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Sidonnaisuudet kahden 

viimeisimmän vuoden ajalta 

• Asiantuntija- tai luennointipalkkiot 

• Roche 



Sisältö 

• Leikkausriskin arviosta yleisesti 

• KFI-tutkimukset 

• EKG 

• Keuhkojen toimintakokeet 

• Suorituskyvyn mittaaminen 

• Isotooppitutkimukset 

 

• Keuhkokirurgiasta oma esitys / Eero Sihvo 
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Riskiarvio 

-anamneesi 

-status 

-suunniteltu tp 
 

Suorituskyvyn arviointi 









KFI-tutkimukset 

• EKG 

 

• Virtaus-tilavuusspirometria 

• Diffuusiokapasiteetin mittaus 

 

• Kliininen kuormituskoe 

• Ergospirometria 

 

• Keuhkojen alueellisen toiminnan gammakuvaus 

• Sydänlihasperfuusion gammakuvaus 



12-kytkentäinen lepo-EKG 

• Ei hyötyä rutiininomaisesta EKG:stä, jos oireeton 

potilas menee matalan riskin toimenpiteeseen. 

 

• On järkevää, jos potilaalla on tiedossa koronaaritauti, 

merkittävä rytmihäiriö, perifeerinen valtimotauti, 

aivoverenkiertohäiriö tai rakenteellinen sydänvika, 

paitsi jos matalan riskin toimenpide. 

 

• Voidaan harkita oireettomilla potilailla ilman tietoa 

koronaaritaudista, paitsi jos matalan riskin toimenpide. 

 



Virtaus-tilavuusspirometria 

• Aiheellinen, jos potilaalla on todettu vaikea 

keuhkosairaus tai sellaista epäillään. 

• Osoittaa mahdollisen keuhkoahtaumataudin ja sillä 

voidaan todeta ilmatieobstruktio. 

• Ei ole osoitettu hengitysfunktion kriittistä raja-arvoa, 

jonka jälkeen elektiivinen leikkaus olisi vasta-

aiheinen. 



Virtaus-tilavuusspirometria 

• Pienentynyt keuhkofunktioarvo (FEV1 < 1 l) saattaa 

ennustaa keuhkokomplikaatioiden riskiä kirurgian 

jälkeen, mutta spirometriatulos ei ole itsenäinen 

keuhkokomplikaatioiden ennustekijä. 

 

• Vaikka spirometria ennustaa keuhkokomplikaation 

riskiä, huono tulos ei ole itsenäinen riskitekijä. 



Keuhkojen toimintakokeet 

 -spirometria, diffuusiokoe 

• Spirometria on välttämätön kaikille 

keuhkoleikkauspotilaille (lopputuloksen toiminnallinen 

arviointi). 

 

• Jos FEV1 tai DLCO on alle 60 % viitearvosta, potilas 

tulee ohjata erikoistutkimuksiin, jos harkitaan keuhkon 

tai sen osien poistoa. 



Virtaus-tilavuusspirometria 
60 % Viljasen vai Kainun viitearvosta? 

 
FEV1-viitearvot ovat lähellä toisiaan. 

 

  Nainen 165 cm, ikä 40 – 75 v   

-Viljanen 60 %: FEV1 z-arvo -3,16 -  - 3,42 

-vaikea ventilaatiofunktion häiriö. 

-Viljasen 60 % on Kainun arvoissa 57-63 % viitearvosta. 

Mies 178 cm, ikä 40 – 75 v   

-Viljanen 60 %: FEV1  z-arvo -2,21 - -3,28 

-kohtalainen – kohtalaisen vaikea - vaikea ventilaatiofunktion häiriö 

-nuorimmat vaikea, iäkkäimmät kohtalainen. 

-Kainun arvoissa 60-62 % viitearvosta. 



Diffuusiokapasiteetin uudet viitearvot  

on julkaistu – z-arvot 

Kainu et al., 2017 

Naiset Miehet 
DLCO 

60 % Kainun viitearvosta 



Keuhkojen toimintakokeet 

• ACP v. 2006 suosittaa, ettei rutiinisti tehtäisi 

preoperatiivista spirometriaa riskiarvioksi. 

• Keuhkojen toimintakokeiden tuloksia ei pidä käyttää 

ensisijaisena perusteena toimenpiteestä vetäytymiselle. 

• Harkitse keuhkojen toimintakokeita potilailla, joilla on 

selittämätön dyspnea tai huono rasituksen sieto. 

• Voivat olla avuksi COPD- ja astmapotilailla, jos kliinisen 

arvion perusteella ei selviä, onko tauti parhaassa 

mahdollisessa tasapainossa. 

• Keuhkokirurgia erikseen. 

ACP guideline, Ann Intern Med 2006 



Fyysisen suorituskyvyn arvio 

• Tärkeä osa leikkauskelpoisuusarvioita - kokonaisvaltaista 

• Kaikki eivät tarvitse laboratoriotestausta 

• Anamneesi suorituskyvystä 

• kerrottu tieto yleensä antaa aliarvion verrattuna testattuun 

suorituskykyyn (Weinstein AS et al., 2018) 

• MET >10, erinomainen suorituskyky, ei tarvetta testaukseen 

• juoksu 10  km/h 

• MET 4-9, kohtalainen suorituskyky, ei rutiinitarvetta testaukseen  

• kävely 6 km/h, pallopelit, juoksu 8 km/h 

 

• Terveyskirjasto.fi  MET – energiankulutuksen ja fyysisen 

aktiivisuuden mittari 

 

 

 



Suorituskyvyn testaus 



Fyysisen suorituskyvyn arvio 
MET <4: sydän- ja verisuonikomplikaation riski suurentunut 

 

  

 

 



Kliininen kuormituskoe vai  

ergospirometria 

 

 
 

• Itse valitsisin leikkauskelpoisuusarvioon aina 

ergospirometrian suoran mittausmenetelmän 

vuoksi (hengityskaasut, VO2max ml/min/kg) 

 

• Suorituskyky on huono tai siitä ei ole tietoa 

ja tiedolla on vaikutusta hoitoon/tehtäviin 

päätöksiin. 



Suorituskyvyn mittaus 
 

 -heikko suorituskyky 

 -jos muuttaa hoitoa 

 -iskemian osoitus 

Huom., yksikään ei ole 

suositustasoltaan I, pitää 

tehdä. 

IIa: on järkevää. 

IIb: voidaan harkita. 

 



Sydänlihasperfuusion gammakuvaus 

 

  -kohonnut riski 

   -heikko suorituskyky 

   -jos muuttaa hoitoa 

   -iskemian osoitus 

Esim. munuaissiirtopotilaita käy sydänlihasperfuusion gammakuvauksessa. 



Keuhkojen alueellisen toiminnan 

gammakuvaus 

• ventilaation ja perfuusion jakautuminen 

keuhkojen eri osiin – ennustetaan jäljelle jäävää 

funktiota keuhkoleikkauksen yhteydessä 

 

• FEV1 – ventilaatio – kerrotaan arvo %-osuudella 

• DLCO – perfuusio  - kerrotaan arvo %-osuudella 

 

 



Keuhkojen alueellisen toiminnan 

gammakuvaus 

 

 



Yhteenveto 

• Ei rutiinitutkimuksia – vain tietyissä tapauksissa 

• Suorituskykyarvio 

• Riskiarvio – perussairaudet ja toimenpide 

 

• Sen jälkeen tarkastelu on yksilöllinen, tarvitaanko 

tutkimuksia ja mitä  - ”Mihin tulos vaikuttaa?” 



Kiitos! 

© Eero Kauppinen 


