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❙ ❙ Betydelsen av regional anestesi (RA)
för att minska perioperativ mortalitet
och morbiditet har länge diskuterats
bland anestesiologer och kirurger, t ex
helt nyligen i denna tidning [1-3]. 

Ett stort antal artiklar inom ämnes-
området är publicerade men dessa har
visat divergerande resultat, och två tidi-
gare publicerade metaanalyser har visat
antingen ingen [4] eller endast marginell
och temporärt gynnsam effekt av rygg-
bedövning [5]. Dessa har dock innefattat
relativt få studier (11 respektive 15),
som dessutom enbart inkluderat ortope-
diska ingrepp. 

I den aktuella metaanalysen [6], som
jämför generell anestesi (GA) och rygg-
bedövning (spinal eller epidural), och
som omfattar inte mindre än 141 studier
med sammanlagt 9 559 inklusioner  med
publiceringsår mellan 1971 och 1996,
finns samtliga opererande specialiteter
(där ryggbedövning kan vara indicerad)
representerade. 

Materialinsamlingen har skett efter
sökningar i fyra olika databaser, och
samtliga jämförande, randomiserade
(dock ej »kvasirandomiserade« som
bygger på födelsedatum eller dylikt)
studier inkluderades. Grupperna var un-
gefär lika stora (RA 51 procent, GA 49
procent), och där fanns inga skillnader i
fördelning mellan kön, ålder och risk-
grupper. 

Lägre mortalitet efter regional anestesi
Resultaten visar en klart lägre 30-da-
garsmortalitet bland patienter som fick
ryggbedövning jämfört med dem som
fick generell anestesi (2,1 mot 3,1 pro-
cent, oddskvot 0,70, 95 procents konfi-
densintervall 0,54–0,90, P=0,006). Ef-
fekten var oberoende av vilken typ av ki-
rurgi, och vilken typ av bedövning som
användes (spinal eller epidural), eller
huruvida ryggbedövningen användes
postoperativt eller ej. 

I studier där regional och generell
anestesi kombinerades kunde man inte
finna några skillnader gentemot generell
anestesi enbart. Tio av studierna, inklu-

derande totalt 1 371 patienter (huvud-
sakligen ortopediska), redovisade även
6-månadersmortalitet, och till skillnad
från tidigare metaanalyser [5] kunde
man i denna visa bibehållen trend också
på längre sikt. Under perioden mellan 1
och 6 månader noterades 60 dödsfall i
RA-gruppen och 70 dödsfall i GA-grup-
pen, dvs fortfarande en tendens till hög-
re mortalitet i GA-gruppen, även om
denna skillnad inte var signifikant. 

Även morbiditetsvinster
I materialet i sin helhet kunde stora skill-
nader ses även när det gällde morbidi-
tetsindikatorer, såsom djup ventrombos,
lungemboli, transfusionsbehov, pneu-
moni och andningsdepression, där
minskningar i incidens med mellan 39
och 59 procent kunde registreras. 

När det gäller postoperativ pneumoni
var incidensen klart lägre även bland pa-
tienter som fått kombinationsanestesi
(GA+RA) än bland patienter som enbart
sövts (oddskvot 0,59; 0,35–0,81). Den
största skillnaden kunde registreras
bland patienter som fått torakal epidural-
anestesi (oddskvot 0,48 mot 0,76 för
lumbal epiduralanestesi). 

Mindre, men signifikanta, skillnader
till regionalanestesins fördel sågs även
när det gällde hjärtinfarkt och njursvikt. 

Slutsats
Författarna hävdar att oförmågan hos ti-
digare studier att påvisa signifikanta
skillnader mellan regional anestesi och
generell anestesi har berott på bristande
statistisk styrka. Vidare är det oklart om
de skillnader som påvisats i den aktuella
studien enbart berodde på en gynnsam
effekt av regionalanestesi, eller om de
även kunnat hänföras till att generell
anestesi kunnat undvaras. Inte oväntat
anser författarna att deras data bör resul-
tera i ett mer utbrett användande av re-
gionalanestesi.
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