä toimimista esim. nukkumista, syömistä, luke-

mista? Kivunhoitoa kirjatessa tulee merkitä potilastietojärjestelmään myös mitä kipulääkettä 

potilaalle on annettu, kuinka paljon sekä antoreitti. Kipua arvioidaan uudestaan noin 20 mi-

nuutin kuluttua lääkkeen annosta sekä kivun voimakkuutta 2-4 tunnin välein. Vaikka itse 

kiupua arvioidaankin erillaisten menetelmien avulla suhteellisen tehokkaasti niin tämän kir-

jaaminen on vajavaista. (Salanterä ym. 2006. 104; Grommi 2015.) 

 
 

3.3 Post-operatiivinen kivunhoito 

 

Kivun esiintymiseen leikkauksen jälkeen vaikuttavat leikkaukseen liittyvät tekijät. Näitä ovat 

leikkaustekniikka, anestesiamuoto, perioperatiivinen kivunhoito, potilaaseen liittyvät asiat 

kuten yksilöllinen kipuherkkyys ja aikaisemmat kokemukset sekä hoitoympäristö ja leikkausta 

edeltävä potilasohjaus. (Salanterä ym. 2006.) Useimmat 65-75 vuotiaat potilaat ovat hyväkun-

toisia ja toipuvat kirurgisista hoidoista ilman komplikaatioita. Yli 75 vuotta täyttäneistä poti-

laista useat ovat hauraita ja kärsivät jo ennen leikkausta kroonisista kivuista ja alentuneesta 

toimintakyvystä. Tämän lisäksi vanhuksilla on useita perussairauksia taustalla, joita hoidetaan 

monilla eri lääkityksillä. Polyfarmasia eli monien lääkkeiden käyttö samanaikaisesti vaikeuttaa 

usein kivun farmakologista hoitoa. (Pesonen 2011.) Kipulääkitys suunnitellaan potilaskohtai-

sesti noudattaen multimodaalisuuden periaatetta eli yhdistetään eri mekanismeilla vaikutta-

via kipulääkkeitä ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään puudutuksia. Pitkittynyt leik-

kauksen jälkeinen kipu on tunnistettava ja sitä on hoidettava aktiivisesti. (Hamunen & Konti-

nen 2018.) 
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Potilaan itse annostelema kipulääkitys (PCA = patient controlled analgesia) on suosittu kivun-

hoitomenetelmä sydänleikkauksen jälkeen. Lahtinen, Kokki ja Hynynen (2001) kuitenkin to-

teavat, että käsitykset tämän menetelmän eduista perinteiseen hoitajan annostelemaan kipu-

lääkitykseen verrattuna ovat kuitenkin vielä ristiriitaisia. PCA:n käytöstä on tehty lukuisia tut-

kimuksia ulkomailla, jonka mukaan sen käyttö postoperatiivisessa kivunhoidossa on osoittau-

tunut tehokkaammaksi kuin hoitajan annostelema kipulääke. 

Lääkkeillä on tärkeä osa kivun lievittämisessä. Erityisesti pitkäaikaisessa kivussa lääkkeet ovat 

yleensä osa muuta kokonaisuutta ja eri mekanismeilla vaikuttavia kipulääkkeitä voidaan käyt-

tää yhdessä tehon lisäämiseksi. (Kalso 2018.) Nykypäivänä markkinoilla on runsaasti eri tuleh-

duskipulääkkeitä. Vaikka nämä lääkkeet poikkeavat kipua lievittävältä teholtaan toisistaan 

melko vähän, potilaiden väliset hoitovaste-erot saattavat olla suuria. Erot johtuvat annosten 

erilaisuuksista ja valmisteiden erilaisesta farmakokinetiikasta. Reseptivapaita tulehduskipu-

lääkkeitä on saatavilla asetyylisalisyylihapon lisäksi ibuprofeeni- ja ketoprofeenivalmisteita.  

Äkillisten kiputilanteiden hoitoon sopivat lyhytvaikutteiset, nopeasti imeytyvät valmisteet. 

Lyhytvaikutteisista lääkeaineista on kehitetty myös pitempään vaikuttavia ns. depotvalmis-

teita, jossa lääkeaineen vapautumista on hidastettu. (Nurminen 2012, 291.) 

Keskushermoston kautta vaikuttavat ns. euforisoivat analgeetit eli opioidit, ovat voimakkaita 

käytössä olevia kipulääkkeitä. Kipua lievittävän eli analgeettisen vaikutuksen lisäksi ne vähen-

tävät ahdistuneisuutta ja tuskaisuutta ja saavat aikaan euforian eli poikkeuksellisen voimak-

kaan hyvänolon tunteen. Opioideihin turvaudutaan vaikeissa kiputilanteissa esim. sydäninfark-

tin ja leikkausten yhteydessä. (Nurminen 2012, 297.) Akuuttiin kipuun liittyy stressivasteen 

aktivoituminen ja ahdistu – ja pelkokokemus. Opioideilla on väsyttävä vaikutus ja ne lievittä-

vät ahdistusta ja stressiä, jonka seurauksena potilaat saattavat tämän kokea olotilaa helpot-

tavana, vaikka sensorinen kipu ei helpottaisikaan. (Kalso 2018.) Tunnetuin opioidi on morfiini. 

Morfiinia annetaan pääasiassa ruiskeina ihonalle, lihakseen tai laskimoon ja joskus myös selkä-

ydinkanavaan. Opioideihin kuuluu myös oksikodoni, joka on Suomessa yleisin leikkauksen jäl-

keiseen kivunhoitoon käytetty keskushermostoon vaikuttava kipulääke. (Nurminen 2012, 297.) 

Gabapentiiniä ja pregabaliinia voidaan käyttää opioiden ja parasetamolin lisäksi, jotka ovat 

tavanomaisia kipulääkkeitä leikkauspotilaiden hoidossa. Gabapentiiniä ja pregabaliinia käyte-

tään voimakkaan kivun hoidossa varsinkin leikkauksissa, joista arvioidaan aiheutuvan erittäin 

voimakasta kipua tai kipua, jonka syynä on hermovaurio. (Terveyskylä 2017.) Gabapentiinia 

otettiin käyttöön ensimmäisenkerran vuonna 1993 jolloin käyttötarkoitus oli epilepsianhoito. 

Gabapentiinilla ja tämän seuraajalla pregabaliinilla huomattiin myöhemmin herkistynyttä ki-

vuntuntoa ja keskushermoston herkistymiseen vähentäviä ominaisuuksia sekä tehokkuutta 

neuropaattiselle kivulle. (Dahl, Mathisesen & Møiniche 2004.)  
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Akuutinkivun mekanismin ymmärtämisessä ollaan edistetty huomattavasti. Tutkimuksissa on 

huomioitu, että kudosvaurio käynnistää joukon modifikaatioita perifeerisiltä- sekä keskuskipu-

väyliltä, jotka muuttavat ihmisen järjestelmää fysiologisesta patologiseen muotoon. Tämä 

tieto kulkee afferenttia eli hermosyitä pitkin kalsiumkanaviin. Gabapentiini sitoutuu jännit-

teestä riippuvaan kalsiumkanavan α2δ-alayksikköön, joka on aktiivinen patologisen kivun mal-

leissa eikä fysiologisessa. Tämä on syy miksi gabapentiinia ja tämän analogien kliinistä käyt-

töä on keskitetty neuropaattiseen kipuun. (Dahl ym. 2004.) Leikkauspotilailla kannattaa myös 

arvioida, että voidaanko kivun hoidossa hyödyntää myös muita kuin opioideja tai jopa pärjätä 

pelkästään niiden avulla. Leikkauspotilailla onkin hyvä purkaa lääkitystä asteittain, jotta saa-

daan selville, minkälaisella annosvasteella potilas pärjää sillä hetkellä. (Hamunen & Kontinen 

2018.) 

Postoperatiivista kipua voidaan myös lievittää lääkkeettömillä menetelmillä. Lääkkeetön ki-

vunhoito voi yksinäänkin helpottaa potilaan kipua, mutta tehokkainta se on yhdistettynä lääk-

keelliseen kivunhoitoon. Lääkkeettömiä kivunhoitomuotoja ovat kylmähoidot, asentohoidot, 

rentoutumisharjoitteet sekä musiikin kuuntelu. Musiikin kuunteleminen, tv:n katsominen ja 

kirjan lukeminen vievät ajatukset pois epämukavasta olosta ja siten vähentävän leikkauksen 

jälkeistä kivun voimakkuutta. (Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayh-

tymä 2019.) Tutkimuksen mukaan selkähieronta (vähintään. 20min/pv) vähentää sternotomia 

potilailla nopeasti ja lyhytaikaisesti kipua ja siitä johtunutta epämukavuutta ja ahdistuneisuu-

den tunnetta. Hieronta on toimiva kivunlievitys ja turvallinen. Hierronnasta ei ollut pitkäai-

kaista (yli 4 päivää leikkauksesta) hyötyä verrattuna kontrolli ryhmiin eikä vaikutusta ollut sai-

raalassa olo aikaan, opiaattien tarpeeseen eikä komplikaatioihin. (Mitchinson ym. 2007.) 

 

4 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymys 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sternotomiapotilaiden leikkauksen jälkeistä kivun 

arviointia ja hoitoa. Tavoitteena oli edistää sternotomiapotilaiden leikkauksenjälkeistä kivun 

arviointia ja hoitoa. Opinnäytetyön toteutuksessa käytetään systemaattisen kirjallisuuskat-

sauksen keinoja. Tutkimuskysymykset olivat:  

1. Miten kipua arvioidaan sternotomiapotilailla? 

2. Mitä menetelmiä kivunhoidossa käytetään sternotomiapotilailla? 
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5 Tutkimusmenetelmät 

 

5.1 Kirjallisuuskatsaus 

 

Opinnäytetyön menetelmäksi valittiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauk-

sen avulla on mahdollista hahmottaa olemassa olevan tutkimuksen kokonaisuutta. Kokoamalla 

tiettyyn aiheeseen liittyviä tutkimuksia saadaan kuvaa muun muassa, miten paljon tutkittua 

tietoa kyseisestä aiheesta on jo olemassa ja millaisia tutkimukset ovat sisällöllisesti ja mene-

telmällisesti. (Johansson, Axelin, Stolt & Ääri 2007, 3.) Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on 

tiivistelmä tietystä aihepiiristä aiempien tutkimusten sisällöstä. Systemaattisessa kirjallisuus-

katsauksessa käydään läpi runsaasti eri tutkimusmateriaalia tiiviissä muodossa, jolla pyritään 

asettamaan tutkimukset sekä historialliseen että omaan tieteenalansa kontekstiin. (Salminen. 

2011, 9.) Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keskisin piirre lieneekin vastauksen etsiminen 

tarkkaan usein kliiniseen kysymykseen ja yhdistämällä useiden eri tutkimusten tuloksia käy-

tännön hoitotyön tai näytön esittämiseksi hyvien käytänteiden perustaksi. (Stolt, Axelin & Su-

honen 2015, 14.)  

Kirjallisuuskatsauksen laadinnassa on hyvä olla kriittinen olemassa olevaa kirjallisuutta koh-

taan. Tutkija voi ottaa kantaa esimerkiksi kirjallisuuden kattavuuteen arvioimalla, onko tutki-

musilmiötä tutkittu eri näkökulmista. Mikäli aiheesta ei löydy juuri tutkittua tietoa, on vaikea 

laatia mittaria aineistonkeruuvälineeksi. Tutkijan on myös arvioitava olemassa olevien tutki-

musten ikää kriittisesti, sillä terveydenhuolto ja sen käyttämä tekniikka kehittyvät erittäin 

nopeasti. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 70.) Kriittisyys ei kohdistu kirjallisuuden 

valinnassa pelkästään sen ikään. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus eroaa muista kirjallisuus-

katsauksista sen spesifin tarkoituksen ja tarkkojen tutkimusten valinta-, analysointi- ja synte-

tisointiprosessin vuoksi. Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen sisällytetään vain relevantit 

ja tarkoitusta vastaavat korkealaatuiset tutkimukset.  Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ete-

nee vaihe vaiheelta suunnittelusta raportointiin. Vaiheet voidaan karkeasti jakaa kolmeen 

osaan; ensimmäisenä vaiheena on katsauksen suunnittelu, toisena vaiheena tulee katsauksen 

tekeminen hakuineen, analysointeineen sekä synteeseineen ja kolmas vaihe on katsauksen ra-

portointi. (Johansson ym. 2007, 4-5.)  

Suunnitteluvaiheessa tarkastellaan aiempaa tutkimusta aiheesta ja määritellään katsauksen 

tarve sekä tehdään tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelmasta ilmenee tutkimuskysymyk-

set, joita voi olla yhdestä kolmeen. Tutkimuskysymyksien tulisi olla mahdollisimman selkeitä. 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ei välttämättä tuota vastauksia tutkimusongelmiin, mutta 
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se voidaan silti tulkita tulokseksi tutkimuksen riittämättömyydestä tietyltä alueelta ja on si-

ten tärkeä tulos, vaikka se ei tuota systemaattista katsausta. Tutkimuskysymysten asettami-

sen jälkeen pohditaan ja valitaan menetelmät katsauksen tekoon. Menetelmissä käsitellään 

mm. hakutermien pohdintaa ja valintaa sekä tietokantojen valintoja. Tutkimuksia valintaan 

laaditaan tarkat sisäänotto- ja poissulkukriteerit esim. mitä hakusanoja käytetään ja mitä 

käytettäviä tietokantoja tiedonhaussa käytetään. Systemaattisen katsauksessa toisessa vai-

heessa edetään tutkimussuunnitelman mukaan hankkimalla ja valikoimalla mukaan otettavat 

tutkimukset, jotka analysoidaan sisällöllisesti tutkimuskysymysten mukaisesti, analysoimalla 

ne laadukkuuden mukaan sekä syntetisoimalla tutkimusten tulokset. Katsauksen viimeisessä 

vaiheessa raportoidaan tulokset ja tehdään johtopäätökset ja mahdolliset suositukset. (Jo-

hansson ym. 2007, 6-7.) 

 

5.2 Aineiston haku ja valinta 

 

Tässä opinnäytetyössä käsitelty aineisto koostuu kotimaisista ja kansainvälisistä tutkimuksista, 

raporteista, väitöskirjoista sekä artikkeleista. Aineiston haettiin vuosilta 2010-2019. Aineisto 

on mahdollista löytää sähköisistä tietokannoista, joita käytettiin tiedonhaussa hyväksi. Tieto-

kannat ovat käytössä terveydenhuoltoalalla ja ne ovat kansainvälisiä. Käytettyjä tietokantoja 

olivat Google Scholar, Medic, Julkari sekä Cochrane. Poissulkukriteereinä olivat kirjat, uuti-

set, kolumnit, maksulliset artikkelit sekä tutkimukset, jotka on julkaistu muulla kuin suomen 

ja englannin kielellä sekä aineisto, joka on julkaistu aikaisemmin kuin vuona 2010. Turvallisin 

valinta tutkimusraporttien luotettavuuden ja tieteellisyyden näkökulmasta onkin käyttää 

edellä mainittuja tietokantoja, joiden sisältämät lähteet ovat käyneet läpi kaksoissokkoarvi-

oinnin ja ovat siten tieteellisesti laadukkaita. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 74.) 

Tutkimuksia haettaessa käytettiin seuraavia hakusanoja englanniksi; sternotomy, “median 

sternotomy”, “median sternotomy” AND pain, sternotomy AND ”pain management”, ster-

notomy AND postoperative, sternotomy AND pain, “cardiac surgery” 

Sekä suomenkielisiä hakusanoja; Sternotomia, avosydänleikkaus, rintalastanhalkaisu, ohitus-

leikkaus AND kipu.  

Aineiston haussa ja valinnassa aineistoa karsittiin pois aina tiedon hausta lähtien aiheeseen 

sopimattomuuden perusteella. Tiedonhaun tulokset näkyvät taulukossa yksi. (Liite 1.) Aineis-

ton karsittiin pois ensimmäisessä vaiheessa otsikon perusteella. Tutkimuksissa piti olla otsikko 

tasolla sana sternotomy, median sternotomy, ”cardiac surgery”, postoperative tai pain. Tutki-

muksien täytyi olla joko suomeksi tai englanniksi ja niiden täytyi olla julkaistu vuonna 2010 

tai sen jälkeen 
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Abstrakti tason vaiheessa tutkimuksien täytyi käsitellä: postoperatiivista kipua, sternotomia 

potilaita, sydänleikattuja potilaita, tai kivun hoitoa. Tutkimuksen täytyi olla julkaistu vuona 

2010 tai sen jälkeen ja sen täytyi olla suomeksi tai englanniksi.  

Seuraavassa vaiheessa tutkimuksia arvioitiin koko tekstin perusteella ja sisäänottokriteereinä 

olivat: koskee postoperatiivisen kivun hoitoa ja sternotomia potilaita. Mikäli kokoteksti käsit-

telin edellä mainittuja aiheita, tutkimukset oli julkaistu vuona 2010 tai sen jälkeen ja olivat 

suomeksi tai englanniksi, ne hyväksyttiin aineistoksi. Taulukossa kaksi on luetteloitu valitut 

tutkimukset. (Liite 2.) 

 

5.3 Aineiston analyysi 

 

Valittujen tutkimusten analysoimisessa käytettiin induktiivista sisällönanalyysiä. Induktiivisen 

sisällönanalyysin päätehtävänä on sälyttää aineistosta saatu olennainen ja tutkimuskysymyk-

seen sopiva teksti. Aineistoon perehtymisen jälkeen nimetään analyysiyksikkö (meaning unit), 

joka voi olla sana, sanapari, lause tai ajatuskokonaisuus. Tämän jälkeen aineistosta poimitaan 

tutkimuskysymysten suunnassa analyysiyksiköt ja ne pelkistetään eli redusoidaan. Redusoidut 

ilmaukset ryhmitellään samanlaisuuksien ja erilaisuuksien perusteella, minkä jälkeen ne abst-

rahoidaan alaluokiksi ja siitä edelleen yläluokiksi ja mahdollisesti vielä yhdistäviksi pää-

luokiksi. (Stolt ym. 2015, 90; Kuvio 1.) Redusointi vaiheessa aineistosta otetaan pois kaikki 

epäolennainen ja mahdollisesti pilkotaan ja tiivistetään tekstiä. Pelkistäminen voi tapahtua 

esimerkiksi, että tekstistä etsitään vain aiheet, jotka liittyvät itse tutkimuskysymyksiin. Pel-

kistetty teksti voidaan listata erilliselle konseptille alkuperäisestä datasta, mitään kadotta-

matta. Ryhmittelyssä tarkoitus on käydä läpi teksti huolella, aineistosta etsitään samanlai-

suuksia ja/tai eroavaisuuksia. Samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet erotellaan ja yhdistetään 

omaksi ryhmäksi. Abstrahointi eli käsitteellistämisvaiheessa irrotetaan työn kannalta olennai-

nen tieto, tämän tiedon perusteella muodostuu teoreettiset käsitteet ja siitä tehdään johto-

päätökset tutkimuskysymyksiin vastauksiin mitä etsitään. Tässä vaiheessa on erityisen tär-

keää, kun teoriatietoa käsitellään, että säilyy polku alkuperäiseen tiedonlähteeseen, jotta 

voidaan analyysi vaiheessa tarkistaa analyysin luotettavuutta, sekä kuinka totuudenmukainen 

opinnäytetyö on pystytty luomaan. Opinnäytetyön luotettavuuden arviointi on tieteellisen tie-

don kannalta ja hyödyntämisen kannalta erityisen tärkeää. Aineistolähtöisessä sisällönanalyy-

sissä voidaan näin ollen yhdistää useaa eri lähdettä ja siitä tehdä analyysiä mistä saada vas-

taus tutkimuskysymyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122-127.) 

Opinnäytetyön aineiston yleiskatsauksen ja hahmottamisessa tutkimukset luettiin opinnäyte-

työn aiheen perusteella, jonka jälkeen aihetta koskevat lainaukset pelkistettiin. Tutkimuk-
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sissa käsiteltiin pitkälti samoja aiheita muun muassa kipujen ennakointiin, joka oli osana ki-

vun arviointia, sekä kivunhoitoon, joka aloitettiin jo ennen leikkausta. Myös hoitokustannuk-

sien nousemista ja potilaiden toipumista ja kotiutumista käsiteltiin laajasti, sekä tehokkaiden 

kipulääkityksien käytöstä, joten näistä saatiin pelkistykset sisällönanalyysiin. Klusteroinnissa 

samankaltaisista pelkistyksistä muodostettiin omat alakategoriat, jotka olivat ”tehokas kivun 

arviointi”, ”ei tehokas kivun arviointi”, ”tehokas kivunhoito”, ”ei tehokas kivunhoito”. Alaka-

tegorioiden avulla saatiin suoraan tehtyä yläkategoriat, jotka olivat opinnäytetyön tutkimus-

kysymykset ja lopulta opinnäytetyön kokonaistarkoitusta vastaava pääkategoria. Sisällönana-

lyysista tehtiin analyysirunko, joka löytyy taulukosta kolme (Liite 3). 

 

Kuvio 1. Aineistolähtöisen induktiivisen sisällönanalyysin päävaiheet 

Aineiston 
yleiskatsaus 
ja hahmotta-
minen 

 

  

Redusointi  

 

  

Kluste-
rointi  

 

  

Abst-
ra-
hointi 
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luotetta-
vuuden 
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6 Tulokset 

 

Tutkimuksia postoperatiivisesta kivunhoidosta ja arvioinnista löytyi tietyillä hakusanayhdistel-

millä melko hyvin. Valtaosa vastaan tulleista tutkimuksista kuitenkin käsitteli kroonista kipua 

potilailla, joille oli tehty rintalastan halkaisu. Valtaosa löydetyistä tutkimuksista olivat eng-

lannin kielisiä ja löydetyistä suomalaisista tutkimuksista ei ollut saatavilla koko tekstiä, joten 

niitä ei voitu hyväksyä opinnäytetyöhön. Pelkästään kivun arviointiin liittyviä tutkimuksia löy-

tyi todella vähän, sillä kivun hoitoon liittyvät tutkimukset myös käsittelevät kivun arviointia. 

Löydetyt tutkimukset kuitenkin osoittautuivat laadukkaiksi ja tutkimukset oli tehty kvantita-

tiivisin menetelmin (määrällinen tutkimus).   

 

6.1 Kivun arviointi sternotomiapotilailla 

 

Iso-Britanniassa suoritettiin tutkimus, jonka tarkoituksena oli arvioida preoperatiivisen kysely-

lomakkeen perusteella, minkälaisia odotuksia potilailla on postoperatiivisesta kivusta ja sen 

vaikutuksesta toimintakykyyn ja pystytäänkö kyseisen lomakkeen avulla ennustamaan potilaan 

tulevista kivuista. Tutkimuksessa arvioitiin myös postoperatiivisen kivun vaikutusta myöhäi-

sempään toipumiseen ja kotiutumiseen, potilaiden tyytyväisyyteen sekä hoitokustannuksien 
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nousemiseen. Tutkimus suoritettiin kahdessa yliopistollisessa sairaalassa Lontoossa ja tutki-

mukseen päätyi mukaan 64 potilasta, jotka vastasivat ”pain catastrophizing scale” (PCS), 

”hospital anxiety and depression scale” sekä kivunarviointi kysymyksiin. Kivunarvioinnissa 

käytettiin VRS menetelmään ja kysymyksiin vastattiin preoperatiivisesti sekä 48 tuntia myö-

hemmin postoperatiivisesti. Kipulääkkeiden antomäärät kirjattiin myös ylös. Tuloksista sel-

viää, että preoperatiivinen PCS lomakkeen käyttö voi ennustaa kivun kovuudesta potilailla 

riippumatta siitä, onko potilailla ahdistuneisuutta tai masennusoireita entuudestaan. (Khan 

ym. 2012.) 

Raksamani, Wongkornrat, Siriboon ja Pantisawat (2013) tekivät tutkimuksen kivunhoidosta sy-

dänleikatuille potilaille, jonka tarkoituksena oli selventää, että aliarvioidaanko postoperatii-

vista kipua sternotomiapotilailla. Kipua arvioitiin NRS asteikolla, jossa NRS >4 määriteltiin 

kohtalaiseksi tai kovaksi kivuksi. Kipuasteikkoa mitattiin 48 tuntia postoperatiivisesti. Tutki-

mukseen kerättiin potilailta myös tiedot edellisistä leikkauksista, mahdollisesta kroonisesta 

kivusta, tiedot tulevasta leikkauksesta sekä leikkauksen aikana ja postoperatiivisesti anne-

tuista kipulääkkeistä, johon sisältyi myös komplikaatiot kivunhoidossa. Lisäksi arvioitiin poti-

laiden odotuksia tulevasta kipukokemuksesta ja lopullisista kivuntuntemuksista. Lopussa arvi-

oitiin vielä potilaiden tyytyväisyyttä kivunhoidon onnistumisessa. 290 potilasta valittiin tutki-

mukseen. 61,4% potilaista koki kohtalaista tai kovaa kipua postoperatiivisesti. Kivun kovuu-

teen vaikutti myös ohitusleikkauksen kesto. Toimenpiteen aika mitattiin kahta osuutta; koko 

leikkauksen aikaa ja suoniohituksen teko vaihetta. Alle 60 minuuttia kestänyt CPB (cardiopul-

monary bypass) eli suoniohitteen teko laski kivun kovuutta potilailla. Tästä ei kuitenkaan ole 

asiaa tukevaa näyttöä, sillä tämän hetkisen tiedon mukaan CPB vapauttaa erilaisia sytokiineja 

eli solujen välisinä viestiaineita (Duodecim. 2019b.) elimistössä, jotka tunnistetaan tulehdusta 

aiheuttaviksi tekijöiksi ja näin ollen vaikuttavat kivun kovuuteen. Tulosten mukaan potilaat 

kokivat kohtalaista tai kovaa kipua sydänleikkauksen jälkeen, mikä voi johtaa heikkolaatui-

seen postoperatiiviseen kivunhoitoon. Valtaosa potilaista kuitenkin koki vähemmän kipua mitä 

osasivat odottaa ja olivat hyvin tyytyväisiä kivunhoitoon. Ainoa suuresti vaikuttava tekijä ki-

puun oli CPB:n kesto, mikäli toimenpide kesti alle 60 minuuttia. 

Muista tutkimuksista ilmeni myös, että kivun arviointia toteutetaan maailmanlaajuisesti sa-

moilla menetelmillä. Lapsipotilailla ja aikuisilla kivun arvioinnissa joudutaan käyttämään eri 

menetelmiä, sillä pienet lapset eivät osaa ilmaista kipua samalla tavalla kuin aikuiset. Valta-

osa tutkimuksista hyödynsi VAS:ia kivun arvioinnissa, mutta käytössä oli myös ennakoivia kivun 

arviointi menetelmiä. Khan ym. (2012) tutkimuksessa arvioitiin psykologisella tasolla preope-

ratiivisesti mahdollista tulevaa kipua leikkauksen jälkeen. Tällä tavoin hoitohenkilökunta pys-

tyy ennakoimaan ja tehostamaan kivunhoitoa eikä potilaan tarvitse kärsiä, jonka myötä toipu-

minen ja kotiutuminen voi olla nopeampaa.  
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Tiheästi arvioitu potilaan kipu auttaa varmistamaan potilaan kivuttomuutta ja sen myötä voi-

daan tehostaa kipulääkitystä. Huonosti arvioitu kiputilanne sternotomiapotilailla voi pidentää 

sairaalassaoloaikaa, jonka myötä hoitokustannukset nousevat sekä pahimmassa tapauksessa 

kipu voi jäädä potilaalle krooniseksi. Kroonisten kipujen myötä potilaalle voi jäädä pelko 

muista tulevista leikkauksista, joka voi aiheuttaa ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Kipu 

on aina henkilökohtainen kokemus, johon vaikuttaa kulttuuriset ja sosioekonomiset taustat, 

sukupuoli, ikä, sekä oma henkilökohtainen kipukynnys. Tämän takia sairaanhoitajan on hyvä 

tarkastella ja arvioida potilasta myös näistä näkökulmista, sillä kaikki potilaat eivät välttä-

mättä myönnä olevansa kovissa kivuissa.  

 

6.2 Kivunhoito sternotomiapotilailla 

 

Kanadassa on tehty tutkimus, jossa arvioitiin gabapentiinin vaikutusta postoperatiiviseen ki-

puun. Tutkimukseen otettiin satunnaisotantana 60 potilasta, joille tehtiin sydänleikkaus. Tut-

kittavat jaettiin kahteen ryhmään ja heille annettiin 1200mg gabapenttiiniä tai plaseboa kaksi 

tuntia ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen 600mg gabapentiiniä tai plaseboa kaksi kertaa 

päivässä seuraavina kahtena postoperatiivisena päivänä. Postoperatiivisena opioidina käytet-

tiin fentanyylia, jonka antomääriä mitattiin 48 tunnin aikana. Kipua arvioitiin levossa ja liik-

keessä 12, 24, 48 ja 72 tunnin kohdalla leikkauksen jälkeen ja kipumittarina käytettiin VAS as-

teikkoa. Myös unen ja toipumisen laatua arvioitiin postoperatiivisina päivinä. Tutkimuksen tu-

losten mukaan gabapenttiinin anto preoperatiivisesti ei vaikuttanut merkittävästi postopera-

tiivisen fentanyyli määrien antoon, unen laatuun, muuhun kivun lääkehoitoon ja pahoinvointia 

estävien lääkemäärien antoon molemmissa ryhmissä. (Rapchuk, O’Connell, Liessmann, Corne-

lissen & Fraser. 2010) 

Onan, Selen Onan, Kilickan & Sanisoglu (2013) tutkivat epiduraalipuudutteen vaikutusta ohi-

tusleikatuille potilaille. Epiduraalipuudutuksessa asetetaan neulalla ohut katetri (letku) sel-

käytimen ja luukanavan väliseen epiduraalitilaan (Duodecim 2019a). Tutkimuksessa oli mu-

kana 40 elektiivistä potilasta, jotka jaettiin kahteen eri ryhmää. Toinen potilasryhmistä sai 

tavanomaisen anestesian (nukutuksen) leikkaukseen ja toiselle potilasryhmälle asetettiin 

anestesian lisäksi epiduraalikatetri, jota kautta annosteltiin 0.25%-bupivakaiinia 10-20 mg/h 

leikkauksen aikana, sekä postoperatiivisesti seuraavat 24 tuntia. Tutkimuksessa arvioitiin pos-

toperatiivista kivun voimakkuutta levossa, yskiessä, muitten kipulääkkeiden antomääriä sekä 

postoperatiivista toipumista. Kipua arvioitiin tunnin välein VAS (0-10) asteikolla ja mikäli poti-

las kertoi kivun olevan >4, annettiin hänelle bolusksena (kerta-annos) 4ml 0.25% bupivakaii-

nia. Muita lääkkeitä postoperatiivisessa kivunhoidossa olivat paracetamoli 500mg ja tramadoli 

1mg/kg. Tutkimuksen tuloksista selviää, että potilasryhmä, joille asetettiin epiduraalikatetri 
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eivät tarvinneet paracetamolia ja tramadolia kivunhoidossa ensimmäisen 24 tunnin aikana. 

Potilasryhmä ilman epiduraalikatetria tarvitsivat paracetamolia (60% potilaista) ja tramadolia 

(25% potilaista) kivunhoidossa. Tutkimuksen otannassa arvioitiin myös mahdollista kivun kroo-

nistumista, mutta tästä ei saatu kunnollisia tuloksia, pienen otannan vuoksi. Tutkimuksessa 

kuitenkin todetaan, että tehokas kivunhoito tavanomaisilla keinoilla tai epiduraalikatetrin 

käyttäen voidaan mahdollisesti ehkäistä kroonisen kivun kehittymistä.  

Ruetzler ym. (2013) tutkivat suun kautta otettavien opioidien vs. suonen kautta annettavien 

opioidien tehokkuutta sydänleikatuilla potilailla. Tutkimukseen osallistui 50 elektiivistä poti-

lasta, jotka jaettiin kahteen ryhmään. Toinen potilasryhmistä sai kipulääkkeenä suunkautta 

otettavaa targiniqia ja toiselle ryhmälle asetettiin PCA (patient controlled analgesia), jolla 

potilas pystyy itse annostelemaan kipulääkettä tarvittaessa. PCA:ssa kipulääkkeenä käytettiin 

morfiinia, joka meni suonensisäisesti. Postoperatiivisena kipuasteikkona käytettiin VAS:ia ja 

sedaatioon voimakkuutta arviointiin Ramseyn asteikkolla. Hengitystiheyttä ja sivuvaikutuksia 

arvioitiin myös tutkimuksen aikana 3, 5, 7, 9 ja 11 tunnin aikana leikkauksen jälkeen, sekä 

joka kuudes tunti kolmantena postoperatiivisena päivänä. Tutkimus tuotti vertailukelpoisia 

tuloksia, sillä kokonaismäärä opioidien suhteen laski suun kautta otettavien opioideihin ver-

rattuna PCA:n kautta annosteltavaan morfiiniin. Vaikka tutkimuksen pääkohteena ei ollut opi-

oidien haittavaikutuksien ilmaantumisien tarkastelu, tutkimuksesta selvisi myös, että pie-

nempi määrä suun kautta otettavia opioideja vähensi haitta- ja sivuvaikutuksia. Suun kautta 

otettavien kipulääkkeiden antamista ei kuitenkaan suositella heti postoperatiivisesti, sillä pa-

renteraalisesti (ruoansulatuskanavan kautta) otettujen lääkkeiden imeytyminen on heikompaa 

48 tunnin aikana sydänleikatuilla potilailla. Kyseistä tutkimusta voidaan kuitenkin hyödyntää 

muissa potilasryhmissä, joille ollaan tekemässä ei-kardiologista toimenpidettä. 

Bouzia ym. (2017) tutkimuksessa tutkittiin preoperatiivisen pregabaliinin vaikutusta akuuttiin 

ja krooniseen kipuun elektiivisen sydänleikkauksen jälkeen, jossa leikkaustekniikkana oli käy-

tetty sternotomiaa. Tutkimus on tehty kaksoissokkotutkimuksella, jossa valittiin 93 sydänleik-

kauspotilasta. Potilaat jaettiin satunnaisesti yhteen kolmesta ryhmästä: Ryhmä 1 = kontrolli 

(potilaat saivat lumelääkekapselin), ryhmä 2 = pienen annoksen pregabaliini (potilaat saivat 

kapselin, joka sisälsi 75 mg pregabaliinia) (Lyrica, Pfizer Ltd.) ja ryhmän 3 potilaat = suurian-

noksinen pregabaliini kapseli, joka sisälsi 150 mg pregabaliinia. Tutkimuskoordinaattori antoi 

potilaille tutkimuslääkkeen (pregabaliinin tai lumelääkkeen), ja se dokumentoitiin sairausker-

tomuksessa nimellä ”tutkimuslääke”. Potilasta hoitava anestesiahenkilöstö eivät näin ollen 

tienneet ketkä olivat missäkin ryhmässä. Tutkimuksessa käytettiin VRS asteikkoa (kivun sanal-

linen asteikkoa, jonka asteikkoväli tässä tutkimuksessa 1-10. 0 = ei kipua 10 = sietämätön 

kipu) ja tavoitteena oli pitää kipua levossa alle 4:ssä jokaisella potilaalla. Anestesiologi, joka 

vieraili potilaiden luona 8 ja 24 tunnin kuluttua ekstubaatiosta (Intubaatioputken poisto) tal-

lensi VRS:än, syvään hengityksen, pahoinvoinnin ja oksentelun tulokset sekä PCA:n käytöstä ja 
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morfiinin kulutuksesta tulokset ylös Lisäksi tutkija, joka ei tiennyt missä ryhmässä kukin poti-

las oli, haastatteli kaikkia potilaita puhelimitse kolme kuukautta leikkauksen jälkeen ja kysyi 

leikkauksen vaikutuksista heidän elämäänsä ja kysyi erityisiä kysymyksiä kivun esiintymiseen 

ja kovuuteen leikkauksen jälkeen. Tapauksissa, joissa potilaat ilmoittivat, että heillä oli edel-

leen kipua, tutkija keräsi myös tietoja kipulääkkeiden käytöstä ja unihäiriöiden esiintymi-

sestä. Sisällyttämiskriteerit kyseisessä tutkimuksessa olivat potilaat, jotka tulivat suunnitel-

tuihin sydänleikkauksiin ja tehtiin sternotomia ja olivat leikkauksen aikana sydänkeuhkoko-

neessa, sekä ikäväli 18-85 vuotiaita, jotka antoivat kirjallisen suostumuksen tutkimukseen 

osallistumiseen. Poissulkemiskriteereihin kuuluivat aiemmat sydän- tai rintakehänleikkaukset, 

allergia pregabaliinille, aikaisempia käyttöjä gabapentiinin tai pregabaliinin suhteen, krooni-

nen kipu, diagnosoitu masennus tai muita vakavia psykiatrisia sairauksia, kognitiivinen vajaa-

toiminta tai kyvyttömyys tehdä yhteistyötä tutkimuksen kanssa. Munuaisten vajaatoiminta tai 

historiaa lääkkeiden ja muiden aineiden väärinkäytöstä olivat myös poissulkukriteereitä. Tut-

kimus osoitti, että pregabaliinia saaneet potilaat tarvitsivat vähemmän morfiini bolus annok-

sina ja heillä oli alhaisemmat kiputulokset 8 tunnin ja 3 kuukaudessa kuluttua leikkauksesta, 

sekä pienemmät morfiinin kulutukset 8 tunnin ja 24 tunnin kuluttua itse leikkauksesta. Poti-

laiden osuus, joilla oli unihäiriöitä tai jotka tarvitsevat kipulääkkeitä, oli pienempi 75mg pre-

gabaliiniryhmässä ja jopa vielä pienempi 150mg pregabaliiniannoksen ryhmässä 3 kuukauden 

kuluttua leikkauksesta. Muuten 75 mg ja 150 mg saanut ryhmä olivat muissa tuloksissa sa-

moissa. Päätelmänä on, että preoperatiivinen oraalisesti annettava pregabaliini 75 mg tai 150 

mg vähentää postoperatiivista morfiinin tarvetta ja akuuttia sekä kroonista kipua sydänleik-

kauksen jälkeen. 

Shreedhar & AM (2013) tekemän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida preoperatiivisen pre-

gabaliinin tehoa akuutissa ja kroonisessa kivussa leikkauksen jälkeen sydän-keuhkokoneen 

avulla tehtyjen sepelvaltimoiden ohitusleikkauksien jälkeen. 40 potilasta tulivat suunnitel-

tuun leikkaukseen ja heidät jaoteltiin kahteen ryhmään. Pregabaliiniryhmä sai 150 mg prega-

baliinia 2 tuntia ennen anestesian induktiota (vaihe nukutuksen aloittamisesta riittävän nuku-

tussyvyyden alkuun) (Duodecim 2019c.) ja 75 mg kahdesti päivässä kahtena leikkauksen jäl-

keisenä päivänä, kun taas kontrolliryhmä sai lumelääkettä. Tutkimuslääkkeet antoivat aneste-

siologi, joka ei tiennyt oliko lääke pregabaliinia vai plaseboa. Kipua mitattiin VAS:in avulla ja 

seadaatiota arvioitiin 0, 4, 6 ,12, 24, 36 ja 48 tunnin välein ekstubaatiosta. Kroonista kipua 

arvioitiin molemmille ryhmille 1 ja 3 kuukauden jälkeen leikkauksesta. Tutkimuksessa myös 

kirjattiin ekstubaation aika sekä tramadolin kulutus ja sivuvaikutukset. VAS-pisteet analysoi-

tiin sekä jatkuvien muuttujien keskiarvojen vertailuun käytettiin toistuvien mittausten vari-

anssitestin analyysiä. Tutkimustulokset olivat; kipupisteet 6, 12, 24, ja 36 tuntia ekstubaa-

tiosta kipu oli pienempää levossa ja syvässä hengityksessä pregabaliinia saaneella ryhmällä.  

Tramadolin kulutus laski 60% verrattuna lumelääkeryhmään. Sedaation laajudessa, ekstubaa-

http://www.annals.in/searchresult.asp?search=&author=Shreedhar+S+Joshi&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.annals.in/searchresult.asp?search=&author=Shreedhar+S+Joshi&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.annals.in/searchresult.asp?search=&author=Shreedhar+S+Joshi&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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tio ajassa sekä pahoinvoinnin esiintyvyydessä ei ollut eroja eikä leikkauksen jälkeisessä kroo-

nisessa kivussa. Päätelmä tutkimuksessa oli, että preoperatiivinen pregabaliini laski kiputulok-

sia levossa ja syvässä hengityksessä ja vähensi tramadolin kulutusta leikkauksenjälkeisellä 

ajanjaksolla viivästymättä ekstubatiota ja aiheuttaen liiallista sedaatiota.    

Rashidi, Elenbaas, Hamad, Suijlekom & Straten (2012) tutkimuksessa suoritettiin retrospektii-

vinen tutkimus teräslankojen poiston vaikutuksista sternostomian jälkeiselle kivulle. Tutki-

muksessa otettiin 206 potilastapausta, joilta poistettiin teräslangat tammikuussa 2003 ja elo-

kuu 2011 välisenä aikana. Aikuisille potilaille soitettiin, jossa selvitettiin kiputilanne. Heidät 

jaoteltiin puhelun perusteella neljään eri ryhmään: 1. ryhmässä potilailla ei ollut oireita en-

nen eikä jälkeen langan poiston, 2. ryhmässä kiputilanne hellitti poiston jälkeen, 3. ryhmässä 

kivut eivät muuttuneet poiston jälkeen ja 4. ryhmässä kivut pahenivat langan poiston jälkeen. 

Tutkimuksesta otettiin pois potilaat, jotka olivat kuolleet tutkimuksen aikana sekä ne, joilla 

oli rintakehän muutoksia sekä haavan infektioita. Näin olleen tutkimukseen saatiin 206 alku-

potilas määrästä 186 potilasta. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että rintalankojen poisto johti 

kokonaan tai olennaisesti, lievittäen sternotomian jälkeisestä kipua 93% potilaista. Tämä tar-

koittaa, että rintalangan poistaminen on tehokas hoito sternotomian jälkeiseen kivun hoitoon 

muiden mahdollisten kivun syiden poissulkemisen jälkeen. Teräslankojen poiston indikaattorit 

ryhmissä, joissa kipu oli pahempaa tai samankaltainen ei ollut vahva. Tutkimuksessa tarkas-

teltiin huolellisesti potilaiden tietoja löytääkseen vihjeitä kivun muille mahdollisille syille. 

Krooninen rintakehänkipu sternotomian jälkeen on yleinen ja sen arvioitu esiintyvyys potilailla 

on 11–56%. 

Suomessa tehtiin tutkimus, jonka tarkoituksena oli tutkia ropivakaiinin vaikutusta postopera-

tiivisen kivunhoidossa. Tutkimus suoritettiin lapsipotilaille, jossa potilaiden ikäjakauma oli 1-9 

vuoden välillä ja tutkimukseen osallistui 49 lasta. Tutkimus suoritettiin kaksoissokkotutkimuk-

sena potilaille, joilla oli diagnosoitu ADS (atrial septal defect) eli synnynnäinen sydänvika, 

jossa sydämen eteisten välissä on aukko. Tutkimukseen valituille potilaille tehtiin korjaava 

sydänleikkaus, joka tehtiin rintalastan halkaisun avulla. Tutkimuksen hypoteesina oli, että 

jatkuvana infuusio rintalastan alueelle ropivakaiinia vähentäisi postoperatiivista kipua ja näin 

ollen vähentäisi muiden kipulääkkeiden tarvetta, jolloin myös opioideihin liittyvät haittavai-

kutukset vähenesivät. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään, jossa toinen ryhmistä sai infuusiona 

0.2% ropivakaiinia 0.3-0.4 mg/kg/h ja toiselle ryhmälle annettiin keittosuolaliuosta 

plasebona. Morfiinia käytettiin tuki lääkkeenä kivunhoidossa ja sen antomäärät kirjattiin myös 

ylös. Kipua arvioitiin OPS (Objective Pain Scale) menetelmää käyttäen, joka soveltuu pienten 

lasten kivun arviointiin. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että jatkuva ropivakaiini infuusio ei 

vähentänyt morfiinin käyttöä lapsipotilailla ja kivun kovuus oli samaa luokkaa molemmissa 

ryhmissä. Opioidien aiheuttamaa pahoinvointia ilmeni myös molemmissa ryhmissä. (Mattila 

ym. 2016.) 
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Tutkimuksista ilmeni, että sternotomiapotilaita hoidetaan saman tyyppisillä kipulääkkeillä, 

kuin mitä Suomessakin. Ulkomailla on tehty kattavasti erilaisia tutkimuksia erilaisten puudut-

teiden käytöstä postoperatiivisessa kivunhoidossa. Epiduraalitilaan tai rintalastan alueelle an-

nettavaa puudutetta oli käytetty tutkimuksissa potilaiden kivunhoidossa ja tuloksien perus-

teella kyseisistä menetelmistä on ollut apua. Muun kipulääkityksen tarve väheni, jonka myötä 

vahvojen opioidien aiheuttamilta haittavaikutuksilta vältyttiin myös. Erona kuitenkin huomat-

tiin, että aikuispotilaat hyötyivät huomattavasti helpommin puudutteista kuin esimerkiksi lap-

sipotilaat. Preoperatiivisesti annetuilla kipulääkkeillä todettiin myös olevan vaikuttava tekijä 

postoperatiivisessa kivussa. Kaikissa kipulääkkeissä tämä ei kuitenkaan toimi ja tutkimuksista 

paljastui, että sydänleikatuilla potilailla maha-suolikanavan toiminta on heikompaa leikkauk-

sen jälkeen, jolloin suun kautta otettujen lääkkeiden vaikutus on heikompi. Tehokkaalla ki-

vunhoidolla saavutetaan myös mahdollisesti potilaan nopeampi toipuminen ja kotiutuminen ja 

potilaat ovat myös tyytyväisempiä saamaansa hoitoonsa. Nopeammalla toipumisella ja kotiu-

tumisella lasketaan myös hoitokustannuksia. Tehokkaalla kivunhoidolla pystytään myös ehkäi-

semään kroonisen kivun syntyminen. Huono kivunhoito heikentää potilaan unenlaatua ja nuk-

kumista, jonka myötä yleiskuntoa voi laskea ja voi kehittyä mahdollisesti muita komplikaati-

oita hoidon aikana. Huttunen (2018) toteaa, että erilaisilla psykologisilla tekijöillä tai stres-

sillä arvioidaan olevan tärkeä rooli kivun alkamisessa, vaikeudessa, pahenemisessa tai pysy-

vyydessä.  

 

7 Pohdinta 

 

7.1 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tutkimuseettisen neuvottelukunnan yhteistyössä 

tiedeyhteisöjen kanssa. He ovat uudistaneet tutkimuseettisen ohjeet, jossa käydään läpi hy-

viä tieteellisiä käytäntöjä, joita olisi syytä käyttää. Tarkoituksena oli kehittää hyvää tieteel-

listä käytäntöjä, jotka omalta osaltaan ennaltaehkäisee tieteellistä epärehellisyyttä. Ohjeis-

tus ottaa myös kantaa, miten loukkausepäilyt pitäisi käsitellä. Opinnäytetyössä on käytetty 

heidän ohjeistustansa, miten opinnäytetyö tehdään eettisesti ja luotettavasti vaikka kyseinen 

työmme ei ole tutkimus. Hyvien tieteellisten käytäntöjen edellyttämällä tavalla suoritettu työ 

on eettinen, luotettava ja uskottava. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.)   

Tutkimustöissä ja opinnäytetöissä tulee vastaan eettisiä haasteita jokaisessa työn vaiheessa. 

Mitä tulisi tutkia, miten tutkittavilta pyydetään suostumusta, keneltä hankitaan materiaalit 



 30 
 

 

tai miten, milloin ja missä tulokset tulisi julkaista ja miten tutkimusaineistoa avataan? (Mus-

tajoki 2018.) Tieteellisten käytäntöjen koskevat ohjeet ja niiden soveltaminen sekä noudatta-

minen ovat tutkijayhteisössä arkipäivää. Keskeisiä näkökulmia tutkimusetiikan vinkkelistä on, 

että tekstissä noudatetaan tiedeyhteisön yhteisiä tunnustamia toimintatapoja, jotka ovat re-

hellisyys, yhteistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä lähinnä juuri tulosten tallenta-

misessa ja esittämisessä sekä tulosten analyysissä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.)  

Opinnäytetyössä sovellettiin eettisesti kestävien tiedonhankinnan periaatteita, jotka heijastu-

vat itse opinnäytetyöhön, jossa pyritään toimimaan mahdollisen vastuullisesti ja avoimesti. 

Opinnäytetyötä tehdessä kunnioitetaan muiden tekijöiden töitä ja lähdeviittauksia käytetään 

asiallisesti. Opinnäytetyössä sovellettiin ennakoivan etiikan työkalua, jossa eettisiä ongelmia 

yritetään ennaltaehkäistä ennen kuin niistä tulee eettinen ongelma. Oleellista on siis proses-

sin avoimuus minkä avulla lukija pystyy arviomaan työn eettisyyttä. Hyve-eettisyys ei keskity 

itse tulokseen vaan siihen millä prosessilla ollaan päästy tuloksiin ja niissä käytettyjä päätök-

siä sekä motivaatioita tehdä aihe itse. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012 & Vuorela 

2015; Mustajoki 2018.) 

Opinnäytetyöstä tehdään erillinen ilmoitus, jos jompikumpi tekijöistä olisi saanut rahoitusta 

tai muuten joku sidosryhmä hyötyisi opinnäytetyöstä suoraan tai välillisesti. Opinnäytetyön 

tulokset raportoidaan julkaisuseminaarissa sekä theseuksen verkkosivuilla. Opinnäytetyö, joka 

tehdään kirjallisuuskatsauksena ei itsestään edellytä tutkimusluvan hankkimista tai muuta 

eettistä ennakkoon arviointia. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) Opinnäytetyön to-

teutuksesta sekä aiheesta käytiin keskustelu Otaniemen Laurea-ammattikorkeakoulun hanke-

kokouksessa keväällä ja syksyllä 2019 missä käytiin arvioivaa keskustelua aiheesta ja sen to-

teutuksesta. 

Luotettavan ja asianmukaisen kirjallisuuskatsauksen ensimmäinen vaihe oli tutkimussuunnitel-

man laatiminen, missä vastattiin mitkä ovat tarkat tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus. Il-

man aiheen rajausta ja tutkimuskysymyksiä ei ole mahdollista löytää vastausta haettaviin ky-

symyksiin. Hyvä suunnitelma rajaa tutkimuskysymyksen avulla riittävän alueen, jotta opinnäy-

tetyön kannalta keskeiset tutkimukset ja kirjallisuus tulevat havainnoiduksi riittävän laajasti. 

Tämä suunnitelma ohjaa opinnäytetyön tekemistä jokaisessa vaiheessa. Tässä kirjallisuuskat-

sauksessa on kaksi tutkimuskysymystä, jotka on rajattu sternotomia potilaisiin. (Johansson 

ym. 2007, 27.) Systemaattinen kirjallisuuskatsauksen käsittely voidaan toteuttaa yhden henki-

lön toimesta, mutta sen luotettavuutta lisää, jos se on toteutettu yhteistyössä toisen henkilön 

kanssa tai ryhmässä. (Stolt ym. 2015, 83.) 

Tiedonhaussa käytettiin laaja-alaisesti eri lähteitä, kirjoja, artikkeleita ja tutkimuksia liittyen 

aiheeseemme. Kaikki käytetyt lähteet on merkattu itse tekstiin lähdeviittauksena ja työn lop-
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puun lähdeluettelon alle, jotta kuka tahansa voi tarkistaa käytettyjen lähteiden oikeudenmu-

kaisuuden ja luotettavuuden. Näin ollen opinnäytetyössä ei ole käytetty viitauksissa lähteistä, 

jotka ovat maksullisia, poikkeuksena kirjat ja Duodecimin jotkut lähteet. Kirjat ovat hyvin 

saatavilla kirjastosta ja Duodecimin materiaaleista koettiin, että ihmiset, jotka ovat kiinnos-

tuneet opinnäytetyön aiheesta, pääsevät suhteellisen helposti materiaaliin käsiksi. (Vuorela 

2015.) 

Tutkimusta tehdessä ja tässä tapauksessa kirjallisuuskatsauksessa pyritään välttämään kaiken 

asteiset virheet. Jokaisessa tutkimuksessa on arvioitava tutkimuksen luotettavuus. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 158.) Näin ollen opinnäytetyöhön haettiin ohjausta Laurea-ammattikorkeakou-

lun kirjoittamisen ja menetelmätyöpajasta.  

Tutkimuksissa ei ole yhtä selkeää yhdenmukaista käsitettä tutkimusten luotettavuuden mää-

rittelystä, vaan jokaisessa tutkimuksessa pitää arvioida luotettavuus kokonaisuutena missä si-

säinen johdonmukaisuus on erittäin tärkeää. (Tuomi & Sarajärvi. 2018, 163.) Opinnäytetyön 

luotettavuutta lisää myös se, että kirjallisuutta on syytä arvioida otosten valikoitumisen pe-

rusteella. Kansainvälisissä tutkimusraporteissa on kuvattu esimerkiksi, että tutkittaville mak-

settiin rahallinen korvaus tai annettiin lounaslipuke tutkimukseen osallistumisesta. Tällöin voi 

olla uhkana, että tutkimukseen osallistuvat esimerkiksi taloudellisesti heikossa asemassa ole-

vat henkilöt. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 71.) 

Sisäisessä johdonmukaisuudessa on syytä vastata kysymyksiin: Mitä tutkittiin ja miksi? Mikä 

tutkimuksessa on itselle tärkeää, oliko ennakkoasenteita ja muuttuivatko ne tutkimuksen ai-

kana? Miten aineiston keruu on tapahtunut ja millä kriteereillä? Millaisella aikataululla kysei-

nen teos on tehty? Miten aineisto on analysoitu, miten lopputulokseen on päästy? Tutkimuksen 

raportointi, miten tieto on koottu ja jatko analysoitu?  (Tuomi ym. 2018, 163-164.) 

 

7.2 Tulosten tarkastelu 

 

Rapchuk ym. (2010), Onan ym. (2013), Ruetzler ym. (2013), Shreedhar & AM (2013), Rashidi 

ym. (2012) ja Mattila ym. (2016) tutkimuksissa ilmeni, että potilaiden postoperatiivisessa ki-

vunhoidossa käytetään pitkälti opiaatteja ja sen rinnalla myös parasetamolia. Nämä tiedot tu-

livat myös ilmi Kalson (2018) ja Nurmisen (2012) kirjallisuudessa. Gabapentiinin vaikutusta 

postoperatiiviseen kipuun tutkivat Rapchuk ym. (2010), mutta tuloksista ilmeni, että 

gabapentiini ei ollut tehokas vaihtoehto postoperatiiviseen kivunhoitoon. Dahl ym. (2004) ker-

toivat myös kirjallisuudessa gabapentiini ja pregabaliinin käytöstä leikkauksen jälkeisessä ki-

vunhoidossa, kuinka ne ovat tavanomaisia parasetamolin ja opioidien lisäksi. Ruetzler ym. 
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(2013) tutkimuksessa potilaille asetettiin myös PCA, mutta Lahti ym. (2001) toteaa kirjallisuu-

dessa, että tämän menetelmän eduista perinteiseen hoitajan annostelemaan kipulääkitykseen 

verrattuna ovat kuitenkin vielä ristiriitaisia. Rapchuk ym. (2010) kuitenkin totesivat, että 

PCA:n käyttö oli tehokas menetelmä kivunhoidossa. Kirjallisuudesta ei löytynyt tietoa paikal-

lispuudutteista, mutta Onan ym. (2013) toivat uutta tietoa epiduraalipuudutuksen käytöstä, 

joka toimi tehokkaana kivunhoitona potilaille. Puudutteiden avulla pystytään vähentämään 

kokonaismääriä opiaattien suhteen, jonka myötä opiaattien haittavaikutukset vähenevät esi-

merkiksi pahoinvointi ja uneliaisuus.  

Kivun arviointi toteutui kaikissa tutkimuksissa samoja menetelmiä käyttäen, kuin mitä Peso-

nen (2011) avasi kirjallisuudessa. Joissakin kivun arviointi menetelmissä oli pieniä variaatioita 

muun muassa Bouzia ym. (2017) tutkimuksessa VRS asteikko oli 0-10 välillä, jossa 0 tarkoitti 

”ei kipua ja 10 oli ”pahin mahdollinen kipu. Pesosen (2011) mukaan Suomessa käytettävä VRS 

asteikko on numeraalisesti 0-4 välillä, jossa 0 on ”ei kipua” ja 4 tarkoittaa ”pahin mahdolli-

nen kipu”.  

 

7.3 Kehittämisehdotukset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimuksia sydänkirurgiasta, joihin liittyi sternotomia ja tätä käsittelevästä kivusta on paljon 

maailmanlaajuisesti. Aihetta on tutkittu lääketieteen näkökulmasta eikä oikein hoitotieteen 

tutkimuksia aiheesta löytynyt. Itse tutkimuksissa on ongelmana, että potilasmäärät verrattuna 

muihin tutkimuksiin on vähäisiä, mutta taas suurimmissa tutkimuksissa on ongelmana, että ne 

ovat tehty useimmiten pitkänajan päästä itse leikkauksista ja näin ollen se voi vaikuttaa tu-

losten luotettavuuteen.  

Jatkotutkimusaiheita olisi lääkkeettömän kivunhoidon vaikutuksista muun muassa fysikaali-

sesta hieronnasta, akupunktiosta, asento- ja liikehoidosta sekä kylmähoidosta ja kognitiivi-

sista esimerkiksi musiikin vaikutuksesta kipuun. Eri rentoutumismenetelmät, mielikuvaharjoi-

tukset, huomion suuntaaminen pois kivusta ja kofeiinin hyöty, onko niistä mitään apua akuut-

tiin kipuun tai kivun kroonistumiseen. Vaikka aiheesta on tehty tutkimuksia niin tiedon etsin-

tävaiheessa ilmentyi, että suurimmaksi osaksi kivunhoidossa käytettiin parasetamolia sekä 

opiaatteina useimmiten oksikodonia tai tramadolia. Olisi hyvä, että tehtäisiin suositus ai-

heesta missä otettaisiin kantaa muidenkin kivunhoidon malleihin ja niitä alettaisiin käyttä-

mään muussakin tilanteessa, kun itse tutkimuksissa.   
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Taulukko 1 Tiedonhaku 

Tietokanta Haku-

sana(t) 

Osumat Hyväksytty 

otsikon pe-

rusteella 

Hyväksytty 

abstraktin 

perus-

teella 

Hyväksytty 

koko teks-

tin perus-

teella 

Hyväksytty 

aineistoon 

Google 

Scholar 

”Median 

ster-

notomy” 

AND 

”pain”,  

>20 000 13 10 9 9 

Google 

Scholar 

”Median 

ster-

notomy” 

>60 000 0 0 0 0 

Google 

Scholar 

Sternoto-

mia 

345 0 0 0 0 

Medic Median 

ster-

notomy” 

AND 

”pain”, 

5 0 0 0 0 

Julkari sternoto-

mia 

1 0 0 0 0 

Cochrane ”ster-

notomy” 

AND 

”pain”, 

2 0 0 0 0 
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Taulukko 2 Aineiston haku ja valinta 

 

Tutkimusten 
nimi & te-
kijä 

Julkaisu-
paikka & 
vuosi 
 

Tarkoitus 
 

Tutkimus-
tapa ja 
toeteutus 
 

Potilaiden 
kohderyhmä 
 

Tulokset 
 

Effect of 
Gabapentin 
on Pain after 
Cardiac Sur-
gery: A Ran-
domi-sed, 
Double-
Blind, Pla-
cebo-Con-
trolled Trial. 
 
Rapchuk, I., 
O’Connell, 
L., 
Liessmann, 
C.,  
Cornelissen, 
H. &  
Fraser, J. F Kanada 2010 

Tutkia 
preopreratii-
visen 
gabapenttii-
nin antoa sy-
dänleikatuilla 
potilailla 
postoperatii-
visessa ki-
vunhoidossa 

Satunnais-
otanta. 

60 potilasta.  
Potilaat sai-
vat preope-
ratiivisesti 
1200mg 
gabapenttii-
niä tai plase-
boa kahta 
tuntia ennen 
leikkausta ja 
600mg 
gabapenttii-
niä tai plase-
boa kaksi 
kertaa päi-
vässä seuraa-
vana kah-
tena pos-
toperatiivi-
sena päi-
vänä.   

Preopetatii-
vinen 
gabapentii-
nin anto ei 
muuttanut 
opioidien an-
tomääriä 
postoperatii-
visesti. Kivun 
arvioinnissa 
käytettiin 
VAS kipumit-
taria, jonka 
tulokset oli-
vat vertailu-
kelpoisia.   

Pregabalin 
Effect on 
Acute and 
Chronic Pain 
after Cardiac 
Surgery.  
 
Bouzia, A. 
Tassoudis, V.  
Karanikolas, 
M.  
Vretzakis, G., 
Argyro P.  
Nikolaos, T. 
& Ar-
naoutoglou, 
E. 

Yhdysvallat 
2017 

Tarkoituk-
sena on sel-
vittää prega-
balin vaiku-
tusta akuut-
tiin ja krooni-
seen kipuun 
sternotomia 
jälkeen. 

Kaksoissok-
kotutkimus. 
Kyselitutki-
mus 

93 potilasta. Suu-
niteltuihin sydän-
leikkauksiin tuli-
vat potilaat, jolle 
tehtiin sternoto-
mia. 18-85 vuoti-
aita.  Poissulke-
miskriteereihin 
kuuluivat aiem-
mat sydän- tai 
rintkehänleik-
kaukset, allergia 
pregabaliinille, ai-
kaisempi käyttö 
gabapentin tai 
pregabalin. Kroo-
ninen kipu, diag-
nosoitu masennus 
tai muita vakavia 
psykiatrisia sai-
rauksia. kognitiivi-
nen vajaatoiminta 
tai kyvyttömyys 
tehdä yhteistyötä 
tutkimuksen 
kanssa. Munuais-
ten vajaatoiminta 
tai historiaa lääk-
keiden ja muiden 

Potilaat, 
jotka olivat 
saaneet pre-
operatiivi-
sesti prega-
balia 75mg 
tai 150mg, 
leikkauksen 
jälkeinen 
morfiinin 
tarve oli vä-
hempää sekä 
akuutti ja 
krooninen 
kipu olivat 
pienempää 
verrattuna 
kontrolli ryh-
mää. 
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aineiden väärin-
käytöstä. 

Efficacy of 
periopera-
tive pregaba-
lin in acute 
and chronic 
post-opera-
tive pain af-
ter off-pump 
coronary ar-
tery bypass 
surgery: A 
randomized, 
double-blind 
placebo con-
trolled trial.  
 
Shreedhar, S. 
& Jagadeesh 
AM  

Intia 2013 

Perioperatii-
visen prega-
baliinin te-
hokkuutta 
akuutissa ja 
kroonisessa 
kivussa leik-
kauksen jäl-
keisessä se-
pelvaltimon 
ohitusleik-
kauksen jäl-
keen 

Kaksoissok-
kotutkimus. 
Kyselitutki-
mus jossa 
käytettiin ki-
pumittareita 
ja huomioi-
tiin sivuvai-
kutukset 

40 potilasta, 
joille tehtiin 
suunniteltu 
sydänkeuh-
kokoneessa 
tehty sepel-
valtimoiden 
ohitusleik-
kaus, ryhmät 
satunnaistet-
tiin pregaba-
liini- ja kont-
rolliryhmiin. 
Pregabaliini-
ryhmä sai 
150 mg pre-
gabaliinia 2 
tuntia ennen 
anestesian 
induktiota 
sekä 75 mg 
kahdesti päi-
vässä kah-
tena leik-
kauksen jäl-
keisenä päi-
vänä, kun 
taas kontrol-
liryhmä sai 
plaseboa sa-
manlaisina 
aikoina. 

Perioperatii-
vinen prega-
baliini vä-
hensi kiputu-
loksia le-
vossa ja sy-
vässä hengi-
tyksessä ja 
vähensi tra-
madolin ku-
lutusta leik-
kauksen jäl-
keisellä ajan-
jaksolla vii-
vyttämättä 
ekstubaa-
tiota ja ai-
heuttaen lii-
allista sedaa-
tiota. 

Does re-
moval of 
steel wires 
relieve post-
sternotomy 
pain after 
cardiac sur-
gery?  
 
 
Rashidi, S., 
Elenbaas, T., 
Hamad, M., 
Suijekom, H. 
& Straten, A. 

Alankomaat 
2013 

Lievittääkö 
teräslanko-
jen poisto 
rinnan alu-
een kipua sy-
dänleikkauk-
sen jälkeen? 

Takautuva 
tutkimus. Ky-
selylomake 

206 poti-
lasta, joilta 
rintalanka 
poistettiin 
tammikuusta 
2003 - elo-
kuuhun 2011 
sisällytettiin 
tähän tutki-
mukseen. 
Elossa oleviin 
potilaisiin 
otettiin yh-
teyttä puhe-
limitse tie-

Kun jätettiin 
pois potilaat, 
jotka kuoli-
vat seuran-
nan aikana ja 
potilaat, 
joilla oli rin-
talastan epä-
vakaisuus 
ja/tai haa-
vainfektio, 
saatiin 186 
potilasta. 
Kipu lievitti 
täydellisesti 
93%:lla 



 44 
 

 

dustellak-
seen ki-
vuista. 

näistä poti-
laista, ja 
10%:lla oi-
reet olivat 
parantuneet. 

Pain Man-
agement af-
ter Car-diac 
Surgery: Are 
We Un-
derestimat-
ing Post Ster-
notomy 
Pain? 
 
 
Raksamani, 
K., Wong-
kornrat, W., 
Siriboon, P. 
& Pan-
tisawat, N 

Thaimaa & 
2013 

Selvittää sy-
dänkirurgis-
ten potilai-
den kivun 
esiintymistä 
ja riskiteki-
jöitä kohta-
laiselle ja ko-
valle kivulle 
mukaan lu-
kien hoito ja 
niiden komp-
likaatiot 

Takautuva 
tutkimus. Ki-
pua arvioin-
tiin NRS as-
teikolla, jota 
arvioitiin 48h 
leikkauk-
sesta. 

290 potilasta 
valittiin tut-
kimukseen, 
jotka olivat 
leikkauk-
sessa, jossa 
tehtiin ster-
notomia 

Esiintyvyys 
kovalle ja 
kohtalaiselle 
kivulle ope-
raation jäl-
keen tässä 
tutkimuk-
sessa oli kor-
kea. Leik-
kauksen 
kesto oli ai-
nut vaikut-
taja tässä 
tutkimuk-
sessa. Mikäli 
suoniohit-
teen teko 
kesti yli 60 
minuuttia, ki-
vut olivat ko-
vempia tuol-
loin. 

Effects of 
Epidural An-
esthesia on 
Acute and 
Chronic Pain 
After Coro-
nary Artery 
Bypass Graft-
ing.  
 
 
Onan, B., 
Onan, I., Ki-
lickan, L. & 
Sanisoglu, I. 

Turkki & 
2013 

Epiduraali-
puudutteen 
vaikutuksen 
arviointi leik-
kauksen jäl-
keiseen ki-
puun sepel-
valtimoiden 
ohituksen 
jälkeen. 

Satunnaistut-
kimus.  

40 potilasta, 
jotka jaettiin 
kahteen ryh-
mään. En-
simmäisessä 
ryhmässä he 
saivat nor-
maalin anes-
tesian lisäksi 
epiduraalika-
tetrin, jonka 
kautta saivat 
bupivajaiinia 
leikkauksen 
aikana aina 
24h asti leik-
kauksen jäl-
keen. Toinen 
oli kontrolli 
ryhmä, jotka 
eivät saanut 
epiduraalika-
tetria, mutta 

Tutkimuk-
sessa selvisi, 
että epidu-
raalikatetri 
ryhmä ei tar-
vinnut mi-
tään lisäkipu-
lääkettä, kun 
taas kontrol-
liryhmä tar-
vitsi Pa-
rasetamolia 
ja tramadolia 
tämän 24h 
tarkkailun ai-
kana. Otos 
oli niin pieni, 
että ei voitu 
tehdä päätel-
mää kivun 
kroonistumi-
sesta. 
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muuten nor-
maali anes-
tesian.  

The effect on 
continuous 
wound infu-
sion of ropi-
vacaine on 
postopera-
tive pain af-
ter median 
ster-notomy 
and medias-
tinal drain in 
children. Pe-
diatric Anest-
hesia.  
 
Mattila, I., 
Pätilä, T., 
Rautiainen, 
P.,  
Korpela, R., 
Nikander, S., 
Puntila, J., 
Salminen, J., 
Suominen P., 
Tynkkynen P. 
& Hiller, A. Suomi 2016 

Tutkittiin jat-
kuvan ropi-
vakaiini-in-
fuusion te-
hoa, että se 
vähentääkö 
leikkauksen 
jälkeisen 
morfiinin ku-
lutusta ja 
helpottaako 
tämä parem-
min kivutto-
muutta sy-
dänleikatuilla 
lapsilla 

Satunnaistut-
kimus, joka 
tehty kak-
soissokkoko-
keella. 

Tutkimuk-
sessa oli 49 
lasta ikäväliä 
1-9. Potilaat 
jaettiin kah-
teen ryh-
mään, jossa 
toinen ryh-
mistä sai in-
fuusiona ro-
pivakaiinia ja 
toiselle ryh-
mälle annet-
tiin keitto-
suolaliuosta 
lumelääk-
keenä 

Tutkimuk-
sessa selvisi, 
että lapset, 
jotka saivat 
ropivakaiinia 
eivät vähen-
täneet mor-
fiinin tar-
vettä eikä ki-
vun vastetta. 
Samaa luok-
kaa oli myös 
pahoinvointi-
suus molem-
missa ryh-
missä 

A random-
ised trial of 
oral versus 
intravenous 
opioids for 
treatment of 
pain after 
cardiac sur-
gery.  
 
Ruetzler, K., 
Blome, C., 
Nabecker, S., 
Makarova, 
N.,  
Ficher, H.,  
Rinoesl, H., 
Goliaseh, G., 
Sess-ler, D. & 
Koinig, H.  

Itävalta, 
Sveitsi & Yh-
dysvallat. 
2014 

Tutkittiin 
suun kautta 
otettavien 
opioidien te-
hoa verrat-
tuna suonen 
kautta an-
nettavien 
opioidien te-
hokkuuteen 
sydänleika-
tuilla poti-
lailla. 

Satunnaistut-
kimus 

51 potilasta, 
jotka tulivat 
suunnitel-
tuun leik-
kaukseen. 
Potilaat ja-
oteltiin kah-
teen ryh-
mään; toinen 
sai suun 
kautta Targi-
nikkia ja toi-
nen suonen-
sisäisesti 
morfiinia.  

Kokonaisopi-
oidiannos 
morfiiniin 
suhtautet-
tuna oli mer-
kitsevästi 
pienempi 
suun kautta 
annettavalla 
opioidilla, 
kuin IV-mor-
fiinilla. Kipu-
pisteet olivat 
samanlaiset 
kussakin ryh-
mässä. 
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The Associa-
tion Be-
tween Pre-
operative 
Pain 
Catastrophiz-
ing and Post-
operative 
Pain Inten-
sity in Car-
diac Surgery 
Patients.  
 
Khan, R., 
Skapinakis, 
P.,  
Ahmed, K., 
Stefanou, D., 
Ashrafian, 
H.,  
Darzi, A. & 
Athanasiou, 
T.   

Iso-britania. 
2012 

Tämän tutki-
muksen tar-
koituksena 
oli tutkia ly-
hytaikaista 
yhteyttä 
preoperatii-
visten psyko-
logisten 
muuttujien 
(kipu kata-
strofaalinen, 
ahdistus ja 
masennus) ja 
leikkauksen 
jälkeisen ki-
vun välillä 
yhteyttä sy-
dänleikkaus-
potilaita. 

Eepidemiolo-
ginen tutki-
mus. 

64 sydänleik-
kauspotilasta 
täytti “kivun 
katastrofaali-
sen asteikon 
(PCS)”, “sai-
raalan ahdis-
tuksen ja 
masennuk-
sen as-
teikon” ja 
“sanallisen 
arviointias-
teikon” (VRS) 
kivun voi-
makkuuden 
suhteen 
preoperatii-
visesti ja 48 
tunnin kulut-
tua leikkauk-
sesta. Kipu-
lääkkeiden 
kulutus rekis-
teröitiin. Tie-
dot demo-
grafisista, 
operatiivi-
sista ja kliini-
sistä ominai-
suuksista 
saatiin sai-
rauskerto-
muksista. 

PCS lomak-
keen käyttö 
voi ennustaa 
kivun kovuu-
desta poti-
lailla riippu-
matta siitä, 
onko poti-
lailla ahdistu-
neisuutta tai 
masennusoi-
reita entuu-
destaan. 
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Taulukko 3. Induktiivinen sisällönanalyysi 

Pelkistetyt ilmaukset Alakategoriat Yläkategoriat Pääkategoria 

Ennakointi mahdolli-
sista tulevista kivuista 
 
Säännöllinen kivun ar-
viointi 
 
Erilaiset kivunarvi-
ointi menetelmät 
 

Tehokas kivun ar-
viointi 

Miten kipua arvioidaan 
sternotomiapotilailla 

Leikkauksen jälkeinen 
kivun arviointi ja hoito 
sternotomiapotilalla 

Kärsimys 
Masentuneisuus ja ah-
distuneisuus 
 
Ennakoinnin puuttu-
minen, kipujen voi-
mistuminen ja kivun 
kroonistuminen 
 

Ei tehokas kivun 
arviointi 

Kivun hoito ennen 
leikkausta 
 
Estetään kroonisen ki-
vun kehittyminen 
 
Lyhyempi sairaalassa-
oloaika  
 
Tehokas kipulääkitys 
Potilaiden tyytyväi-
syys 
 
Puudutteet 
 
Parantunut nukahta-
minen 

Tehokas kivun-
hoito 

Mitä menetelmiä kivun-
hoidossa käytetään ster-
notomiapotilailla 

Kroonisen kivun kehit-
tyminen 
 
Pidentynyt sairaalas-
saolo aika 
 

Tehoamaton ki-
vunhoito 
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Hoitokustannuksien 
nousu 
 
Unettomuus 
 
Pelot 
 
Potilaiden tyytymät-
tömyys 
 

 

 


