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1 JOHDANTO 

 

 

Ylipainoisten potilaiden kirurgia on erityisen haasteellista anestesiologian kannalta. 

Jopa potilaan tavanomainen monitorointi voi olla vaikeaa, jos potilas on merkittävästi 

lihava. Suonia on vaikeampi paikantaa, oikean kokoisen verenpainemansetin löytämi-

nen tuottaa ongelmia ja lääkkeiden annostelu vaihtelee ylipainoisen potilaan kohdalla. 

(Dobson 2000, 125; Nagelhout & Plaus 2010a, 1031.) 

 

Yksi suurimmista huolenaiheista anestesiahenkilökunnalle on ylipainoisen potilaan 

hengitysjärjestelmä. Hengityselinhäiriöt sekä mekaaniset että sairauksiin liittyvät, voivat 

aiheuttaa komplikaatioita leikkauksen aikana. (Blouw, Rudolph, Narr & Sarr 2003, 49.) 

Keuhkojen komplianssia huonontaa lisääntynyt verivolyymi keuhkoissa. Komplianssia 

pienentää lisäksi ylipaino, kun kookas vatsa painaa keuhkoja. Anestesia ja pneumoperi-

toneum korostavat vielä tätä ongelmaa. Myös FRC eli keuhkojen jäännöstilavuus on 

pienentynyt suurentuneen BMI:n vaikutuksesta. Ilmatievastus on kohonnut ja korreloi 

painoindeksin kanssa. Kaikki nämä tekijät hankaloittavat ylipainoisen potilaan hengitys-

työtä. (Lotia & Bellamy 2008, 152.) Myös intubaatio-ongelmat ovat yleistyneet lihavien 

potilaiden kohdalla. Anestesiologit Fox, Harris ja Kennedy (2008, 1342) suosittelevat 

tutkimuksessaan bariatrisen potilaan intubaation suoritettavaksi antitrendelenburgin 

asennossa ja vaikean intubaation välineisiin varautuen. Haasteita tuo myös asennonlait-

to. Paine- ja hermovaurioiden sekä alaraajatromboosien esiintyminen ovat yleistyneet 

ylipainoisilla. Näihin pystytään kuitenkin huolellisella asennonlaitolla vaikuttamaan. 

(Lehto 2010, 4.) 

 

Opinnäytetyömme tuotoksena teemme oppimateriaalia laihdutusleikkauspotilaan anes-

tesian erityispiirteistä. Teoriaosuudessa käsittelemme aluksi ylipainoisen potilaan pato-

fysiologisia muutoksia, jonka jälkeen kerromme induktion haasteista laihdutuskirurgias-

sa. Isona osana työhömme liittyvät myös asennon vaikutus anestesiaan sekä turvallisen 

hengityksen ylläpitäminen anestesian aikana. Lisäksi perehdymme lihavan potilaan 

leikkauksen aikaiseen nestehoitoon sekä lämmön ylläpitoon. Tuotoksemme, oppimate-

riaali, on tiivistetty kokonaisuus teoriaosuudesta. 
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2 LIHAVUUDEN AIHEUTTAMAT PATOFYSIOLOGISET JA TEKNISET MUU-

TOKSET 

 

 

Sairaalloisen lihavuuden myötä ihmisen kehossa tapahtuu paljon erilaisia patofysiologi-

sia muutoksia eri elimissä. Nämä muutokset lisäävät kuolleisuutta ja ennen aikaista kuo-

lemaa. (Nagelhout & Plaus 2010a, 1033.) Lihavuus vaikuttaa suuresti niin verenkierron, 

kuin hengityselimistön toimintaan. Rasvakudoksen määrän lisääntyminen ja lihaksiston 

työmäärän kasvu lisäävät hapen kulutusta ja hiilidioksidin tuotantoa elimistössä. Tämä 

johtaa siihen, että perusaineenvaihdunta lisääntyy, joka johtaa sydämen työmäärän li-

sääntymiseen ja sydämen minuuttivirtauksen kasvuun. Tällöin seurauksena voi olla va-

semman kammion laajentuminen ja liikatoiminta, hypertrofia. (Hekkala & Alahuhta 

2006, 287.)  

 

Rasvakudoksen lisääntymisen takia elimistöön muodostuu myös lisää uusia verisuonia, 

jolloin verivolyymi kasvaa noin 50 ml/kg. On arvioitu, että jokaiselle 13,5 kg:lle lisään-

tynyttä rasvakudosta muodostuu 40 kilometriä hiusverisuonia. Tämä lisää sydämen 

pumppausta 1dl/min jokaista lisärasvakiloa kohden. Verivolyymin lisääntymisen ja ras-

vakudoksen paljouden takia, verisuoniin kohdistuu suurempi paine, jonka takia sydänli-

has joutuu tekemään kovemmin töitä. (Nagelhout & Plaus 2010a, 1033; Rosenberg, 

Alahuhta, Lindgren, Olkkola & Takkunen 2006, 673.) Sydämen lisääntynyt toiminta 

vähentää kykyä lisätä sydämen lyöntivolyymia tarpeen vaatiessa (McConachie 2009, 

135). Lisäksi lihavuus aiheuttaa verenpaineen ja keuhkovaltimopaineen nousua, sydä-

menahtaumaa sekä sydämen rytmihäiriöt lisääntyvät huomattavasti sydämen liikatoi-

minnan, hypoksemian, sepelvaltimotaudin ja uniapnean vuoksi. (Nagelhout & Plaus 

2010b, 227; Hekkala & Alahuhta 2006, 287.) 

 

Hengitystoiminta kärsii huomattavasti, koska rasva painaa ja luo painetta vatsaan, palle-

aan ja keuhkoihin. Ajan kanssa tulee rintakehän pyöristymistä, lantioon tulee hyperlor-

doosia eli notkoa ja kylkiluut liikkuvat huonosti. Näiden takia rintakehän seinämän liik-

kuvuus ja keuhkojen toiminta laskee 35% normaalitoiminnasta. Sairaalloinen lihavuus 

on yhdistetty uloshengitystilavuuden ja keuhkojen kokonaistilavuuden alenemiseen. 

Lisäksi keuhkojen jäännöstilavuus pienenee eksponentiaalisesti painoindeksin kasvun 

mukaan. (Nagelhout & Plaus 2010a, 1036-1037.) 
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Ylipainoisen potilaan lisääntyneen hapenkulutuksen ja hiilidioksidin tuotannon takia 

potilas voi herkästi saada hypoksian tai hyperkapnian. Seurauksena keuhkoverenkierron 

paine nousee ja potilaalle voi tulla sydämen oikean puolen vajaatoiminta. (Hekkala & 

Alahuhta 2006, 287.) Lisäksi ylipaino aiheuttaa matalaa hengittämistä, jonka seurauk-

sena potilaalle voi kehittyä rajoittunut keuhkosairaus ja lopulta hypoventilaatio, hyper-

kapnia ja hypoksia (Nagelhout & Plaus 2010a, 1037).  

 

Koska sairaalloinen lihavuus aiheuttaa merkittäviä muutoksia keuhkojen toiminnassa, 

laskee se myös keuhkojen komplianssia, eli tilavuuden muutoksen suhdetta paineen 

muutokseen, huomattavasti jopa 70%. Tämä johtuu osittain rintakehän komplianssin ja 

osittain keuhkojen komplianssin laskusta. Ylipainon takia myös hengitysteiden sekä 

keuhkojen vastus suurenee ja hengityslihasten toiminta huononee, kun pallean asento 

muuttuu. Tämän seurauksena hengitystyö kasvaa. Anestesian kannalta merkittävimpiä 

muutoksia ovat keuhkomekaniikan toiminnanmuutos, jolloin toiminnallinen jäännöska-

pasiteetti eli FRC pienenee. Induktiossa ylipainoisen potilaan FRC voi laskea jopa 50% 

verrattuna normaalipainoista nukutettaessa. FRC:n laskun seurauksena ylipainoisten 

potilaiden happivarastot ovat pienemmät ja apnean aikana saturaatio laskee nopeammin. 

(Hekkala & Alahuhta 2006, 287.) 

 

Lihavuuteen liittyy myös teknisiä muutoksia, jotka vaikuttavat anestesiaan. Kanylointiin 

liittyy usein vaikeuksia runsaan rasvakudoksen vuoksi, jolloin anatomiset maamerkit 

näkyvät huonosti. (Rosenberg ym. 2006, 810; Hekkala & Alahuhta 2006, 289.) Lisäksi 

paksun rasvakerroksen takia tarvitaan pidempiä neuloja ja pistokulma voi muuttua 

(Hekkala & Alahuhta 2006, 289). Ylipainoiselle potilaalle suositellaan laitettavaksi kak-

si kanyylia leikkauksen ajaksi. Jos potilaalle asetetaan keskuslaskimokanyyli, on ultra-

ääniohjaus todennäköisesti tarpeen. Ongelmia voi olla myös noninvasiivisen verenpai-

neen mittauksessa, koska lihaville potilaille on usein hankala löytää sopivan kokoista 

mansettia. Väärän kokoista mansettia käytettäessä mittaustulos voi olla epäluotettava. 

Siksi laihdutusleikkauksissa suositellaan käytettäväksi invasiivista verenpaineen mitta-

usta. (Heino 2009, 220.) Muita lihavuuteen liittyviä teknisiä ongelmia anestesiassa voi-

vat olla aspiraation vaara, joka kasvaa vatsaontelon paineen kohotessa ja happaman ma-

hanesteen lisääntyessä. Lisäksi vaikeudet naamariventilaatiossa ja intubaatiossa ovat 

lisääntyneet. (Rosenberg ym. 2006, 810.) 
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3 LAPAROSKOPIAN AIHEUTTAMAT PATOFYSIOLOGISET MUUTOKSET 

 

 

Avoimiin leikkauksiin verrattuna laparoskooppinen leikkausmenetelmä on todettu pa-

remmaksi, koska siinä on lyhyempi leikkauksen jälkeinen toipumisaika, vähäisemmät 

hengitystoiminnan muutokset ja vähäisempi kipu ylävatsaleikkausten jälkeen, vähenty-

neet haavakomplikaatiot, nopeampi kotiutuminen sairaalasta sekä lyhyempi sairasloman 

tarve. (Rosenberg ym. 2006, 679.) 

 

Laparoskopia aiheuttaa muutoksia verenkierrossa sekä hengityksessä ja keuhkomeka-

niikassa. Vatsaontelon kohonnut paine pienentää sydämen iskutilavuutta, nostaa sys-

teemistä verenpainetta sekä lisää ääreisverenkierron vastusta ja vähentää vatsaontelon 

elinten verenvirtausta. Laparoskopia aiheuttaa verenpaineen nousua, mutta perinteinen 

verenpaineen seuraaminen ei välttämättä anna luotettavaa kuvaa siitä, mitä verenkier-

rossa tapahtuu pneumoperitoneumin aikana. Lisäksi leikkauksen aikana voi ilmetä ta-

kykardiaa tai bradykardiaa sekä rytmihäiriöitä. (Rosenberg ym. 2006, 279-280; Nagel-

hout & Plaus 2010a, 773-774.) 

 

Vatsaonteloon puhalletun hiilidioksidin takia keuhkojen ventilaatiota tulee lisätä, jotta 

hiilidioksidi saadaan poistettua keuhkojen kautta. Jos hiilidioksidia ei poisteta, tulee sen 

seurauksena potilaalle respiratorinen asidoosi. Vatsaontelon hiilidioksidin täytön seura-

uksena pallea sekä rintaontelon sisäinen paine kohoavat, ilmatiepaineet nousevat, keuh-

kojen komplianssi heikkenee sekä henkitorven harju nousee. Tämä voi johtaa siihen, 

että intubaatioputki siirtyy syvemmälle, jolloin seurauksena on endobronkiaalinen intu-

baatio. Lisäksi leikkauksen aikana tulee olla tarkkana hengitystiepaineiden kanssa, sillä 

korkeat hengitystiepaineet voivat aiheuttaa ilmarinnan. Laparoskopiasta voi aiheutua 

myös potilaalle leikkauksen aikana äkillistä happisaturaatio laskua, mikä voi johtua il-

marinnasta, keuhkoemboliasta tai endobronkiaalisesta intubaatiosta. (Rosenberg ym. 

2006, 680; Nagelhout & Plaus 2010a, 775.) 

 

Hiilidioksidia puhallettaessa vatsaonteloon voi seurauksena tulla useampia komplikaati-

oita, kuten kaasuembolia, kaasuilmarinta tai ihoemfyseema. Kaasuembolia syntyy usein 

heti kaasuntäytön alkaessa, koska hiilidioksidi pääsee verisuonistoon. Seurauksena poti-

laan etCO2 nousee jyrkästi ja potilaan tila järkkyy. Kaasuilmarinta syntyy kun hiilidiok-

sidi pääsee välikarsinaan ja pleuraonteloon, esimerkiksi synnynnäisten aukkojen kautta. 
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Tä’mä huonontaa keuhkotuuletusta, jolloin etCO2 kohoaa, hengitystiepaine nousee, 

hengitysäänet huononevat ja SpO2 laskee. Ihoemfyseema syntyy, kun kaasua pääsee 

vahingossa vatsanpeitteisiin tai karkaa vatsaontelosta ihon alle. Tämä korjaantuu yleen-

sä itsestään, eikä ole pieninä määrinä vaarallista. (Rosenberg ym. 2006, 680; Nagelhout 

& Plaus 2010a, 775.) 
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4 LAIHDUTUSLEIKKAUKSEN ANESTESIA 

 

 

4.1 Iv-anesteetit ylipainoisella 

 

Lihavuus hankaloittaa ja vaikuttaa suuresti lääkeaineiden farmakodynamiikkaan ja far-

makokinetiikkaan. Muutokset jakautumisessa liittyvät rasvan määrään, lisääntyneeseen 

verivolyymiin, vähentyneeseen kehon vesimäärään sekä proteiinien sidontaan ja lääk-

keiden rasvaliukoisuuteen. (Nagelhout & Plaus 2010a, 1032-1033.) Lihavien potilaiden 

lääkeaineiden farmakokineettisia ja –dynaamisia muutoksia ei kuitenkaan juurikaan ole 

tutkittu, mutta tarvittava lääkeaineen alkuannos perustuu yleensä sen jakaantumistila-

vuuteen ja ylläpitoannos puhdistumaan. Rasvakudoksen lisääntyminen kasvattaa myös 

rasvaliukoisten anesteettien jakaantumistilavuutta. Tämä vaatii suuremman annoksen 

rasvaliukoisia lääkeaineita, jotta saadaan aikaiseksi tarvittava farmakologinen efekti ja 

pystytään hidastamaan tiettyjen lääkeaineiden poistumista, kuten bentsodiatsepiinien. 

Vesiliukoisilla lääkeaineilla on paljon rajoittuneempi jakautuminen kuin rasvaliukoisilla 

ja ylläpitoannokset pitäisikin pohjautua ihannepainoon yliannostusten välttämiseksi. 

(Hekkala & Alahuhta 2006, 287; Nagelhout & Plaus 2010a, 1032.) 

 

Ylipainoisten potilaiden lääkkeiden annostus on ongelmallista, sillä lääkeaineet voidaan 

annostella joko todellisen painon, ihannepainon, korjatun painon tai lean body massin 

eli LBM:n pohjalta (Taulukko 1.). Ihannepaino voidaan laskea naisilla vähentämällä 

pituudesta (cm) 105 ja miehillä 100, korjattu paino taas voidaan laskea ihannepaino 

+0,4% ylipainosta ja LBM voidaan laskea ihannepaino +20%. (Heino 2009, 220.) Kas-

vaneen verivolyymin takia vesi- ja rasvaliukoiset lääkkeet joutuvat jakautumaan laa-

jemmalle alueelle, kuin normaalipainoisilla (McConachie 2009, 135). 

 

Anestesia-aineiden puhdistuma- ja poistumisaika ovat samat kuin normaalipainoisilla. 

Lääkkeiden annostus lasketaan lääkeaineen jakautumistilavuuden perusteella, kun taas 

infuusioannos puhdistuma-ajan perusteella. Lääkeaineet, jotka vaikuttavat vain vähäras-

vaisissa kudoksissa, lasketaan ihannepainon mukaan. Lääkkeet, jotka jakautuvat tasai-

sesti rasvakudoksessa sekä vähärasvaisessa kudoksessa, lasketaan todellisenpainon mu-

kaan. Jos jonkin lääkkeen puhdistuma kasvaa lihavuuden myötä, infuusio lasketaan to-

dellisen painon mukaan. Lääkkeet, joiden puhdistuma-aika pienenee tai on muuttuma-
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ton sekä niiden infuusionopeus, on laskettava ihannepainon mukaan. (McConachie 

2009, 135; Heino 2009, 220.) 

 

Laihdutusleikkauksen aikana potilaalle tulee antaa antibioottiprofylaksi ennen leikkauk-

sen alkamista. Antibioottiprofylaksin tarkoituksena on estää leikkauksen jälkeinen tu-

lehdus sekä mahdollisten bakteerien leviäminen. (Elberkennou 2011.) Antibioottiprofy-

laksi kerta-annoksena vähentää haava-, virtsatie- ja hengitystieinfektion riskiä potilailla, 

jotka ovat olleet leikkauksessa (Sipilä 2011). Lisäksi on tärkeää yrittää vähentää antibi-

oottien kokonaiskulutusta, jotta resistenttien bakteerikantojen syntymisen riski pienenisi 

(Elberkennou 2011). Suositeltavia antibiootteja laihdutusleikkauspotilaille ovat esimer-

kiksi rocephalin 2g ja trikozol 500mg (Tays 2010a). 

 

 

4.1.1 Laskimoanesteetit 

 

Laihdutuskirurgian anestesiaan suositellaan käytettäväksi propofolia (propofol 10mg/ml 

tai 20mg/ml), sillä se on rasvaliukoinen anesteetti ja leviää nopeasti verisuonitettuihin 

elimiin. Propofolilla on vähemmän sivuvaikutuksia kuin muilla laskimoanesteeteilla ja 

lisäksi se ehkäisee toimenpiteen jälkeistä pahoinvointia. Propofoli aiheuttaa laitettaessa 

laskimokirvelyä, mikä kuitenkin voidaan minimoida kanyloimalla mahdollisimman suu-

ri suoni. Potilaalle voidaan myös antaa  1%:sta lidocainia suonensisäisesti ennen propo-

folin antoa. (Valanne & Korttila 1993.) 

 

Propofolia käytettäessä tulee ottaa huomioon sen hengitystä lamaava vaikutus, minkä 

vuoksi hengitystä täytyy usein avustaa mekaanisesti. Propofoli alentaa myös huomatta-

vasti verenpainetta sekä joskus myös sydämen sykettä, minkä vuoksi näihin tulee varau-

tua hyvin ennen anestesian aloittamista. (Rosenberg, ym. 2006, 120; Pharmaca Fennica 

2007b, 2290-2291.) Propofolia käytettäessä sen jakautuminen ja puhdistuma-aika kas-

vavat, mutta silti annostuksen pitäisi pohjautua todelliseen painoon eikä ihannepainoon 

(McConachie 2009, 138). Propofolin induktioannos terveillä aikuisilla on noin 2-

2,5mg/kg ja sen puhdistuma-aika on 22-30ml/min/kg. Propofolin eliminaatioaika vaih-

telee neljästä tunnista kahteenkymmeneenneljään tuntiin. (Rosenberg, ym. 2006. 119-

120.) Laihdutusleikkauksissa käytetään usein 2%:sta propofolia infuusiona, annostusta 

vaihdellen vasteen mukaan. Tällöin leikkauksen aikana ei tarvitse käyttää inhalaatio-

anesteetteja. (Tays 2011a.) 
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Tiopentaali on toinen vaihtoehtoinen induktioaine laihdutuskirurgian anestesian aloit-

tamiseen. Tiopentaali ärsyttää voimakkaasti verisuonia, ja vahingossa tapahtuva valti-

monsisäinen injektio voi aiheuttaa voimakkaan ärsytystilan. Tämä voi johtaa jopa vaka-

viin komplikaatioihin, minkä takia kliinisesti ei yleensä käytetä yli 25mg/ml vahvuisia 

liuoksia. Tiopentaalia käytetään tavallisemmin anestesian induktioon ja harvemmin 

anestesian ylläpitoon. Pienissä toimenpiteissä anestesian ylläpito tiopentaalilla on mah-

dollista. (Rosenberg ym. 2006, 116-117.) Tiopentaalin alkuannos perustuu potilaan to-

delliseen painoon. Monet lihavat potilaat ovat kuitenkin herkkiä tiopentaalin vaikutuk-

sille, joten todellisen painon mukaan laskettua annosta kannattaa pienentää. (Hekkala & 

Alahuhta 2006, 288.) Tiopentaalin alkuannos on yleensä noin 3-5mg/kg ja puhdistuma-

aika on 3-4 ml/min/kg. Eliminaatioaika tiopentaalilla on 7-5 tuntia. (Rosenberg ym. 

2006, 119.) 

 

Midatsolaami on yksi barbiduraateista ja sitä käytetään lähinnä laskimonsisäisenä esi-

lääkkeenä sekä rauhoittavana lääkkeenä kirurgisten tai diagnostisten toimenpiteiden 

yhteydessä, mutta myös anestesian tukilääkkeenä (Rosenberg ym. 2006, 123). Midatso-

laamin jakautuminen kasvaa, mutta puhdistuma-aika ei. Tästä riippumatta yksittäinen 

annos tulisi pohjautua potilaan todelliseen painoon, kun taas infuusio tulisi pohjautua 

ihannepainoon. (McConachie 2009, 138). Midatsolaamin alkuannos on 0,1-0,3mg/kg, 

puhdistuma-aika on 6-11 tuntia ja eliminaatioaika on 1,7-2,6 tuntia (Rosenberg ym. 

2006. 119). 

 

 

4.1.2 Lihasrelaksantit 

 

Hyvä lihasrelaksaatio on tärkeä leikkauksen aikana ventilaation ja hyvien leikkausolo-

suhteiden turvaamiseksi. Koska lihasrelaksantit lamaannuttavat myös hengityslihasten 

toiminnan, niitä käyttäessä tulee huomioida potilaan hengityksen turvaaminen. Relak-

santit estävät potilaan lihasjänteyttä, mikä helpottaa intubaatiota ja takaa optimaaliset 

leikkausolosuhteet. (Lukkari, Kinnunen & Korte 2007, 153-154.) 

 

Lihasrelaksantteja on nondepolarisoivia sekä depolarisoivia. Nondepolarisoivat lihasre-

laksantit lamaavat tahdonalaisia lihaksia estämällä asetyylikoliinin vaikutukset hermo-

lihasliitoksen postsynaptiseen nikotiinireseptoriin. Näitä ovat esimerkiksi atrakuuri, 

mivakuuri, pankuroni, rokuroni ja vekuroni.  Laihdutuskirurgiaan suositellaan käytettä-
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väksi nondepolarisoivia lihasrelaksantteja, sillä ne ovat riippumattomia maksan ja mu-

nuaisen toiminnasta tai verenvirtauksesta. (Rosenberg ym. 2006, 141; Heino 2009, 221.) 

Nondepolarisoivien lihasrelaksanttien annostukset pohjautuvat yleensä ihannepainoon, 

koska todellisenpainon mukaan annostellessa lihasrelaksanttien vaikutus kestää pidem-

pään. Poikkeuksena tästä pankuroni, joka tarvitsee suuremman annostuksen sekä atra-

kuuri, jonka vaikutusaika on muuttumaton. Näiden annostus lasketaan todellisen painon 

mukaan. (McConachie 2009, 138.) Vekuronin vaikutus saattaa taas olla pidentynyt liha-

villa potilailla (Heino 2009, 221). 

 

Depolarisoivien lihasrelaksanttien vaikutus alkaa nopeasti ja ne voivat saada aikaan 

aluksi lihassyiden epäsynkronista supistelua, joka nähdään potilaan lihasten värinänä eli 

faskikulaationa. Näistä lihassupistuksista voi seurata lihaskipuja. Lisäksi lihassupistuk-

set vapauttavat lihassoluissa kaliumia, joskus jopa vaarallisen paljon, sekä solunsisäisiä 

entsyymejä. Non-depolarisoivat lihasrelaksantit eivät aiheuta tällaista vaikutusta. Depo-

larisoivia lihasrelaksantteja ovat esimerkiksi suksinyylukoliini ja dekametoni. (Nagel-

hout & Plaus 2010b, 186; Rosenberg ym. 2006, 146.) 

 

Depolarisoivista lihasrelaksanteista sukoliinia (suksametoniumkloridi) voidaan käyttää 

laihdutuskirurgiassa potilaan intuboimiseen. Sukoliini on lyhytvaikutteinen lihasrelak-

santti ja sen vaikutus alkaa nopeasti, mikä mahdollistaa nopean intubaation. Kun käyte-

tään intuboidessa lyhytvaikutteista lihasrelaksanttia, joka vaikuttaa nopeasti, puhutaan 

crush-intubaatiosta. Lihasrelaksaation ylläpitoon käytetään laihdutusleikkauspotilailla 

usein esimerkiksi esmeronia (rokuronibromidi) tai nimbexia (glaxosmithkline). Nämä 

ovat keskipitkävaikutteisia relaksantteja siksi sopivat hyvin relaksaation ylläpitoon. 

(Tays 2011b.) 

 

 

4.1.3 Kipulääkkeet 

 

Opioideja käytetään vähentämään kipua sekä yhdistettynä regionaalisiin tekniikoihin ja 

yleisanestesiassa. Yleisimpiä anestesian aikana käytettyjä opioideja ovat fentanyyli, 

alfentaniili, remifentaniili ja sulfentaniili. Ylipainoisille potilaille rasvaliukoiset opiaatit 

tulisi annostella todellisenpainon mukaan, mutta ylläpitoannosta kannattaa pienentää, 

sillä lihavat potilaat ovat usein herkempiä opiaattien aiheuttamalle ventilaatiovajauksel-

le. (Hekkala & Alahuhta 2006, 288.) Opiaatit annostellaan ylipainoisille potilaille aina 
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suonensisäisesti, sillä potilaan rasvakudos on niin paksu, että normaalimittaisella injek-

tioneulalla pistäminen lihakseen on vaikeaa (Nummila & Pulkkinen 2008, 11). 

 

Laihdutusleikkauspotilaille hyvä ja paljon käytetty opioidi leikkauksen aikana on remi-

fentaniili eli ultiva. Sitä käytetään usein jatkuvana infuusiona koko leikkauksen ajan. 

Ultiva-infuusio on annettava kalibroidun infuusiolaitteiston kautta nopeasti virtaavaan 

kanyyliin tai erilliseen iv-letkuun. (Nummila & Pulkkinen 2008, 10; Pharmaca Fennica 

2007b, 2919.) Induktiossa ultiva annetaan yhdessä muiden anestesia-aineiden kanssa. 

Ultiva voidaan antaa suoraan infuusiona 0,5-1 μg/kg/min, joko käyttäen hidasta bolusin-

jektiota 1μg/kg annettuna 30 sekunnin aikana, tai ilman bolusta. Ultivan infuusionopeus 

arvioidaan yksilöllisesti potilaan vasteen mukaan. (Pharmaca Fennica 2007b, 2920.) 

 

Fentanyyli on hyvä, mutta laihdutusleikkauspotilailla harvemmin käytetty opioidi. Se on 

synteettinen rasvaliukoinen opiaatti, joka ei ole suoraan verrannollinen todelliseen pai-

noon painon ylittäessä 70kg. Sen alkuannos perustuu kuitenkin todelliseen painoon. 

(Nagelhout & Plaus 2010a, 1032.) Fentanyylin suonensisäinen annostus on 1-3 μg/kg ja 

se tulisi antaa potilaalle 4-5 minuuttia ennen kivuliasta toimenpidettä tai esimerkiksi 

intubaatiota, jotta sen vaikutus on maksimissaan. Fentanyyliä annostellaan yleensä tois-

tuvina kerta-annoksina koko leikkauksen ajan ja sitä annostellaan niin, että lääkkeen 

vaikutus on suurimmillaan silloin, kun leikkauskipu on voimakkaimmillaan. Alfentanii-

lin suonensisäinen annostus on 10-20 μg/kg ja sen maksimaalinen vaikutus on 2-3 mi-

nuutin kuluttua antamisesta. Sen alkuannos perustuu ihannepainoon ja sitä annetaan 

leikkauksen aikana jatkuvana infuusiona. Sulfentaniilin annostus potilaalle on 0,1-0,3 

μg/kg ja se tulisi antaa fentanyylin tapaan 4-5 minuuttia ennen toimenpidettä tai intu-

baatiota, jotta vaikutus olisi maksimaalinen. (McConachie 2010, 138; Rosenberg ym. 

2006, 133.) 
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TAULUKKO 1. Laskimoanestesia-aineiden annostus ylipainoisella potilaalla  

Anestesia-aine Annostus Annostus mg/kg 

Midatsolaami Todellisen painon mukaan 0,1-0,3 mg/kg 

Tiopentaali Todellisen painon mukaan 3-5 mg/kg 

Propofol Todellisen painon mukaan 2-2,5 mg/kg 

Fentanyyli Todellisen painon mukaan 1-3 μg/kg 

Remifentaniili Todellisen painon mukaan 1 μg/kg 

Rokuroni Ihannepainon mukaan 1,0 mg/kg 

Cisatrakuuri Ihannepainon mukaan 0,15 mg/kg 

Suksinyylikoliini Todellisen painon mukaan 1-2 mg/kg 

(Nagelhout & Plaus 2010b, 229; Pharmaca Fennica 2007a;b.) 

 

 

4.2 Inhalaatioanesteetit ylipainoisella 

 

Inhalaatioanestesialla tarkoitetaan höyrystyviä anesteetteja, jotka saavat aikaan kirurgi-

sen yleisanestesian. Ne annostellaan keuhkojen kautta verenkiertoon, josta ne edelleen 

kulkeutuvat keskushermostoon. Myös poistuminen tapahtuu hengityksen kautta. Inha-

loitavista anesteeteista typpioksiduuli, isofluraani, sevofluraani sekä desfluraani ovat 

yleisimmin käytössä, kun taas halotaania ja enfluraania käytetään enää harvoin. (Korte 

ym. 2000, 307; Rosenberg ym. 2006, 379.) Inhalaatioanesteeteista isofluraania, desflu-

raania ja sevofluraania on käytetty ylipainoisilla ja lihavilla potilailla minimaallisin 

komplikaatioin (Nagelhout & Plaus 2010a, 1033). 

 

Minimum alveolar concentration eli MAC-käsite on luotu, jotta pystyttäisiin vertaile-

maan eri inhalaatioanesteettien voimakkuuksia. MAC-arvo tarkoittaa sitä anestesia-

aineen loppuhengityksen konsentraatiota (alveoraalista anestesia-ainepitoisuutta), jossa 

50% potilaista ei reagoi ihoviiltoon. MAC ei kuvaa anestesian syvyyttä. Mikäli typpiok-

siduulia käytetään kaasuseoksessa, inhalaatioanesteetin tarve vähenee. Esimerkiksi se-

vofluraanin MAC-arvo hapen kanssa on 2,0 kun taas typpioksiduulin kanssa vain 0,66 

(Taulukko 2). MAC-arvoon suurentavasti vaikuttavat alhainen ikä, kuume tai alkoho-
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lismi, kun taas arvoa pienentäviä tekijöitä ovat alilämpöisyys, hypotensio ja anemia. 

Arvoon eivät vaikuta anestesian kesto, sukupuoli, metaboliset happo-

emästasapainohäiriöt tai hypertensio. (Rosenberg ym. 2006, 379-380, 101-102.) 

 

TAULUKKO 2. Inhalaatioanesteettien MAC-arvo hapen tai typpioksiduulin kanssa 

 MAC-arvo 100% hapen 

kanssa 

MAC-arvo 70% typpiok-

siduulin kanssa 

Halotaani 0,75 0,29 

Isofluraani 1,15 0,50 

Sevofluraani  2,0 0,66 

Desfluraani 6-7 n. 3 

(Rosenberg ym. 2006, 99.) 

 

Typpioksiduuli aiheuttaa vain lievän hypnoottisen, amnestisen ja analgeettisen tilan. 

Sen vuoksi sitä käytetään usein muihin anestesia-aineisiin yhdistettynä, jolloin se voi-

mistaa niiden vaikutusta. Typpioksiduuli lamaa sydäntä kuten muutkin anesteetit, mutta 

verenkierto vaikutukset ovat lieviä terveellä potilaalla. Se saattaa nostaa keuhkoveren-

kierron vastusta. Typpioksiduulin annon yhteydessä tulee kiinnittää huomiota intubaa-

tioputken kalvosimeen, joka saattaa paisua typpioksiduulin vaikutuksesta etenkin pitkis-

sä leikkauksissa. Typpioksiduuli poistuu nopeasti verestä alveoleihin, jolloin hapen osa-

paine alveoleissa pienenee. Tämän diffuusiohypoksian välttämisen vuoksi on typpioksi-

duulin annon lopettamisen jälkeen annettava välittömästi sataprosenttista happea. Pitkä-

kestoisissa laparoskooppisissa anestesioissa typpioksiduulin antoa on vältettävä, sillä se 

kertyy onteloihin ja haittaa kirurgista näkyvyyttä. Yhdessä hiilidioksidin ja suolikaasu-

jen kanssa se voi muodostaa syttymisherkän kaasuseoksen. Se saattaa myös kasvattaa 

mahdollisen embolian tai ilmarinnan kokoa. (Korte ym. 2000, 308; Rosenberg ym. 

2006, 106-107, 681-682.) 

 

Halotaani laajentaa keuhkoputkia ja sopii näin ollen astmaatikoille. Sen etuihin kuuluu 

vähäinen hengitystieärsytys, mutta haittoihin huomattavat haitalliset verenkierrolliset 

vaikutukset. Halotaani alentaa verenpainetta ja lamaa sydäntä. Lamaava vaikutus aihe-

uttaa iskutilavuuden ja minuuttivirtauksen pienenemisen, joka saattaa aiheuttaa myös 

bradykardiaa. Yhdessä adrenaliinin kanssa se voi aiheuttaa sydämen kammioperäisiä 
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rytmihäiriöitä. Halotaanin toistuvaan käyttöön on liitetty myös hepatiitin vaara. (Rosen-

berg ym. 2006, 107-108, 380.) 

 

Hengityselimistövaikutukset isofluraanilla ovat hengityksen taajuuden ja kertatilavuu-

den pieneneminen. Syke nousee, mutta verenpaine laskee yleensä hiukan. Sydäntä la-

maava vaikutus on vähäinen. Isofluraanin sepelsuonia laajentava vaikutus saattaa aihe-

uttaa sydänlihakseen paikallista verenpuutetta sepelvaltimotautia sairastavilla. Tutki-

musten mukaan isofluraania voi tästä huolimatta antaa alle 0,5 prosentin sisäänhengi-

tyspitoisuutena myös potilaille, joilla on ollut sydäninfarkti tai jotka sairastavat sepel-

valtimotautia. Isofluraani vahvistaa nondepolarisoivien lihasrelaksanttien vaikutusta ja 

aiheuttaa myös yksistään huomattavaa lihaslamaa. (Rosenberg ym. 2006, 110.) 

 

Sevofluraani on miellyttävän tuoksuinen, eikä se ärsytä ilmateitä. Sevofluraania käyte-

tään enimmäkseen lyhytkirurgiassa, koska sillä on nopeampi induktiovaikutus ja siitä 

toivutaan myös lyhyemmässä ajassa. Sevofluraanin vaikutuksesta seerumin epäor-

gaanisten fluoridien määrä metabolisoituu nopeammin lihavilla kuin normaalipainoisilla 

potilailla, jos ylipainoisella potilaalla on lisäksi munuaisten vajaatoimintaa. Tämä omi-

naisuus voi aiheuttaa sen, että anestesiassa on käytettävä jotakin toista inhaloitavaa 

anestesia-ainetta. (Nagelhout & Plaus 2010a, 1033.) Toisaalta niin kutsutun iske-

miasiedätysvaikutuksensa vuoksi se soveltuu myös hyvin sydänsairaan potilaan anes-

tesiaan sillä se suojaa iskemia-reperfuusiovaurioilta. Myös sevofluraani lamaa hengitys-

tä. Sevofluraani soveltuu anestesian ylläpitoon samoin kuin desfluraani ja tähän tarkoi-

tukseen niitä voidaan käyttää propofolin asemasta. (Rosenberg ym. 2006, 111.) 

 

Desfluraani sopii parhaiten päiväkirurgisen potilaan anestesiaan, sillä anestesiainduktio 

ja herääminen ovat nopeita. Lisäksi desfluraanin käytön jälkeen potilaat on voitu ekstu-

boida nopeammin ja hapettuminen heräämössä on ollut parempaa kuin muilla anestesia-

aineilla. (Heino 2009, 42; Rosenberg ym. 2006, 111.) Vaikutus verenkiertoon on sa-

mankaltainen kuin isofluraanilla. Toisin kuin sevofluraani, desfluraani saattaa ärsyttää 

hengitysteitä mikä voi osaltaan taas kiihdyttää sykettä. Desfluraani metaboloituu hi-

taammin kuin isofluraani. (Rosenberg ym. 2006, 111-112.) Desfluraania suositellaan 

käytettäväksi laihdutusleikkauksissa potilaiden nopean anestesiasta toipumisen vuoksi. 

Verrattuna isofluraaniin potilaiden niin fyysinen kuin psyykkinen kunto palautuivat 

nopeammin desfluraanin käytön jälkeen. Myös hyvä hemodynaaminen kontrolloitavuus 
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sekä vähäinen pahoinvointi tai oksentelu on lueteltu desfluraanin eduiksi. (Ogunnaike, 

Jones, Jones, Provost & Whitten 2002, 1799.)  

 

Laihdutusleikkauksissa suositellaan käytettäväksi ensisijaisena anestesia muotona TI-

VA:a eli potilas pidetään unessa suonensisäisten anesteettien avulla, eikä inhalaatio-

anesteetteja käytetä. Anestesiaa ylläpidetään yleisimmin perfuusoreiden kautta toimivil-

la propofol- ja ultiva-infuusioilla. Perfuusorit voidaan asettaa TCI -muotoon, eli tavoi-

tekontrolloituun annosteluun. Tällöin perfuusorit laskevat itse, syötettyjen tietojen avul-

la, anestesia-ainepitoisuudet kohde-elimessä eli aivoissa. Jos propofolia joudutaan käyt-

tämään isoilla tavoitepitoisuuksilla, voidaan alkuvaiheessa käyttää sevofluraania lisänä. 

(Fox, Harris & Kennedy 2008, 1340.) 

 

 

4.3 Leikkausasennon vaikutus laihdutusleikkauspotilaan elintoimintoihin 

 

Optimaalisen leikkausasennon tavoitteena on tarjota kirurgille paras mahdollinen näky-

vyys leikkausalueelle minimoiden samalla potilaalle koituvat riskit. Jokaisella leikkaus-

asennolla on omat riskitekijänsä, jotka hoitohenkilökunnan tulee ottaa huomioon anes-

tesioidun potilaan puolesta tämän etua valvoen. (Knight & Mahajan 2004, 160.) 

 

Laparoskooppisesti suoritettavissa ylävatsaleikkauksissa potilas on selkäasennossa pää-

puoli nostettuna ylöspäin 30-45 astetta. Tätä kutsutaan antitrendelenburgin asennoksi. 

Ylipainoisen potilaan trendelenburgin asentoa tulisi välttää, sillä se lisää kaikkia niitä 

ei-toivottuja keuhkovaikutuksia, jotka jo pelkkä selkäasento saa aikaan. (Hekkala & 

Alahuhta 2006, 289.) Kuitenkin myös antitrendelenburgin asennolla on omat haittavai-

kutuksensa. Yhdessä pneumoperitoneumin kanssa se lisää haitallisia verenkiertovaiku-

tuksia ja kohottaa vatsaontelon painetta, sitä enemmän mitä isommassa kohoasennossa 

potilas on. Antitrendelenburgin asennossa veren pakkaantuminen alaraajoihin voi vä-

hentää laskimopaluuta sydämeen, ja näin ollen tromboosiriski lisääntyy. (Hekkala & 

Alahuhta 2006, 289; Rosenberg ym. 2006, 680, 810; Rotko 2010, 312.) Antitrendelen-

burgin asento lisäksi kasvattaa sydämen työmäärää, sillä sydämen esikuorman vähetessä 

hypotension sekä reflektorisen takykardian vaara kasvaa. Yhdessä anestesia-aineiden 

kanssa nämä tekijät voivat aiheuttaa merkittävän sydämen minuuttivolyymin laskun, 

joka omalta osaltaan myös edesauttaa laskimotrombien kehittymisessä. (Rotko 2010, 

312, 314-315.) Laskimotrombien ennaltaehkäisyksi jalkoihin suositellaan antiembo-
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liasukkia, laskimopumppusukkia tai ideaalisiteitä leikkauksen ajaksi (Korte ym. 1999, 

374). 

 

Selkäasento aiheuttaa myös pallean työntymisen ylöspäin, mikä lisää entisestään vatsa- 

ja rintaontelon painetta yhdistettynä lihavuuteen. Tästä voi seurata alveolien luhistumi-

nen ja oikovirtaus. Makuuasento ja anestesia pienentävät keuhkojen jäännöskapasiteet-

tia yhteensä noin 1000 ml (normaalisti keuhkojen funktionaalinen jäännöskapasiteetti 

on pystyasennossa noin 2500 ml). Yhdessä pneumoperitoneumin kanssa tämä voi 

edesauttaa atelektaasien synnyssä sekä aiheuttaa happeutumis- ja ventilaatiohäiriön. 

Positiivisen loppu-uloshengityspaineen (PEEP) käyttäminen parantaa happeutumista. 

(Rotko 2010, 312, 314.) Antitrendelenburgin asento helpottaa kohonnutta vatsaontelon 

painetta, mutta hyödyllinen vaikutus häviää pneumoperitoneumin aikana. (Hekkala & 

Alahuhta 2006, 289.) 

 

Myös leikkauspöydän valintaan on kiinnitettävä huomiota sairaalloisesti lihavien poti-

laiden kohdalla. Tavalliset leikkauspöydät kantavat noin 205 kg painoisen potilaan, 

mutta leikkauspöytiä on suunniteltu erityisesti sairaalloisen lihaville. Ne kannattelevat 

aina 455 kg painoiset potilaat ja ovat lisäksi leveämpiä kuin tavalliset leikkauspöydät.  

On myös olemassa leikkauspöytiä, joissa on irrotettavat sivupalat, jotka tuovat tarvitta-

essa lisäleveyttä.  Lihavuuskirurgisilla potilailla on vaarana pudota pöydältä varsinkin 

jos asentoa muutetaan kesken leikkauksen. Tämän vuoksi heidät tulisi sitoa vyöllä hy-

vin kiinni leikkauspöytään. Putoamisen estämiseksi leikkauspöytään voidaan lisäksi 

kiinnittää sivutuet potilaan lantion kohdalle. Myös jalkaterien alle voidaan laittaa tuet, 

jotka estävät potilasta valumasta alaspäin antitrendelenburgin asennon aikana. (Ogun-

naike ym. 2002, 1797.)  

 

Hermovauriot ja painehaavat ovat tavallisempia ylipainoisten, kuin normaalipainoisten 

keskuudessa, etenkin jos lihavuuteen liittyy lisäksi diabetes. Myös leikkauksen aikainen 

raajojen verenkierron huononeminen altistaa vaurioille. Ihon verenkierto huononee enti-

sestään, jos potilaalla on sydämen vajaatoiminta tai hän tupakoi. Huono ravitsemustila 

edesauttaa osaltaan vaurioiden syntyä. (McConachie 2009, 140; Oguinnaike ym. 2002, 

1798; Rotko 2010, 313-314.) 

 

Potilaan nukutuksenaikaista asentoa valmisteltaessa erityistä huomiota tulee kiinnittää 

alueisiin, jotka ovat leikkauksen aikana paineen alaisina. Selkäasennossa potilaan paino 
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jakaantuu takaraivon, lapaluiden, sakrumin, pohkeiden ja kantapäiden varaan. Tässä 

asennossa myös leikkauksen jälkeisiä selkäkipuja aiheuttavia polvien hyperekstensiota 

sekä lannerangan hyperlordoosia on varottava. Niiden ehkäisyssä polvien alle asetetun 

tyynyn käyttö on suositeltavaa. Painautumisien lisäksi hermovauriot voivat syntyä myös 

venytyksen tai iskemian vuoksi. Anestesian aikana tavallisimmin vaurioituvia käden-

hermoja ovat ulnaari- ja plexus brachialiksenhermot. Ulnaarihermon vaurion estämisek-

si käden pitäisi olla joko neutraaliasennossa tai supinaatiossa. Brachialishermon vaurion 

välttämiseksi käden tulee olla koko pituudeltaan pehmustettuna kyynärnivel pienessä 

flexiossa. Huolellisesta asennon laitosta huolimatta hermovaurioita voi silti ilmaantua 

anestesian aikana korkeanriskin potilaille, joista onneksi suurin osa paranee ajan kulues-

sa. (McConachie 2009, 139; Oguinnaike ym. 2002, 1798; Rotko 2010, 313-314.) 

 

 

4.4 Laitteiden asettaminen laihdutusleikkauspotilaalle 

 

Laihdutusleikkauspotilaalle laitetaan tavallisimmin arteriakanyyli, koska non-

invasiivinen verenpaineen mittaus voi olla hankalaa ja epäluotettavaa ylipainoisen poti-

laan kohdalla. Usein on vaikea löytää oikean kokoista mansettia, jolla saataisiin luotet-

tavia tuloksia. Arteriakanyyli tulee asettaa potilaalle jo ennen esihapetusta, jolloin saa-

daan myös ”huoneilma” astrup-näyte. Leikkauksen ajaksi potilaalle asetetaan lisäksi 

EKG-, pulssioksimetri, TOF/NMT- sekä lämpömittarit. Laihdutusleikkauspotilaalla 

mitataan leikkauksen aikana unensyvyyttä entropialla. (Tays 2011c; Nummila 2008, 

11.) 

 

Leikkauksessa tarvitaan suu-mahaletkua, leikkauksen ollessa siinä vaiheessa, että maha-

laukusta resekoidaan sitä osaa joka poistetaan. Suu-mahaletkun asettaa anestesialääkäri 

paikoilleen. Suu-mahaletkun kautta ruiskutetaan keittosuola-metyleenisiniliuosta, jolla 

tarkistetaan sauman pitävyys. Keittosuola-metyleenisiniliuosta ruiskutetaan yhteensä 

100 millilitraa, puoliksi yläsaumaan ja alasaumaan jaettuna. (Nummila 2008, 11; Tays 

2010a.)  

 

Laihdutusleikkauspotilaille ei aseteta epiduraalikatetria, sillä sen asettaminen on todella 

hankalaa ja lähes mahdotonta korkean BMI:n takia. Potilaalle ei aiheudu leikkauksesta 

suuria haavoja, joten he eivät hyödy epiduraalikatetrista kivunhoidollisestikaan. (Num-

mila 2008, 11.) 
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5 TURVALLISEEN HENGITYKSEEN VALMISTAUTUMINEN LAIHDUTUS-

LEIKKAUKSESSA 

 

 

Kuten kaikissa leikkauksissa, laihdutusleikkauksessakin seurataan hengitysliikkeitä ja 

ilmavirran kulkua. Intuboidun potilaan hengitysäänet kuunnellaan stetoskoopilla mo-

lemmista keuhkoista, näin varmistetaan, että intubaatioputki on paikallaan. Pulssioksi-

metrillä seurataan happeutumista ja kapnometrian avulla voidaan tarkkailla hiilidioksi-

din poistumista keuhkoista. Tuorekaasuvirtausta, kertavolyymia sekä ilmatiepainetta 

että hengitysjärjestelmän käyttöpaineita seurataan koneellisesti. Lisäksi kliininen tark-

kailu on tärkeää. Potilaasta tulee kontrolloida rintakehän symmetristä liikettä; hengityk-

sen syvyyttä ja tiheyttä sekä ihon väriä. Verikaasuanalyysilla saadaan tietoa ventilaation 

onnistumisesta ja hapettumisesta. (Lukkari ym. 2007, 159, 311-312.) 

 

 

5.1 Ylipainoisen potilaan intubaatio 

 

Ilmatieongelmat ovat edelleen yksi merkittävimmistä syistä anestesiakuolleisuuteen ja –

sairastavuuteen. Vaikeista intubaatioista noin puolet voidaan ennakoida. Jos epäillään 

vaikeaa intubaatiota, kannattaa harkita intuboimista hereillä tavallisen laryngoskoopin 

tai fiberoskoopin avulla. LMA:n eli Laryngxmaskin käyttö on myös varteenotettava 

vaihtoehto. Lisäksi voidaan käyttää crush-intubaatiota, jolloin saadaan aikaan nopea 

lyhytvaikutteinen lihasrelaksaatio, joka helpottaa intubointia. Jos epäillään vaikeaa in-

tubaatiota, täytyy aina olla valmis toimintasuunnitelma ja tarvittaessa herättää potilas 

jos intubaatio ei onnistu. Vaikeasta intubaatiosta tulee aina tehdä merkintä anestesiaker-

tomukseen ja kertoa siitä myöhemmin potilaalle. Jos tiedossa on vaikea intubaatio, tulee 

paikalla olla riittävästi henkilökuntaa auttamassa mahdollisten ongelmien varalta.  (Ro-

senberg ym. 2006, 329-330.)  

 

Jos intubaatio-olosuhteet vaikuttavat helpoilta tulee ensin tarkastaa paikallispuudutuk-

sessa laryngoskoopilla nielun tilanne. Jos näkyvyys on hyvä, voidaan potilas nukuttaa ja 

intuboida tavalliseen tapaan. (Hekkala & Alahuhta 2006, 288.) Intubaatio yleisanestesi-

assa edellyttää hyvää lihasrelaksaatiota ja hyvää anestesiaa. Potilasta tulee ventiloida 

100 % hapella ennen intubointia. Jos potilas on relaksoitu keskipitkä- tai pitkävaikuttei-

sella lihasrelaksantilla, voidaan antaa myös typpioksiduulin ja hapen seosta sekä halu-
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tessa jotain inhalaatioanesteettia. Intubaation valmisteluun tarvitaan laryngoskooppi, 

intubaatioputki, intubaatioputken johdin ja liukaste, maski sekä tarvittaessa fibero-

skooppi. (Rosenberg ym. 2006, 324; Antila 2005, 255.) 

 

Ilmateiden arviointi perustuu anamneesiin sekä kliiniseen statukseen, joita voidaan täy-

dentää kliinisillä mittareilla. Anamneesissa tulee ottaa huomioon aikaisemmat intubaa-

tio- ja ilmatieongelmat. Kliinisessä statuksessa tulee taas ottaa huomioon ylähengitys-

teiden poikkeava anatomia, suun avautuminen, mahdolliset tulehdukset, traumat, niskan 

taipuvuus sekä kaularangan patologiset muutokset. Suun avautuminen kolme sormen 

leveyttä riittää yleensä tavanomaiseen intubaatioon. Mikrognatia eli pienileukaisuus 

sekä pitkät eteenpäin työntyvät hampaat ennustavat usein vaikeaa intubaatiota. (Antila 

2005, 255-256.) Lisäksi rasvapoimut ja rasva kaulan alueella yhdessä lisäävät intubaa-

tiovaikeutta. Mitä laajempi kaulanympärys sitä vaikeampi intubointi ja laryngoskoopin 

laitto. (Nagelhout & Plaus 2010a, 1036.)  

 

Mikäli vaikeuksia potilaan intubaatiossa ilmaantuu, on tärkeä huolehtia potilaan venti-

laatiosta, laittaa nieluputki tai LMA sekä optimoida potilaan pään asento (Antila 2005, 

255). Intubaatio vaikeuden arviointiin on olemassa myös kansainvälinen Mallampati-

luokitus, jonka avulla voidaan arvioida onko kyseessä vaikea intubaatio. Luokka I:ssa 

uvula näkyy kokonaan, luokka II:ssa uvulasta näkyy 50%, luokka III uvulasta näkyy 

25% ja luokka IV uvulaa ei näy ollenkaan (Kuva 1.). (Nagelhout & Plaus 2010a, 1035.) 

 

 

 

KUVA 1. Mallampatiluokitus. (Henriksson 2011.) 

 

Intubaatiofiberoskooppia pidetään ensisijaisena apuvälineenä vaikeissa intubaatioissa. 

Taipuisalla fiberoskoopilla saadaan yleensä näkyvyys kurkunpäähän silloinkin, kun se 

ei ole mahdollista jäykällä laryngoskoopilla, tämän vuoksi fiberoskooppi onkin hyvä 
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väline vaikeassa intubaatiossa. Fiberoskoopilla voidaan intuboida silloinkin, kun potilas 

ei pysty makaamaan selällään. Intubaatiota voidaan kokeilla esimerkiksi puoli-istuvassa 

asennossa, jolloin voidaan poistaa osa intubaatio hankaluuksista. Toimenpide voidaan 

suorittaa niin nukkuvalle, kuin myös hereillä olevalle potilaalle. (Rosenberg ym. 2006, 

331-332; Heino 2009, 219.) Todellinen vaikea intubaatio on usein helpompi tehdä vie-

mällä skooppi sieraimen kautta, koska silloin skooppi lähestyy kurkunpäätä paremmas-

sa kulmassa, kuin suun kautta vietynä. Fiberoskoopin käyttöä ei suositella silloin, jos 

suussa ja nielussa on runsaasti verta tai eritteitä. Fiberoskooppi tulisikin ottaa käyttöön 

mahdollisimman pian, ennen kuin toistuvat intubaatio yritykset ovat saaneet aikaan ve-

renvuotoa ja limaneritystä. (Antila 2005, 257.) 

 

Larynxmaski eli LMA on myös yksi olennainen osa vaikean ilmatien hallintaa. Intubaa-

tio voidaan tarvittaessa suorittaa larynxmaskin läpi joko suoraan intubaatioputkella tai 

fiberoskooppia apuna käyttäen. Joidenkin tutkimusten mukaan LMA:n asettamiseen 

liittyy jopa vähemmän teknisiä ongelmia lihavia hoidettaessa verrattuna normaalipai-

noisiin. (Antila 2005, 259; Hekkala & Alahuhta 2006, 288.)  

 

Crush-intubaatiossa eli nopeassa intubaatiossa potilaan pää kohotetaan 30 asteen kul-

maan sekä esihapetetaan sataprosenttisella hapella 3-5 minuuttia. Induktioaineet anne-

taan nopeasti, ensin pieni annos nondepolarisoivaa lihasrelaksanttia, sitten depolarisoiva 

lihasrelaksantti ja lopuksi opioidi ja hypnootti. (Nagelhout & Plaus 2010a, 1036.) 

 

Ylipainoisen potilaan intubaatio tulisi suorittaa niin, että potilaan pää asetetaan ylöspäin 

30 asteen kulmaan erikoistyynyjen avulla. Tyyny asetetaan pään alle refluksin estämi-

seksi, maskiventilaation ja hengitys mekaniikan helpottamiseksi sekä helpottaakseen 

FRC:tä eli uloshengityksen jälkeistä keuhkoihin jäävää tilavuutta. Kuten aikaisemmas-

sakin kappaleessa mainittiin, ennen intubointia potilasta hapetetaan sataprosenttisella 

hapella 3-5 minuutin ajan, sillä kunnollinen esihapetus vähentää atelektaaseja ja paran-

taa obeesin potilaan hapetusta. Lisäksi vältytään tajunnan menetyksen jälkeiseltä nope-

alta desaturaatiolta. Jos potilas intuboidaan hereillä voidaan käyttää nenästä annettua 

happea, koska jotkut anestesialääkärit haluavat tarkistaa nielun. Kun potilas on intuboi-

tu, aloitetaan kontrolloitu hengitys joko palkeella tai ventilaattorilla. (Nagelhout & Pla-

us 2010a, 1036-1037.) 

 

 



22 
 

5.2 Ylipainoisen potilaan ventilaatio 

 

Ventilaatiolla tarkoitetaan kaasuseoksen saattamista potilaan hengitysteiden kautta al-

veoleihin. Anestesian aikainen ventilaatio tapahtuu anestesiakoneella, johon kuuluvat 

kaasu- ja sähköliitokset, säätöpaneeli, tarkkailumonitorit, ventilaattori, hätähappi, höy-

rystin, hiilidioksidin absorbointilaite, potilasletkustot sekä poistojärjestelmä. Hapen 

osuus kaasuseoksesta voidaan säätää, kuitenkin niin että sen tulee olla vähintään 21-

30%. Järjestelmässä on kytkettynä myös käsiventilaatiomahdollisuus, johon voidaan 

kytkeä paitsi happi myös muutkin kaasut ja inhalaatioanesteetit. Kaasuseos kulkeutuu 

potilaaseen ensiksi paineensäätimen kautta anestesiakoneeseen, jonka jälkeen ventilaat-

toriin ja edelleen anestesiahöyrystimeen. Höyrystimestä kaasuseos matkaa potilasletkus-

toon ja tätä pitkin potilaan hengitysteihin intubaatioputken tai hengitysnaamarin kautta. 

Hengitysjärjestelmiä voi olla sekä takaisin hengityksen sallivia että sulkevia järjestel-

miä. Takaisin hengityksen sallivat järjestelmät käyttävät uloshengitysilman uudelleen, 

estävissä hengitysjärjestelmissä taas potilas saa joka henkäyksellä tuoretta kaasua, sillä 

laitteen yksisuuntaventtiili estää takaisinvirtauksen. Hengitysjärjestelmä voi olla myös 

puolisulkeva, jolloin osa uloshengityskaasuista hengitetään uudelleen, mutta hiilidioksi-

di poistetaan uudelleen hengitettävästä kaasuseoksesta. Tämä puolisuljettu järjestelmä 

on myös taloudellinen. (Korte ym. 2000, 195-200.) 

 

Ventilaattori tyyppejä on useita. Käsiventilaatiota käytetään nukutuksen alussa ja lopus-

sa. Anestesiaventilaattorissa anestesiakaasuseoksen työntäminen keuhkoihin tapahtuu 

pneumaattisesti paineilmalla. Ventilaattorin hengitystaajuuden tulee olla säädettävissä 

välillä 2-30 kertaa minuutissa, minuuttitilavuuden välillä 2-15 litraa, hengitysfrekvens-

sin säätöalueen 1/20; johon sisältyy myös sisään- ja uloshengitysajan säätömahdolli-

suus. Uloshengityksen loppupainetta tulee voida säätää välillä 0-15cmH2O. Ventilaatto-

rit voidaan jakaa vielä painekontrolloituihin sekä volyymikontrolloituihin laitteisiin, 

joista tilavuussäätöiset ovat yleisempiä leikkausosastotyöskentelystä. Ventilointitapoja 

on useita. Yleisimmin käytettävät ovat CPAP-hengitys, IPPV-hengitys sekä PEEP-

hengitys. (Korte ym. 2000, 200.)  

 

Sairaalloisesti ylipainoisella potilaalla on merkittävästi korkeampi riski saada atelek-

taaseja anestesian aikana kuin normaalipainoisella. Atelektaasit huonontavat keuhkoal-

veolien tuulettumista sekä happeutumista, lisäävät keuhkoverenkierron oikovirtausta, 

nostavat valtimoveren hiilidioksidiosapainetta ja lopulta kuormittavat sydämen oikeaa 
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kammiota. (Siirala 2010, 208.) On tutkittu, että PEEP:n (positive end-expiratory pressu-

re) käyttö induktion aikana vähentää atelektaasien esiintymisriskiä. PEEP parantaa sekä 

toiminnallista jäännöstilavuutta että arteriaalista happiosapainetta tosin huonontaen sa-

manaikaisesti sydämen iskutilavuutta ja hapen kuljetusta. (Hekkala & Alahuhta 2006, 

288; Adams & Murphy 2000, 94). Induktion jälkeen PEEP:ä suositellaan käytettävän 10 

cmH2O parin minuutin ajan ja sen jälkeen PEEP:n voi asettaa 5-6 cmH2O (Tays 

2010a). 

 

Ylipainoisen potilaan keuhkomekaniikka nostaa ilmatiepaineita ja tämä voi johtaa venti-

laation aikana ylivenytykseen ja keuhkokudoksen painevaurioon. Ventilaation säätö 

tapahtuu hiilidioksidin ja valtimoveren happipitoisuuden tasoja seuraten. Kertahengitys-

tilavuuden tulee olla noin 5-6 ml painokiloa kohden. Ventilaatiomuotona käytetään vo-

lyymikontrolloitua ventilaatiota. Atelektaaseja voidaan estää PEEP-arvoa 10-15 cmH2O 

käyttäen. (Hekkala & Alahuhta, 288-289). Laparoskooppisen leikkauksen aikana hengi-

tysfrekvenssi tulee olla 12-14 kertaa minuutissa (Nagelhout & Plaus 2010a, 1038.) Si-

säänhengitysilman normaalia korkeampaa happiosuutta sekä loppuhengityksen positii-

vista ilmatiepainetta tarvitaan hypoksian estoon (Rosenberg ym. 2010, 810). 
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6 LAIHDUTUSLEIKKAUSPOTILAAN NESTEHOITO 

 

 

Leikkauksen aikaisella nestehoidolla on suuri merkitys pyrittäessä vähentämään leikka-

uksen aikaista ja jälkeistä sairastavuutta ja kuolevuutta (Alahuhta, Ala-Kokko, Kivi-

luoma, Perttilä, Ruokonen & Silfvast 2006, 136). Leikkauspotilaan nestehoito toteute-

taan arvioimalla ja laskemalla yhteensä aikaisemmat vajaukset, päivittäinen perustarve, 

anestesiaan liittyvän suonensisäisen volyymin kompensointi, ylimääräiset menetykset, 

sairauden mahdollisesti aiheuttamat lisätarpeet sekä siirtyvä neste sekä verenvuoto. 

Näiden perusteella tiedetään millä nopeudella, laatuisina ja kuinka paljon nesteitä on 

hyödyllistä tiputtaa esimerkiksi leikkaustuntia kohden. (Rosenberg ym. 2006, 368.) 

Leikkauspotilaan nestehoidon kokonaisuuden toteuttamiseen vaikuttavat monet tekijät. 

Niitä ovat muun muassa preoperatiivinen nesteytystila, preoperatiivinen sydän- ja ve-

renkiertoelimistön tila, leikkausasento, lämpötasapaino, anestesiamenetelmä, anestesia-

aineet, leikkaustoimenpide, intraoperatiivinen kudoshapetus, suolistoiskemia ja sepsis 

tai anafylaktinen reaktio. (Alahuhta ym. 2006, 137-139.) 

 

Potilas menettää leikkauksen aikana vettä sekä elektrolyyttejä haihtumisen, virtsan 

muodostuksen ja leikkausalueella tapahtuvan eksudaation kautta. Ihon ja hengitysilman 

haihtuvan veden lisäksi tulee huomioida leikkausalueelta tapahtuva haihtuminen, joka 

voi olla vatsan alueen leikkauksissa noin 100-200ml/h. (Alahuhta ym. 2006, 138.) Poti-

laan perustarvetta arvioidessa on otettava huomioon diureesin ja haihtumisen aiheutta-

mat menetykset. Leikkauspotilaalle riittää perustarpeen hoidoksi neste- ja elektrolyytti-

tarpeesta huolehtiminen, jos potilaalla on alkujaan ollut normaali ravitsemustila eikä 

ylimääräisiä menetyksiä ole. Sokeripitoisia nesteitä ei pääasiassa tarvita leikkauksen 

aikana, lukuunottamatta insuliinidiabeetikoiden nestehoito, joiden verensokeriarvojen ja 

edeltävä insuliinihoito määräävät nestehoidon. Normaali perustarve on noin 2ml/kg/h + 

lisätarve, joka aiheutuu haihtumisesta, virtsanerityksestä ja kudosturvotuksesta. (Rauta-

va-Nurmi, Sjövall, Vaula, Vuorisalo & Westergård 2010, 285-286.) 

 

Leikkauksen aikaiseen nestehoitoon soveltuu hyvin esimerkiksi Ringer-tyyppinen liuos 

tai fysiologinen keittosuola. Vajaukset tulisi korvata  liuoksilla, joiden elektrolyyttisisäl-

tö muistuttaa mahdollisimman paljon menetettyjen nesteiden sisältöä. Hikoilu ja virtsa 

korvataan 0,45% keittosuolalla, mahanesteen mukana menetetään runsaasti vetyioneja 

ja kloridia, tämä korvataan usein 0,9% keittosuolalla. Haimaneste, sappineste, ohutsuoli 
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ja ripuli korvataan yleensä Ringer- liuoksella. Niukan nesteensiirron seurauksena  voi 

potilaan kiertävä veritilavuus olla riittämätön ja se voi johtaa verenvirtauksen suuntau-

tumisen keskeisiin elimiin, jolloin muut elimet saavat suhteellisen pienen osuuden mi-

nuuttivirtauksesta. Runsas nesteen anto taas voi johtaa nesteen lisääntyvään siirtymiseen 

ja aiheuttaa kudosturvotusta. Lisäksi liiallinen nesteytys voi aiheuttaa haavainfektioita 

ja keuhkoödeemaa. Mikäli leikkauksen aikana ilmenee akuuttia verenvuotoa, tulee ve-

renhukan määrä arvioida ja sen mukaan korvata. Turhaa verensiirtoa tulee aina välttää, 

esimerkiksi alle 20% verenhukka voidaan korvata elektrolyyttiliuoksilla tai plasmakor-

vikkeilla. (Alahuhta ym. 2006, 137-139; Rautava-Nurmi ym. 2010, 286-287.) 

 

Hyvän nestehoidon ylläpitämiseksi leikkauksen aikana tulee seurata potilaan fysiologi-

sia muuttujia kuten pulssia, valtimo- ja keskuslaskimopainetta, kiilapainetta, sydämen 

minuuttitilavuutta, virtsan eritystä, ydin- ja perifeeristä lämpöä ja pulssioksimetrikäyrää 

(Rosenberg ym. 2006, 368). 
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7 LAIHDUTUSLEIKKAUSPOTILAAN LÄMMÖN YLLÄPITO 

 

 

Sekä leikkaus että nukutus voivat muuttaa potilaan kehon lämpötilaa joko hypertermian 

tai hypotermian suuntaan. Alilämpöisyyttä esiintyy aina nukutuksen yhteydessä, sillä 

yleisanesteetit laajentavat verisuonia ja vähentävät perusaineenvaihduntaa. Nukutus 

estää potilaan kylmän tuntemisen ja vähentää kehon omaa lämmittämisen kykyä. Myös 

lihastoiminta on lihasrelaksanttien käytön vuoksi estynyt, mikä vaikuttaa lämmöntuot-

toon keskeisesti. Kahdesta neljään tuntia kestävä leikkaus laskee kehon ydinlämpötilaa 

keskimäärin 0,5-2,5 astetta. (Korte ym. 1999, 227, 408, 456.) Potilaasta johtuvat yksi-

lölliset tekijät vaikuttavat lämpötasapainoon, esimerkiksi pinta-alan suhde painoon, ikä, 

sairaudet sekä lääkitykset (Mäkinen 2011, 12). 

 

Lieväkin hypotermia voi johtaa leikkauksen jälkeisille sydänkomplikaatioille ja lisätä 

vuoto- sekä infektioherkkyyttä. Se voi hidastaa myös joidenkin anestesia-aineiden pois-

tumista elimistöstä. Lämmönhukka aiheuttaa potilaassa lihasvärinää, pulssin kohoamis-

ta, hyperventilaatiota tai lisääntynyttä virtsaneritystä. Lisäksi se huonontaa haavan para-

nemista ja altistaa happo-emästasapainohäiriöille sekä nostaa verensokeria. Hapenkulu-

tus voi kasvaa jopa viisinkertaiseksi. (Lukkari ym. 2007, 324; Korte ym. 1999, 408; 

Rosenberg 2006, 361.) Monet haittavaikutuksista ilmenevät vasta heräämössä tai vuo-

deosastolla. Esimerkiksi sydämen rytmihäiriöt, sydänlihasiskemia, hyytymishäiriöt, 

immuunivasteen heikkeneminen, haavainfektiot sekä typen lisääntyminen virtsassa ovat 

mahdollisia postoperatiivisesti havaittavia ongelmia. (Mäkinen 2011, 13.) 

 

Kohonnutta kehon lämpötilaa esiintyy erittäin harvoin, joskin se on hengenvaarallinen 

tila. Kuolleisuus on jopa 25-30% luokkaa. Sen oireita ovat takykardia, kuuma ja sy-

anoottinen iho, tumma veri, hypotensio, lihasjäykkyys sekä rytmihäiriöt. Malignin hy-

pertermian aiheuttaa perintötekijöistä johtuva alttius reagoida anesteetteihin siten, että 

kehon lämpötila voi kohota jopa yhden asteen viidessä minuutissa. Hoidossa on tärkeätä 

anesteetin annon lopettaminen, hapetus 100%:lla hapella ja kehon viilentäminen kylmä-

pakkauksilla sekä lämmittämättömillä nesteillä. (Korte ym. 1999, 227, 410, 457.) 

 

Leikkauksen aikana potilaan lämpöä on mahdollista tarkkailla kehon monesta eri koh-

dasta. Tehokkaimpia mittareita ovat jatkuvasti informaatiota antavat lämpöanturit, joi-

den avulla kehon lämmön muutoksia voidaan seurata monitorilta. Anturit voidaan kiin-
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nittää iholle, mutta käytössä ovat myös rektum- sekä esofagusanturit. (Korte ym. 1999, 

223.) Kaikkiin mittaustapoihin liittyy kuitenkin puutteita ja virhelähteitä, jotka on arvi-

oinnissa otettava huomioon  (Mäkinen 2011, 13). Nopeita ydinlämmön mittareita ovat 

nenänielu sekä tärykalvo, jotka heijastelevat aivojen lämpötilaa. Ydinlämpöä voidaan 

mitata myös ruokatorvesta, josta saadaan informaatiota sydämen lämpötilasta. Hitaita 

ydinlämmön mittareita ovat virtsarakko sekä peräsuoli. Keuhkovaltimoverta voidaan 

mitata Swan-Ganzin katetrin avulla ja se osoittaa kiertävän veren lämpötilan sekä läm-

mitysmenetelmien tehokkuuden. (Rosenberg ym. 2006, 361.)  Keuhkovaltimo tai ruoka-

torvi ovat mittauspaikoista tarkimmat kun taas kainalo ja peräsuoli näyttävät epäluotet-

tavimmat tulokset. Tärykalvon ja korvakäytävämittareihin liittyy teknisiä ongelmia ja 

kudosvaurioiden riski. (Mäkinen 2011, 13.)  Lämpöantureiden lisäksi erittäin tärkeätä 

on potilaan kliininen tarkkailu kuten ihon kosteuden ja lämmön tunnustelu sekä ihon ja 

limakalvojen värin tarkkailu (Lukkari ym. 2007, 323). 

 

Potilaan lämpötilaa voidaan ylläpitää passiivisesti estämällä lämmön haihtumista ympä-

ristöön tai aktiivisesti lämmittämällä potilasta (Mäkinen 2011, 13). Lämpöä ylläpitä-

mään on kehitetty monia eri välineitä mutta ensimmäinen ja yksinkertaisin keino läm-

mön ylläpitämiseen on potilaan suojaus, niin että potilaan ihoa paljastetaan vain sen 

verran mitä tilanne vaatii. Lämpöpeitot ja avaruuslakanat yhdessä käytettynä ovat hyvä 

keino lämmön ylläpitämiseen. Näiden kanssa voidaan käyttää myös lämpöpuhallinpei-

tettä. (Korte ym. 1999, 227-228; Lukkari ym. 2007, 324.)  

 

Potilaan alle voidaan lisäksi sijoittaa geelialusta tai lämpöpatja. Geelialusta varastoi 

potilaan omaa lämpöä tai se voidaan lämpöpeiton tavoin esilämmittää. Lämpöpatjan 

sisällä kiertää lämmitetty vesi. Myös infuusionesteitä voidaan lämmittää sekä ennen 

leikkausta lämpökaapissa tai leikkauksen aikana lämpökierukan eli nesteenlämmittimen 

avulla. Inhaloitavien kaasujen lämmitys ja kostutus on myös mahdollista. (Korte ym. 

1999, 227-228, 409; Lukkari ym. 2007, 324.) Laihdutusleikkauksissa voidaan käyttää 

esimerkiksi lämpöpatjaa ja nesteenlämmittimiä. Lämpöpuhallinpeitettä voidaan käyttää 

ylävartalolla ja lämpöpeittoa sekä avaruuslakanaa alavartalolla. (Tays 2011a.)  

 

 

 

 



28 
 

LÄHTEET  

 

 

Adams, J.P. & Murphy, P.G. 2000. Obesity in anaesthesia and intensive care. British 

Journal of Anaesthesia 85 (1) 91-108. 

 

Alahuhta, S., Ala-Kokko, T., Kiviluoma, K., Perttilä, J., Ruokonen, E. & Silfvast, T. 

2006. Nestehoito. 1. painos. Helsinki: Duodecim Oy.  

 

Antila, H. 2005. Vaikea ilmatie. Finnanest 38 (3) 255-262. 

 

Blouw, E.L., Rudolph, A.D., Narr, B.J. & Sarr, M.G. 2003. The frequency of respirato-

ry failure in patients with morbid obesity undergoing gastric bybass. AANA Journal 71 

(1) 45-50. 

 

Fox, W., Harris, S. & Kennedy, N.J. 2008. Prevalence of difficult intubation in a bari-

atric population, using the beach chair position. Journal of the Association of Anaesthe-

tists of Great Britain and Ireland 63, 1339-1342. 

 

Heino, R. 2009. Laihdutuskirurgia anestesiologisena haasteena. Finnanest 42 (3), 218-

223. 

 

Hekkala, N. & Alahuhta, S. 2006. Korkea painoindeksi ja anestesia. Finnanest 39 (4) 

286-290. 

 

Henriksson, K. 2011. Mallampatiluokitus. Uudelleen piirretty. Teoksessa Nagelhout, 

J.J. & Plaus, K.L. 2010a, 3037. 

 

Ikonen, T., Anttila, H., Gylling, H., Isojärvi, J., Koivukangas, V., Kumpulainen, T., 

Mustajoki, P., Mäklin, S., Saarni, S., Saarni, S., Sintonen, H., Victorzon, M. & Malmi-

vaara, A. 2009. Sairaalloisen lihavuuden leikkaushoito. THL. Helsinki. 

 

Knight, D. & Mahajan, R. 2004. Patient positioning in anaesthesia. Oxford Journals 5 

(4), 160-163. 

 

Korte, R., Rajamäki, A., Lukkari, L. & Kallio, A. 2000. Perioperatiivinen hoito. 

2.painos. Helsinki: WSOY. 

 

Lehto, R. 2010. Leikkausasennot. Spirium 45 (1) 4-7. 

 

Lotia, S. & Bellamy, M. 2008. Anaesthesia and morbid obesity. Oxford Journals 5 (8), 

151-156. 

 

Lukkari, L., Kinnunen, T. & Korte, R. 2007. Perioperatiivinen hoitotyö. 1. painos. Hel-

sinki: WSOY. 

 

McConachie, I. 2009. Anesthesia for the high-risk patient. 2. painos. Cambridge: Cam-

bridge University. 

 

Mäkinen, M-T. 2011. Leikkauspotilaan lämpötalous. Spirium 46 (2) 12-13.  

 



29 
 

Nagelhout, J.J. & Plaus, K.L. 2010b. Handbook of nurse anesthesia. Fourth edition. 

United States of America: Elsevier Health Sciences. 

 

Nagelhout, J.J. & Plaus, K.L. 2010a. Nurse anesthesia. Fourth edition. United States of 

America: Elsevier Health Sciences. 

 

Nummila, A. & Pulkkinen, M. 2008. Lihavuusleikkauspotilaan anestesia ja heräämö-

valvonta. Pinsetti (3), 10-14. 

 

Obesity and Anesthesia. Life line to modern medicine. Luettu 5.7. 2011 

http://www.lifelinetomodernmedicine.com/Anesthesia-Topics/Obesity-and-

Anesthesia.aspx 

 

Ogunnaike, B., Jones, S., Jones, D., Provost, D. & Whitten, C. 2002. Anesthetic Con-

siderations for Bariatric Surgery. Anesthesia & Analgesia. University on Texas South-

western Medical Center at Dallas. 1793-1805. 

 

Pharmaca Fennica. 2007a. Tuoteselosteet A-LE. Lääketietokeskus 

 

Pharmaca Fennica. 2007b. Tuoteselosteet LI-Ö. Lääketietokeskus. 

 

Rautava-Nurmi, H., Sjövall, S., Vaula, E., Vuorisalo, S. & Westergår, A. 2010. Neste- 

ja ravitsemushoito. 4. painos. Helsinki: WSOYpro Oy.  

 

Rotko, N. 2010. Leikkausasennot anestesiologin näkökulmasta. Finnanest 43 (4), 312-

318. 

 

Rosenberg, P., Alahuhta, S., Lindgren, L., Olkkola, K. & Takkunen, O. (toim.) 2006. 

Anestesiologia ja tehohoito. 2. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 

 

Siirala, W. 2010. Ylipainoisen potilaan ventilointi yleisanestesian aikana. Finnanest 43 

(3), 208-211. 

 

Tays 2010a. Uusikoski, M. & Haapakoski. Sisäiset ohjeet. Gastric Bypass- leikkauksen 

anestesia. Päivitetty 7.4.2011. Tampere: Tampereen yliopistollinen sairaala. 

 

Tays 2010b. Uusikoski, M. & Haapakoski. Sisäiset ohjeet. Laihdutusleikkauspotilas. 

Päivitetty 30.3.2010. Tampere: Tampereen yliopistollinen sairaala. 

 

Tays 2011c. Etelämäki, A Sisäiset ohjeet. Yleisanestesiat. Päivitetty 10.1.2011. Tampe-

re: Tampereen yliopistollinen sairaala. 

 

Valanne, J. & Korttila, K. 1993. Anestesia lyhythoitoisessa kirurgiassa. Duodecim. Lu-

ettu 3.6.2011. 

http://www.duodecimlehti.fi 


