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Preoperatiivinen laajennettu
keuhkofunktiodiagnostiikka

Hanna Mussalo

SATEL Luentolyhennelmä

Preoperatiivisissa valmisteluissa tarvitaan tietoa
kirurgisten toimenpiteiden kohteena olevasta tau-
dista, perioperatiivisista riskeistä, jotka liittyvät
toimenpiteen suorituspaikkaan ja potilaan mui-
hin sairauksiin. Tässä esityksessä keskitytään nii-
hin preoperatiivisiin keuhkofunktiotutkimuksiin,
joita toimenpidekelpoisuuden arvioimiseksi klii-
nisesti tavallisesti tehdään. Yleisesti ottaen poti-
laat sietävät anestesian ja kirurgisen toimenpiteen
hyvin ilman, että siihen liittyy suurta sairastu-
vuutta tai kuolevuutta, vaikka heillä olisi vaikea-
asteinenkin keuhkosairaus.

Yleisin ventilaatiokykyä mittaava tutkimus on
uloshengityksen huippuvirtauksen mittaus eli
PEF. Ventilaatiokyvystä saadaan tällä tutkimuk-
sella karkea arvio. PEF -mittauksien tärkein käyt-
töalue on obstruktiivisten keuhkosairauksien yh-
teydessä vuorokausivaihtelun osoittaminen. Eri
mittareiden väliset erot voivat olla suuria. Mini-
PEF -mittarit aliarvioivat mittausalueen ylärajaa
ja yliarvioivat mittausalueen alarajaa.

Spirometriaa käytetään kliinisesti hengitysti-
lavuuksien ja tilavuusmuutosten mittaamiseen.
Sillä mitataan keuhkojen tuuletuskykyä, toimin-
tahäiriön luonnetta, vaikeusastetta ja palautuvuut-
ta. Tutkimusta käytetään yleisesti toimenpide- ja
leikkauskelpoisuuden arvioissa. Spirometrian vas-
ta-aiheita ovat hengitysinfektio, tuore sydänin-
farkti, epästabiili angina pectoris, vaikeat rytmi-
häiriöt, aktiivi tuberkuloosi ja bronkografian ja -
skopian välittömät jälkitilat. Nämä seikat olisi
syytä huomioida lähetettä kirjoitettaessa. Tutki-
mukseen laboratorio yhdistää tarvittaessa bron-
kodilaatiokokeen ja ottaa valtimoverikaasunäyt-
teen. Spirometrian suorittaminen ja arviointi nou-
dattavat Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistyksen suo-
situksia (1998) ja nämä suositukset puolestaan
noudattavat Euroopan keuhkolääkäriyhdistyksen
ohjeita (1993).

Diffuusiokapasiteetin määritystä käytetään sil-
loin, kun on kyseessä sairaus, joka vahingoittaa
keuhkorakkuloiden seinämiä ja heikentää niiden
verenkiertoa (alveoliitti, sidekudosairaus asbestoo-
si, jne). Usein näillä potilailla on samanaikaisesti
ventilaatiohäiriö.

Keuhkoresektioon tulevien potilaiden riskin-
arviointi on hankalaa. Monen potilaan kohdalla
keuhkoresektio tehdään siinä tarkoituksessa, että
voitaisiin parantaa vakava sairaus kuten syöpä ja
ne riskit, joita otetaan ja hyväksytään ovat kor-
keita. Ongelman keskeisiä kysymyksiä ovatkin:
milloin komplikaatioiden todennäköisyys on niin
suuri, että toimenpiteestä tulisi luopua ja jos toi-
menpide tehdään, riittääkö postoperatiivinen
keuhkofunktio takaamaan järkevän elämänlaadun?
Lukuisissa tutkimuksissa on yritetty selvittää,
mikä olisi se matalin keuhkofunktioarvo, jolla ki-
rurginen hoito olisi vielä mahdollista ja voitaisiin
välttää hengitysinsuffisienssin aikaansaaminen.
Käytännössä tiedetään, että postoperatiivisesti il-
maantuu sekä sydän- että keuhkokomplikaatioi-
ta eikä niitä voi varmuudella ennustaa aikaisem-
pien keuhkofunktiotutkimusten pohjalta. Yleises-
ti ottaen vanhemmilla potilailla, joilla on vaka-
vampi hengitysfunktiohäiriö on myös enemmän
postoperatiivisia respiratorisia ongelmia. Keuhko-
jen alueellisen ventilaation ja perfuusion gamma-
kuvausta käytetään, kun halutaan arvioida näi-
den potilaiden toimenpideriskiä ja arvioida post-
operatiivista jäljellejäävää keuhkofunktiota. Ven-
tilaatio- ja perfuusiokertymä keuhkojen eri osissa
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lasketaan, kertymien suhde arvioidaan ja käytet-
tävissä olevien spirometria-arvojen (tai difuusio-
kokeen) perusteella lasketaan hengitysfunktioale-
nema. Melko yleisesti hyväksyttyä rajoja ovat
FEV

1
 yli 1 l ja MVV yli 35 l/min. Diffuusioko-

keen tulokselle ole absoluuttista rajaa. Lisäksi usein
tehdään myös kliininen kuormituskoe tai ylei-
semmin ergospirometria.

Toimenpiteiden suhteen korkean riskin poti-
laina voidaan pitää tupakoitsijoita, astmaatikoi-
ta, potilaita, joilla on kohtalainen tai vaikea
COPD ja niitä joille tehdään keuhkoresektio. Ve-
risuonikirurgisista potilaista monet tupakoivat ja
heistä noin 40%:lla on poikkeava spirometria ja
60%:lla alentunut valtimoverenhappikyllästei-
syys. Myös mekaanisen hengitysavustuksen tarve
on pidempi ja sairaalahoitojaksot pidempiä. Ast-
maatikoilla on vakiintuneessa ja hoidetussa tilas-
sa vähän komplikaatioita. COPD-potilaista vai-
keissakin tapauksissa 87% selviää ja postoperatii-
vinen hengitysvajaus voi olla yllättävän vähäistä.
COPD-potilaiden määrä on kuitenkin jatkuvasti
lisääntynyt väestössä. Keuhkoresektioissa uudet
kirurgiset tekniikat ovat parantaneet ennustetta

ja lyhentäneet sairaalahoidon kestoa. Tupakoitsi-
jat, COPD-potilaat ja mahdollisesti astmaatikot
saavat muita herkemmin postoperatiivisesti ate-
lektaasin, kuumetta ja bronkiitin. On kuitenkin
mahdotonta varmuudella ennustaa, nykyisin käy-
tettävillä keuhkofunktiotutkimuksilla, kuka saa
postoperatiivisesti komplikaatioita ja kuka ei.
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