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Leikkauspotilaan lämmönhallinta  

Sirkka-Liisa Lauronen, EL, erikoislääkäri TAYS, sirkka-liisa.lauronen@fimnet.fi, ei sidonnaisuuksia 

 

Johdanto 

Leikkaus ja anestesia altistavat potilaan tahattomalle jäähtymiselle eli hypotermialle. Leikkauspotilaan 

hypotermia on määritelty ydinlämmöksi alle 36°C (1). Jäähtymisen tiedetään aiheuttavan 

haittavaikutuksia ja lisäävän kuolleisuutta (2), ja sitä pyritään estämään erilaisin lämmitysmenetelmin. 

Käytetyistä menetelmistä huolimatta edelleen jopa puolet kirurgisista potilaista jäähtyy (3). Potilaan 

lämmittämisen ohella hyvään perioperatiiviseen hoitoon kuuluu ydinlämpötilan mittaaminen 

objektiivisesti. Käsittelen tässä artikkelissa lämmönsäätelyn fysiologiaa, anestesian aiheuttamaa 

jäähtymistä, jäähtymisen haittavaikutuksia, lämmön mittaamista ja lämmitysmenetelmiä. Käsiteltävät 

asiat koskevat aikuispotilaita. 

Fysiologinen lämmönsäätely 

Ihminen on tasalämpöinen, mutta elimistön lämpö ei ole tasaisesti jakautunut. Lämmönsäätelyn 

kannalta elimistö voidaan jakaa ytimeen, jonka lämpötila pysyy vakaana, ja viileämpään ääreisosaan, 

jonka lämpötilaan ympäristö vaikuttaa. Ytimeen kuuluvat sisäelimet ja aivot. Ydin on pääasiallinen 

lämmönlähde, vaikka lämpöä syntyy kaikissa soluissa perusaiheenvaihdunnan seurauksena. 

Ääreisosaan kuuluvat iho ja raajat, joiden kautta elimistö säätelee lämmönhukkaa. Lämmönhukkaa 

kehosta ympäristöön tapahtuu neljällä tavalla, joita ovat säteily (radiation), kuljettuminen 

(convection), johtuminen (conduction) ja haihtuminen (evaporation). Fysiologisessa tilanteessa 

elimistö on lämpötasapainossa eli lämmöntuotto vastaa lämmönhukkaa. 

Normaali ytimen lämpötila on noin 37°C. Ydinlämpötila vaihtelee vuorokaudessa syklisesti asteen 

verran ja lisäksi naisilla kuukautiskierron mukaan 0.5°C. Hypotalamus kontrolloi ja säätelee ytimen 

lämpötilaa, jonka vaihtelu pyritään pitämään 0,2-0,4°C sisällä. Mikäli ytimen lämpötila laskee tai 

nousee näiden rajojen ulkopuolelle, aktivoituvat tahdosta riippumattomat eli autonomiset vasteet, 

joiden tarkoitus on palauttaa ytimen lämpötila ennalleen. Autonomisia vasteita ovat 

ääreisverisuonten supistuminen (vasokonstriktio) ja laajentuminen (vasodilataatio), tärinä, ruskean 

rasvan lämmöntuotto, ihon meneminen kananlihalle (piloerektio) sekä hikoilu. Näiden vasteiden 

ohella käyttäytyminen on tärkeä lämmönsäätelymekanismi. 

Anestesian aiheuttama tahaton jäähtyminen 
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Leikkauspotilaan jäähtyminen johtuu monesta tekijästä. Ensinnäkin potilaan lämmönhukka lisääntyy, 

mikä johtuu viileästä leikkaussalista, salin ilmastoinnista, ihon paljastamisesta kirurgiaa varten ja 

leikkausalueen pesusta. Toiseksi, nukutetun potilaan lämmöntuotto vähenee. Yleisanestesia hidastaa 

perusaineenvaihduntaa 15-40%, ja täten lämmöntuotto vähenee. Kolmanneksi, leikkauspotilaalta 

puuttuu mahdollisuus vaikuttaa lämpötilaansa käyttäytymissäätelyn avulla. 

Tärkein syy leikkauspotilaan jäähtymiseen on kuitenkin anestesiainduktion jälkeen tapahtuva lämmön 

uudelleen jakautuminen. Normaalisti ääreisosat ovat nelisen astetta viileämpiä kuin ydin. Tätä 

lämpötilaeroa ytimen ja raajojen välillä ylläpidetään arterio-venoosien -shunttien avulla. 

Yleisanestesia aiheuttaa shunttien avautumisen ja ääreisverisuonten laajenemisen, jolloin lämpö 

siirtyy ytimestä raajoihin. Lämmön uudelleen jakautumisen seurauksena ytimen lämpötila voi laskea 

jopa 1.5°C anestesian ensimmäisen tunnin aikana. 

Anesteeteilla on myös suora vaikutus hypotalamuksen toimintaan. Sekä inhaloitavat että 

suonensisäiset anesteetit, ja opioidit heikentävät annosriippuvaisesti hypotalamuksen 

lämmönsäätelykykyä. Anestesian seurauksena 0,2-0,4°C asteen lämpöikkuna laajenee jopa 20-

kertaisesti. Lämpöikkunan yläraja, missä hikoilu ja vasodilataatio aktivoituvat, nousee asteen verran, 

ja alaraja, missä vasokonstriktio ja tärinä aktivoituvat, laskee kolme astetta. Potilas on siis 

”vaihtolämpöinen” 4°C sisällä, ja elimistön autonomiset vasteet käynnistyvät vasta ydinlämpötilan 

noustessa tai laskiessa näiden rajojen ulkopuolelle. (4) 

Sentraalisesti puudutettu potilas on yhtä lailla jäähtymisen riskissä huolimatta siitä, että potilas on 

hereillä. Tärkein syy ydinlämpötilan laskulle on lämmön uudelleen jakautuminen, joka kuitenkin 

rajoittuu alaraajoihin. Puudutus aiheuttaa alaraajojen hermosalpauksen ja ääreisverisuonten 

vasodilataation, jolloin lämpö siirtyy jalkoihin. Sen sijaan yläraajojen vasokonstriktiokyky säilyy ja 

elimistön perusaineenvaihdunta pysyy muuttumattomana. Näin ollen lämmöntuotto säilyy lähes 

normaalina, joten hypotermia kehittyy hitaammin kuin yleisanestesiassa. Puudutuksen aiheuttama 

hermosalpaus kestää kuitenkin koko anestesian ajan, mikä altistaa progressiiviselle hypotermialle. 

Samoin kuin yleisanestesia, puudutuksetkin heikentävät hypotalamuksen lämmönsäätelykykyä. 

Vasokonstriktio- ja tärinäkynnys laskevat 0,5°C ja hikoilukynnys nousee 0,3°C, jolloin lämpötilan 

säätelyväli kasvaa nelinkertaiseksi. (5) Lisäksi puudutetun potilaan lämpötilan aistiminen häiriintyy ja 

potilaat kokevat olonsa lämpimäksi huolimatta ytimen lämpötilan laskusta. 

Jäähtymisen riskiin vaikuttaa myös potilaskohtaiset tekijät. Iäkkäät potilaat ovat suuremmassa riskissä 

jäähtyä kuin nuoremmat, sillä lämmönsäätelykyky heikkenee iän karttuessa. Matalahko vaikkakin 

normaali lähtöydinlämpötila lisää jäähtymisen todennäköisyyttä. (6) Hoikat potilaat, joiden body mass 
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index (BMI) on alle 25, jäähtyvät herkemmin kuin ylipainoiset (7). Ylipainoisilla potilailla on 

rasvakudosta, joka eristää. Lisäksi heidän raajojen lämpötila on yleensä korkeampi ja lämpötilaero 

ytimen ja ääreisosien välillä on pienempi kuin hoikilla potilailla. Näin ollen ylipainoisilla tapahtuu 

vähemmän lämmön uudelleen jakautumista ja siitä aiheutuvaa ytimen lämpötilan laskua. 

Jäähtymisen haittavaikutukset 

Hypotermian on todettu altistavan useille haittavaikutuksille. Jäähtyminen aiheuttaa veren 

hyytymishäiriötä (8). Jo lieväkin hypotermia (35,5°C) lisää verenvuodon riskiä ja verensiirtojen tarvetta 

(9,10). Muita haittavaikutuksia ovat haavainfektioiden lisääntynyt riski (11), pidentynyt lääkevaikutus 

(12), lisääntynyt riski sydäntapahtumille (13) ja sekä pidentynyt hoitoaika (14). Nämä 

haittavaikutukset ilmenivät pääsääntöisesti potilailla, joiden ydinlämpötila oli 35°C tai matalampi. 

Sydäntapahtumat puolestaan lisääntyivät potilailla, joilla oli koronaaritauti tai riskitekijöitä sille. Sen 

sijaan sydäntapahtumien määrän ei ole todettu lisääntyneen lievästi hypotermisilla ei-

sydänkirurgisilla potilailla (15). Hypotermia aiheuttaa myös heräämössä havaittavaa tärinää, joka lisää 

hapen kulutusta ja on ennen kaikkea potilaalle epämiellyttävää.  

Leikkauspotilaan lämmönmittaus 

Suositusten mukaan potilaan ydinlämpötila tulee mitata tunti ennen anestesian aloitusta ja aina yli 30 

minuuttia kestävissä toimenpiteissä (1). Jatkuva lämpötilan mittaus on toivottavaa, koska tällöin 

lämpötilan muutokset havaitaan nopeammin. Tahattoman jäähtymisen ohella myös ydinlämpötilan 

liiallinen nousu (hypertermia) tulee havaita, koska silläkin on haittavaikutuksia. Hypertermia voi johtua 

lääkkeistä, huumeista, infektiosta (sepsis), tai liiallisesta lämmityksestä. Vaarallisin ydinlämpötilan 

nousu on maligni hypertermia. Se on onneksi harvinainen, mutta johtaa potilaan kuolemaan, mikäli 

tunnistaminen viivästyy (16). 

Luotettavia ydinlämpötilan mittauspaikkoja ovat keuhkovaltimo, ruokatorvi, nenänielu ja tärykalvo 

(4). Keuhkovaltimosta katetrin kautta mitattua ytimen lämpötilaa pidetään lämmönmittauksen 

kultaisena standardina, mutta menetelmään liittyy komplikaatioriskejä, joten sitä käytetään harvoin. 

Ruokatorvi- ja nenänielulämpö ovat verrannollisia keuhkovaltimokatetrista saatuun lämpöön. 

Mittareiden asianmukaiseen paikkaan on kiinnitettävä huomiota. Tärykalvolämpö, joka mitataan 

kontaktimittarilla, antaa luotettavan arvon. Infrapunatekniikalla toimivat tärykalvomittarit ovat 

epäluotettavia, sillä infrapunasäde osuu useimmiten korvakäytävän seinämään eikä tärykalvoon eikä 

näin ollen mittaa ydinlämpöä (17). Toistomittaukset kuitenkin parantavat tulosten luotettavuutta. 

Virtsarakosta mitattu lämpötila-arvo heijastaa ydinlämpötilaa, mutta arvo riippuu virtsan 

erittymisestä, on altis häiriöille (laparotomia) ja muuttuu hitaasti. Kainalossa lämpötila-anturi on 
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asetettava kainalovaltimon päälle ja käden on oltava vartalon vieressä, jotta mittaus heijastaisi 

mahdollisimman hyvin ydinlämpötilaa. (18) Yleisanestesian aikana jatkuva ytimen lämpötilan 

mittaaminen onnistuu helposti, sillä edellä mainitut luotettavat menetelmät ovat laajasti saatavilla ja 

niitä on helppo käyttää, vaikka ne ovatkin kajoavia. 

Puudutetun potilaan ydinlämpötilan mittaaminen on ollut haasteellista viime vuosiin saakka tarkan 

kajoamattoman (noninvasiivisen) mittarin puuttuessa. Nykyisin Suomessa on kliinisessä käytössä kaksi 

noninvasiivista ydinlämpötilan seurantajärjestelmää: 3M™ Bair Hugger™ ja Dräger Tcore™. 

Molemmissa on kertakäyttöinen sensori, joka asetetaan otsalle ja yhdistetään seurantayksikköön. 

3M™-järjestelmä perustuu zero heat flux (ZHF) -teknologiaan, jossa sensorin eriste ja 

lämmityselementti auttavat luomaan ns. isotermisen tunnelin, jolloin ydinlämpötila voidaan mitata 

otsan ihon pinnalta. ZHF-teknologia on todettu riittävän luotettavaksi menetelmäksi ydinlämpötilan 

mittaamiseen (19). Tcore™-menetelmässä ei ole lämmitintä, vaan ydinlämpötilan määrittämiseen 

sovelletaan laskukaavaa. Kliinisen tutkimuksen mukaan laite olisi riittävän tarkka, ja sitä on ehdotettu 

ytimen lämpötilan mittaamiseen potilaille, joille invasiivinen mittaus ei sovellu (20). 

Leikkauspotilaan lämmitys 

Ydinlämpötilan tavoite on vähintään 36°C koko perioperatiivisen ajan. Mikäli potilas on hypoterminen 

ennen anestesiaa, potilasta ei tule nukuttaa eikä puuduttaa, vaan lämmittää (1), eikä hypotermista 

potilasta saa siirtää heräämöstä vuodeosastolle, vaan häntäkin tulee lämmittää. Leikkauspotilaan 

lämmönhallintamenetelmiä ovat lämmönhukan vähentäminen peitteillä ja lämmön siirtäminen 

potilaaseen joko pintalämmityksellä tai ydinlämmityksellä. 

Lämmönhukkaa ihon kautta voidaan ehkäistä passiivisilla keinoilla kuten erilaisilla peitoilla ja 

steriileillä liinoilla. Yksi kerros vähentää lämmönhukkaa n. 30% ja kolme kerrosta n. 50% riippumatta 

peitteen laadusta (21). Tärkeämpää kuin lisätä peitteiden määrää on peittää mahdollisimman paljon 

potilaan pinta-alasta. Kotimainen lämpöhaalari (T-Balance®) on kehitetty leikkauspotilaan 

lämmönhukan vähentämiseen. Haalarissa on vetoketjuja, joiden avulla voidaan paljastaa vain 

anestesian ja kirurgian vaatima alue pitäen potilas muutoin peitettynä. Haalarin tehosta jäähtymisen 

ehkäisyssä on kuitenkin ristiriitaista näyttöä (22,23). 

Aktiiviset pintalämmitysmenetelmät siirtävät ihon kautta lämpöä potilaaseen ja ovat tehokkaampia 

kuin passiivinen eristäminen (24). Lämpöpuhallinpeitto lämmittää potilasta konvektion avulla. 

Puhaltimen lämpötilaa pystyy säätämään ja saatavilla on useita eri kokoisia peittoja, joista voi valita 

sopivimman potilaan koon ja leikkauksen mukaan. Puhaltimen haittana voidaan pitää kovaa ääntä, ja 

sähkön tarve rajoittaa menetelmän käyttöä varsinkin leikkaussalin ulkopuolella. Vastukselliset 



5 
 

lämpöpatjat ja –peitot siirtävät johtumalla lämpöä potilaaseen. Lämpöpatjojen teho on 

vaatimattomampi kuin etupuolelta lämmittävien peittojen, sillä selän ihon kapillaarit ovat paineen 

vaikutuksesta lytyssä, jolloin lämpö ei pääse siirtymään kovin hyvin ytimeen. Itselämpiävä aktiivipeite 

(EasyWarm®) lämmittää potilasta johtumisen avulla. Kun peitto avataan vakuumipakkauksestaan, 

siinä olevat tyynyt lämpiävät ilman hapen vaikutuksesta puolessa tunnissa n. 44°C:een. Peite säilyttää 

lämmön kymmenen tunnin ajan, on helppokäyttöinen, ei vaadi sähköä eikä pidä ääntä. Peitteeseen 

liittyy kuitenkin palovamman riski, jos lämpötyyny pääsee painamaan potilaan ihoa. Lisäksi peitteessä 

lämpö ei ole tasaisesti jakautunut, sen lämpötilaa ei pysty säätämään eikä peite ole heti lämmin. 

Tavallisimpia ydinlämmityskeinoja ovat lämmitetyt suonensisäiset (iv) nesteet ja lämmitetyt 

huuhtelunesteet tähystystoimenpiteissä. Iv-nesteiden lämmitystä käytetään muiden keinojen ohella 

sekä aina kun nesteensiirtotarve on yli 500 ml (1). Yksi litra huoneenlämpöistä 21°C kristalloidia laskee 

ydinlämpöä 0,25°C (25). Ydinlämpötila laskee viileän nesteen annon seurauksena, sillä kudoksista 

siirtyy johtumalla lämpöä nesteeseen. Huuhtelunesteiden osalta ydinlämpötilaan vaikuttaa kuitenkin 

enemmän toimenpiteen kesto, leikkaussalin lämpötila ja huuhtelunesteen määrä kuin pelkkä 

huuhtelunesteen lämpötila (26). Hengitysilman tai laparoskopiakaasujen lämmittämisellä ei ilmeisesti 

ole vaikutusta potilaan ydinlämpöön (27,28). Järeämmät lämmönvaihtomenetelmät, kuten 

intravaskulaariset lämmönvaihtajat ja perfuusiolaitteet eivät ole käytössä tavanomaisessa 

leikkaussalitoiminnassa. 

Tehokkain tapa estää alkuhypotermiaa on potilaan lämmitys ennen anestesiainduktiota eli 

esilämmitys. Vasta anestesiainduktion jälkeen aloitettu potilaan lämmittäminen ei ehdi kompensoida 

lämmön uudelleen jakautumisesta johtuvaa ydinlämpötilan laskua. Esilämmityksen tarkoitus on 

nostaa ääreisosien lämpötilaa ja lisätä kehon lämpösisältöä. Tämän seurauksena ytimen ja raajojen 

lämpötilaero tasoittuu, anestesiainduktion jälkeinen lämmön uudelleen jakautuminen vähenee ja 

ytimen lämpötila säilyy paremmin. Lisäksi esilämmityksen tarkoitus on nostaa hypotermisten 

potilaiden ydinlämpötilaa. Potilas ei kuitenkaan saa ruveta hikoilemaan, koska tällöin ytimen lämpötila 

laskee ja esilämmityksen hyöty menetetään. Jo 10 minuutin esilämmitys ehkäisee tehokkaasti 

alkuhypotermiaa (29). Esilämmityksen teho säilyy parhaiten, mikäli tauko leikkauksen aikaiseen 

lämmitykseen jää alle 20 minuuttiin (30). 

Potilasta lämmitettäessä tulee huomioida henkilökunnan, lähinnä kirurgin ja instrumenttihoitajan, 

lämpömukavuus sekä potilaan ylilämmityksen vaara. Toimenpiteen tekijät suosivat viileää salia, ja 

salin lämpötilaa voi laskea, kun potilas on pesty ja peitelty. Anestesia- ja leikkausvalmistelujen ajan 

salin lämpötila pidetään vähintään 21°C :ssa (1). Potilaan lämmityksen kannattaa alussa olla 

mahdollisimman tehokasta. Kun ydinlämpötila ei enää laske tai viimeistään siinä vaiheessa, kun 
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ydinlämpötila lähtee nousemaan, aktiivista lämmitystä on kevennettävä. Iatrogeenista hypertermiaa 

tulee välttää ja riittää, että ydinlämpötila pysyy yli 36°C. 

Yhteenveto 

Ydinlämpötilan tavoite on vähintään 36 °C koko perioperatiivisen ajan. Nukutus, puudutus ja 

leikkaussaliolosuhteet altistavat potilaan tahattomalle jäähtymiselle. Lisäksi jäähtymisen riskiin 

vaikuttavat potilaskohtaiset tekijät. Ytimen lämpötilaa tulee seurata mieluiten jatkuvalla mittarilla. 

Potilas pidetään peitettynä ja ihosta paljastetaan vain anestesian ja kirurgian vaatima alue. Salissa 

tapahtuva lämmitys ei riitä ehkäisemään jäähtymistä, vaan potilaita tulisi esilämmittää ja jo lyhytkin 

esilämmitysaika vähentää anestesiainduktion aikaansaamaa ytimen lämpötilan laskua. 
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Kaikki kuvat ovat itse ottamiani. 

 

 

Kuva 1. 3M™ BairHugger™ seurantayksikkö 

 

Kuva 2. 3M™ BairHugger™ sensori. Potilaalla itselämpiävä aktiivipeite (EasyWarm®), jonka voi laittaa 

suoraan sairaalavaatteiden päälle, mutta peite ei saa painaa potilasta ts. peitteen päälle ei 

saa laittaa mitään painavaa palovammariskin välttämiseksi. 

 

Kuva 3. Potilaan esilämmitys lämpöpuhallinpeitolla anestesiavalmistelujen ajan. Ylävartalopeiton voi 

laittaa pitkittäin potilaan päälle, jolloin lämmitettävä pinta-ala on suurempi kuin ylävartalolle 

asetettuna. 



 

Kuva 1. 


