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4. Lämmitetyt huuhtelunesteet tähystysleikkauksissa 
 

Käytä lämmitettyjä huuhtelunesteitä tähystysleikkauksissa, sillä 
 
➢ lämmitettyjen huuhtelunesteiden käyttö vähentää tähystysleikkauspotilaiden 

perioperatiivista hypotermiaa. (A) 
 

Lämmitettyjen huuhtelunesteiden käyttö urologisilla potilailla tähystysleikkauksen aikana 
vähensi intra- ja postoperatiivisen hypotermian esiintyvyyttä verrattuna huoneenlämpöis-
ten huuhtelunesteiden käyttöön (RR 0,46; 95 % CI 0,20–1,05; Z = 4,00; p < 0,0001; I2 = 
67 %; p = 0,01). Lisäksi huoneenlämpöiset huuhtelunesteet aiheuttivat potilaiden ydinläm-
pötilaan suuremman laskun verrattuna lämmitettyihin huuhtelunesteisiin (RR 0,32; 95 % 
CI 0,28– 0,36; Z = 17,18; p = 0,00001; I2 = 0 %). 

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä1 (n = 28 
RCT) tutkittiin hypotermian esiintyvyyttä ja ydinlämpötilan laskua 
urologisten tähystysleikkausten ja postoperatiivisen hoidon aikana. 
Kuudessa tutkimuksessa oli verrattu lämmitettyjen (n = 46) ja huo-
neenlämpöisten huuhtelunesteiden (n = 126) käytön vaikutusta hy-
potermian esiintyvyyteen. Lisäksi kuudessa muussa tutkimuksessa 
oli verrattu lämmitettyjen (n = 215) ja huoneenlämpöisten huuhte-
lunesteiden (n = 214) käytön vaikutusta potilaiden ydinlämpötilan 
laskuun. Niissä alkuperäistutkimuksissa, joissa ydinlämpötilan mit-
tauspaikka oli raportoitu, ydinlämpötila oli mitattu ruokatorvesta tai 
peräsuolesta. Katsauksen tutkimukset oli toteutettu Kiinassa (n = 
25), Nigeriassa (n = 1), Alankomaissa (n = 1) ja Intiassa (n = 1).  

 Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11) 
 Näytön vahvuus: 1a 
 Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

Kommentti: Joidenkin tutkimusten metodologinen laatu oli heikko. 
Kaksi tutkimusta sisältyy myös katsaukseen Jin ym. 2011. Hypoter-
mian esiintyvyystutkimuksissa oli merkitsevä heterogeenisyys, mikä 
heikentää tulosten luotettavuutta. Alkuperäistutkimusten leikkaus-
salien lämpötiloja ei ollut raportoitu. 

 

 

Lämmitettyjen huuhtelunesteiden käyttö tähystysleikkauspotilailla vähensi perioperatiivi-
sen hypotermian esiintyvyyttä verrattuna huoneenlämpöisten huuhtelunesteiden käyttöön 
(OR 22,01; 95 % CI 2,03–197,08; Z = 2,57; p = 0,01; I2 = 64 %). Lisäksi huoneenlämpöiset 
huuhtelunesteet aiheuttivat tähystysleikkauspotilaille suuremman ydinlämpötilan laskun 
verrattuna lämmitettyihin huuhtelunesteisiin (I2 = 87 %; p < 0,00001). 

 
Järjestelmällisessä katsauksessa2 (n = 13 RCT) tutkittiin hypoter-
mian esiintyvyyttä ja ydinlämpötilan laskua tähystysleikkauksissa 
kolmella eri kirurgian erikoisalalla. Kolmessa tutkimuksessa oli ver-
rattu lämmitettyjen huuhtelunesteiden (n = 18 potilasta) ja huoneen-
lämpöisten huuhtelunesteiden (n = 49 potilasta) käytön vaikutusta 
hypotermian esiintyvyyteen. Lisäksi kymmenessä tutkimuksessa oli 
tutkimusten heterogeenisyydestä johtuen verrattu lämmitettyjen (n 
= 264 potilasta) ja huoneenlämpöisten huuhtelunesteiden (n = 269 
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potilasta) käytön vaikutusta potilaiden ydinlämpötilan laskuun vain 
narratiivisesti. Niissä alkuperäistutkimuksissa, joissa ydinlämpötilan 
mittauspaikka oli raportoitu, ydinlämpötila oli mitattu tärykalvolta, 
suusta, ruokatorvesta tai peräsuolesta. Katsauksen tutkimukset oli 
toteutettu Yhdysvalloissa (n = 3), Alankomaissa (n = 1), Filippiineillä 
(n = 1), Kiinassa (n = 6), Nigeriassa (n = 1) ja Koreassa (n = 1).  

 Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/11) 
 Näytön vahvuus: 1a 
 Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

Kommentti: Alkuperäistutkimusten yhteydessä ei mainita missä 
vaiheessa perioperatiivista hoitoprosessia potilaan lämpötila oli mi-
tattu. Alkuperäistutkimusten leikkaussalien lämpötiloja ei ollut rapor-
toitu. Kaksi tutkimusta sisältyy myös katsaukseen Cao ym. 2019. 

 
 

Ydinlämpötila oli korkeampi niillä urologisilla potilailla tähystysleikkauksen aikana, joilla 
käytettiin lämmitettyjä huuhtelunesteitä (mean 36 °C; SD 0,30 °C; F 3,50; p = 0,037) ver-
rattuna niihin potilaisiin, joilla käytettiin lämpöpuhallinpeittoa (35,81 °C; 0,56 °C) tai huo-
neen lämpöisiä huuhtelunesteitä (35,64 °C; 0,40 °C).  

 
Korealaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)3 verrattiin lämmitettyjen huuhtelunesteiden (37 °C; n = 21 po-
tilasta) ja lämpöpuhallinpeiton (38 °C; n = 21 potilasta) vaikutusta 
urologisten potilaiden ydinlämpötilaan välittömästi spinaalipuudu-
tuksessa tehdyn toimenpiteen jälkeen. Kontrolliryhmän (n = 21) po-
tilaita ei lämmitetty aktiivisesti. Ydinlämpötila mitattiin infrapunaläm-
pömittarilla tärykalvolta.  

 Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/10) 
 Näytön vahvuus: 1c 
 Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

Kommentti: Ympäristön lämpötilasta ei ole mainintaa. 
 

 
Kirurgisen munuaiskivien poistotoimenpiteen lopussa hypotermiaa esiintyi enemmän niillä 
potilailla, joiden tähystysleikkauksissa käytettiin kylmiä (20 ºC; 80 %) tai huoneenlämpöisiä 
(24 ºC; 60 %) huuhtelunesteitä verrattuna niihin, joilla käytettiin kehonlämpöisiä (37 ºC; 30 
%) huuhtelunesteitä. Hypotermian esiintyvyyden ero oli tilastollisesti merkitsevä kylmien 
nesteiden ja kehonlämpöisten nesteiden välillä (p = 0,021).  

 
Iranilaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)4 tutkittiin huuhtelunesteiden lämpötilan vaikutusta munuais-
kivien poistoleikkauksessa olevien potilaiden ydinlämpötilaan ja hy-
potermian esiintyvyyteen; ryhmä 1: 37 ºC huuhtelunesteet (n = 20), 
ryhmä 2: 24 ºC huuhtelunesteet (n = 20) ja ryhmä 3: 20 ºC huuhte-
lunesteet (n = 20). Lämpötila mitattiin ruokatorvesta ennen aneste-
sian alkua ja 15 minuutin välein toimenpiteen loppuun asti. Leik-
kaussalin lämpötila oli säädetty 23 ±1 °C. 

  Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/10) 
  Näytön vahvuus: 1c 
  Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
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Urologisilla leikkauspotilailla, joilla oli käytetty lämmitettyjä huuhtelunesteitä, esiintyi hypo-
termiaa vähemmän (5,9 % vs. 24,4 %; OR 0,20; 95 % CI 0,12–0,33; p < 0,001) verrattuna 
potilaisiin, joilla oli käytetty huoneenlämpöisiä huuhtelunesteitä. Lisäksi lämmitettyjen 
huuhtelunesteiden ryhmän potilailla ydinlämpötila oli toimenpiteen aikana noussut verrat-
tuna huoneenlämpöisiä huuhtelunesteitä saaneisiin potilaisiin, joilla lämpötila oli laskenut 
(+0,32 °C vs. -0,10 °C; p < 0,001). Potilailla, joilla lämmityspeitot oli otettu käyttöön, ydin-
lämpötila oli noussut 0,22 °C, kun taas potilailla, joilla lämmityspeittoja ei ollut käytetty (n 
=1 153), ydinlämpötila oli laskenut 0,14 °C (p = 0,015). 

 
Yhdysvaltalaisessa retrospektiivisessa kohorttitutkimuksessa5 tut-
kittiin urologisten potilaiden huuhtelunesteiden lämmittämisen yh-
teyttä hypotermiaan ja ydinlämpötilaan heräämöön saavuttaessa. 
Rekisteritutkimuksessa tarkasteltiin organisaation tavanomaista toi-
mintaa ennen lämmitettyjen huuhtelunesteiden käyttöönottoa ja sen 
jälkeen. Ryhmällä 1 (n = 1 369) oli käytetty huoneenlämpöisiä ja 
ryhmällä 2 (n = 264) lämmitettyjä huuhtelunesteitä leikkauksen ai-
kana. Molemmissa ryhmissä potilailla oli otettu käyttöön lämmittävä 
peitto (ryhmä 1: n = 332; ryhmä 2: n = 16) tai i.v.-nesteiden lämmitys, 
jos potilaan ydinlämpötila laski alle 36 °C:n tai jos toimenpide kesti 
yli 60 minuuttia. Lämmönmittausmenetelmän valitsi anestesiologi tai 
heräämöhoitaja, eikä mittausmenetelmää ollut selkeästi kuvattu. 
Leikkaussalin lämpötilaa ei ollut raportoitu.  

  Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/11) 
  Näytön vahvuus: 3c 
  Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

Kommentti: Lämmönmittausmenetelmä tai muiden lämmitysmene-
telmien käyttö ei ollut kontrolloitua eikä niitä raportoitu tarkemmin. 
Potilalle käytettyä lämmittävää peitettä ei ollut kuvattu tarkemmin. 

 
       

Lämmitettyjen huuhtelunesteiden käyttö olkapään ja lonkan tähystysleikkauksissa vähensi 
perioperatiivisen hypotermian riskiä verrattuna huoneenlämpöisten huuhtelunesteiden 
käyttöön (OR 0,15; 95 % CI 0,06–0,4; Z = 3,84; p = 0,0001; I2 = 68 %; p = 0,004). 

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä6 (n = 7 RCT) 
tutkittiin hypotermian riskiä olkapään, lonkan ja polven tähystysleik-
kauksissa ja postoperatiivisen hoidon aikana. Kuudessa tutkimuk-
sessa oli verrattu lämmitettyjen huuhtelunesteiden (n = 241) ja huo-
neenlämpöisten huuhtelunesteiden (n = 240) käytön vaikutusta hy-
potermian esiintyvyyteen.  

   Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/11) 
   Näytön vahvuus: 1b 
   Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

Kommentti: Tutkimus polven tähystysleikkauksesta jätettiin pois 
meta-analyysista, koska tutkimuksen aineisto oli puutteellinen. Tut-
kimuksissa oli merkitsevä heterogeenisyys, mikä heikentää tulok-
sen luotettavuutta. 
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