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Kevyt pokkari, painavaa asiaa
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Ylipainoisten potilaiden määrä lisääntyy jat-
kuvasti ja onpa painoindeksiin perustu-
vassa lihavuuden luokituksessa jo muka-

na BMI > 70 ”hyperobeesi”. Brittitutkimuksen mu-
kaan yli 50 % anestesiaan liittyvissä ”läheltä piti” 
tilanteissa (critical incidents) potilaan lihavuus on 
ollut myötävaikuttavana tekijänä, joten jokaisen 
anestesialääkärin on hyvä pitää mielessä lihavuu-
teen liittyvät anestesiariskit. Niinpä tartuin innos-
tuneena tähän uutuuskirjaan ylipainoisen potilaan 
anestesiasta.

Kirja on kooltaan kaikin puolin sopiva. Sivuja 
on vain 108, ja ohuena pokkarina se mahtuisi vaik-
ka taskuun kulkemaan mukana työpäivän ajan. Si-
tä voi myös kätevästi lukea sohvalla makuuasen-
nossa suklaata nautiskellen (testattu käytännössä). 
Pieneen sivumäärään on mahtunut yllättävän pal-
jon asiaa. Teksti on brittityyliin hyvin monisanais-
ta ja pohdiskelevaa ja asiat on käyty perusteellisesti 
läpi. Osittain kappaleissa on myös päällekkäisyyt-
tä. Olisin kaivannut tiiviimpää tekstiä, etenkin kun 
kyseessä on pokkari, joka parhaiten palvelisi pikai-
sena hakuteoksena. Niinpä kirja tulee pysymään 
hyllyssä eikä päädy lääkärintakin taskuun.

Kirjassa on 11 lukua, jotka käsittelevät lihavuu-
den vaikutusta fysiologiaan, liitännäissairauksia ja 
preoperatiivista arviointia, anestesia-aineiden far-
makologiaa, ilmatien hallintaa ja postoperatiivis-
ta hoitoa. Lihavuuden kirurgista hoitoa (bariatric 
surgery) käsitellään yhdessä kappaleessa. Jokaisen 
kappaleen alussa on pääasiat tietolaatikossa, ja lo-
pusta löytyy ”further reading” eli kirjoittajien hy-
viksi/tärkeiksi katsomia julkaisuja aiheesta. Kirjan 
hakemisto on suppea, mutta löysin etsimäni asiat 
hyvin.

Kirjan alkuosa käsittelee lihavuuden fysiologi-
aa. Anestesiologin näkökulmasta sukelletaan var-

sin syvälle, mm. leptiinin vaikutuksiin ventrome-
diaalisessa hypotolamuksessa. Ehkä katsaus liha-
vuuden aiheuttamista muutoksista systeemitasol-
la olisi riittänyt tähän pokkariin? Kappale ”Obesity 
and systemic physiology” onkin erinomainen tie-
topaketti lihavuuteen liittyvistä muutoksista. Kap-
pale käsittelee lyhyesti mutta perusteellisesti hen-
gitys- ja verenkiertofysiologian sekä gastrointesti-
naaliset muutokset. Osittain fysiologiaa sivutaan 
myös kappaleessa ”Disorders of sleep and respi-
ratory control in obesity”. Kirjoittajat muistutta-
vat lihavuuteen liittyvän hypoventilaation (obesi-
ty hypoventilation syndrome, OHS) olevan luul-
tua paljon yleisempää (> 30 % potilaista kun BMI 
> 35), ja suosittelevat tarkistamaan hereillä olles-
sa PaCO2:n, koska syndroomaan liittyy postope-
ratiivisesti suuri hengityskomplikaatioiden riski ja 
kuolleisuuden lisääntyminen. Kirjan parasta antia 
on mielestäni kattava ja selkeäsanainen esitys liha-
vuuden vaikutuksista fysiologiaan, tämä kun on 
esimerkiksi alan kotimaisessa oppikirjassa käsitel-
ty hyvin lyhyesti yhdessä taulukossa. 

Farmakologian osalta käsitellään mm. mitä pai-
noa tulisi käyttää lääkeannoksia arvioitaessa. Kap-
paleesta löytyvät kaavat sekä ideal body weight 
(IBW) että lean body mass (LBM) laskemiseksi. 
Tosin samassa yhteydessä todetaan, että lääkevas-
teet ovat käytännössä yksilöllisiä eivätkä käyttäydy 
teoreettisten mallien mukaan. Tämän vuoksi kap-
paleen anti jääkin varsin ohueksi. Jatkossa lienee 
edelleen hyvä titrata annosta hitaasti vastetta odot-
taen lääkeaineen jakautumistilavuus (rasvaliukoi-
suus) huomioiden.

Yksi kappale on omistettu lihavan potilaan 
anestesiaan liittyville käytännön ongelmille. Tässä 
käsitellään mm. leikkauspöytien painorajoituksia, 
leikkausasentoihin liittyviä ongelmia, suoniyhteyt-
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tä lihavalla potilaalla, sekä induktioon ja herätyk-
seen liittyviä erityisongelmia. Myös laparoskopi-
aan liittyvät erityispiirteet ylipainoisella potilaalla 
on esitelty. Vaikka laparoskopia pahentaa edelleen 
lihavuuden aiheuttamia verenkierron ja hengityk-
sen ongelmia, tehdään silti valtaosa laihdutuski-
rurgiasta nykyisin laparoskooppisesti postopera-
tiiviseen toipumiseen liittyvien etujen vuoksi.

Kun ylipainoisista potilaista puhutaan, ei ilma-
tieongelmia voi ohittaa. Kirjoittajat painottavat 
perusteellista ilmatien arviointia preoperatiivises-
ti. Valtaosalla voidaan päätyä normaaliin anestesi-
ainduktioon riittävän (100 % O2, vähintään 5 min.) 
esihapetuksen jälkeen. Keuhkojen rekrytointi he-
ti intubaation jälkeen on suositeltavaa. Kappalees-
sa annetaan myös hyviä käytännön vinkkejä esi-
merkiksi pään asennosta, perinteinen ”sniffing the 
morning air” kun saattaa jopa vaikeuttaa intubaa-
tiota lihavilla potilailla.

Postoperatiivinen kivunhoito on käsitelty var-
sin ylimalkaisesti. Tosin opioideista kappaleessa 

on mielenkiintoista tietoa, mm. vähentynyt opioi-
din tarve sentraalisten opioidireseptorien muutos-
ten vuoksi. Puudutukset kuitataan toteamalla nii-
den olevan teknisesti vaikeita ylipainoisilla, tosin 
ultraääntä suositellaan avuksi perifeerisiin puudu-
tuksiin. Yksittäisenä puudutuksena esitellään var-
sin helpon oloinen rectus abdominis -blokki, jo-
ta voi käyttää laparotomian jälkeen epiduraalipuu-
dutuksen sijaan.

Kirjaa voi suositella, jos ei kokonaan luetta-
vaksi niin ainakin selattavaksi, kaikille aneste-
siologeille. Vaikka anestesiakanslioiden kirja-
hyllyt kokemukseni mukaan jo valmiiksi pur-
suavat kaikenlaisia opuksia, lehtiä ja ohjekansi-
oita onnellisessa sekamelskassa, mahtuu tämä 
ohut pokkari helposti sekaan hakuteokseksi. 
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