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5. Lämmitetty hiilidioksidikaasu tähystysleikkauksissa 
 

Suosi lämmitetyn hiilidioksidikaasun käyttöä tähystysleikkauksissa, sillä 
 
➢ lämmitetyn hiilidioksidikaasun käyttö ilmeisesti vähentää tähystysleikkaus-

potilaiden intraoperatiivista hypotermiaa. (B) 
 

Elektiivisillä paksusuolen ja peräsuolen leikkauspotilailla, joilla käytettiin tähystyksen 
yhteydessä lämmitettyä hiilidioksidikaasua, postoperatiivisen hypotermian ilmaantu-
vuus oli vähäisempää verrattuna niihin, joilla hiilidioksidikaasua ei ollut lämmitetty (13 
% vs. 57 %; OR 0,10; 95 % CI 0,04–0,23; p < 0,001). 

 
Isobritannialaisessa kohorttitutkimuksessa1 tutkittiin lämmitetyn 
ja lämmittämättömän hiilidioksidikaasun yhteyttä postoperatiivi-
sen hypotermian ilmaantuvuuteen paksusuolen ja peräsuolen 
tähystysleikkausten jälkeen. Ryhmän 1 potilailla (n = 123) käy-
tettiin lämmitettyä ja ryhmän 2 potilailla (n = 123) lämmittämä-
töntä hiilidioksidikaasua. Molempien ryhmien potilaita lämmitet-
tiin lämpöpuhaltimen ja lämmitettyjen i.v.-nesteiden avulla. Läm-
pötila mitattiin heräämöön saavuttaessa infrapunalämpömitta-
rilla tärykalvolta.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/10)  
Näytön vahvuus: 3c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Leikkaussalin lämpötilaa ei ollut raportoitu.  

 

 

Elektiivisillä gynekologisilla tähystysleikkauspotilailla, joilla oli käytetty lämmitettyä ja 
kostutettua hiilidioksidikaasua (37 ºC, kosteusprosentti 98), oli korkeampi ydinlämpötila 
verrattuna niihin, joilla oli käytetty huoneenlämpöistä ja kuivaa (kosteusprosentti 20) 
hiilidioksidikaasua. Lämpötilaero oli ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevä koko leik-
kauksen ajan (0,09 ºC; p = 0,011), mutta erityisesti leikkauksen keskivaiheilta leikkauk-
sen loppuun (0,11 ºC; p = 0,003). Lämmitetyn ja kostutetun hiilidioksidikaasun käyttö 
vähensi hypotermisten potilaiden määrää leikkauksen lopussa verrattuna huoneen-
lämpöisen ja kuivan hiilidioksidikaasun käyttöön (36,36 % vs. 42,42 %). 

 
Saksalaisessa retrospektiivisessä tapauskontrollitutkimuk-
sessa2 verrattiin lämmitetyn ja kostutetun hiilidioksidikaasun vai-
kutusta potilaiden ydinlämpötilaan ja hypotermian ehkäisyyn gy-
nekologisten tähystysleikkausten aikana. Tutkimusryhmän poti-
lailla (n = 59) käytettiin lämmitettyä ja kostutettua hiilidioksidikaa-
sua ja kontrolliryhmän potilailla (n = 51) lämmittämätöntä ja kui-
vaa hiilidioksidikaasua. Leikkauksen aikana potilaan lämpötila 
mitattiin kymmenen minuutin välein ruokatorvesta. Aloitusläm-
pötila mitattiin leikkauksen alkaessa (ihoviilto) ja loppulämpötila 
mitattiin ennen kaasun vapauttamista vatsaontelosta ja haavan 
sulkua.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/10)  
Näytön vahvuus: 3d 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Leikkaussalin lämpötilaa ei ollut raportoitu. 
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Elektiivisillä leikkauspotilailla, joilla käytettiin tähystyksen yhteydessä lämmitettyä hiili-
dioksidikaasua, ei ydinlämpötilassa ollut eroa niihin, joilla hiilidioksidikaasu oli lämmit-
tämätön (ydinlämpötilojen MD 0,02 ºC; p = 0,81). Yli 120 minuuttia kestäneissä leik-
kauksissa, joissa hiilidioksidikaasu oli lämmittämisen lisäksi myös kostutettu, oli poti-
laiden intraoperatiivinen ydinlämpötila korkeampi verrattuna niihin, joilla hiilidioksidi-
kaasu ei ollut lämmitetty eikä kosteutettu (MD 0,70 ºC; 95 % CI 0,10–0,30; Z = 2,3; p 
= 0,02; I2 = 91,13 %; p < 0,0001).  

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä3 (n = 22 
RCT) tutkittiin lämmitetyn ja kostutetun hiilidioksidikaasun vaiku-
tusta potilaiden intraoperatiiviseen ydinlämpötilaan vatsakirurgi-
sissa tähystysleikkauksissa. Seitsemässä tutkimuksessa koh-
deryhmänä olivat olleet aikuispotilaat (n = 215), joilla oli tutkittu 
lämmitetyn hiilidioksidikaasun vaikutusta. Neljässä tutkimuk-
sessa, joissa kohderyhmänä olivat olleet aikuispotilaat (n = 194), 
joiden leikkauksen kesto oli yli 120 minuutta, oli tutkittu lämmite-
tyn ja kostutetun hiilidioksidikaasun vaikutusta potilaan ydinläm-
pötilaan.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11)  
Näytön vahvuus: 1a  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä   
Kommentti: Katsauksen tekijät arvioivat alkuperäistutkimusten 
laadun kohtalaiseksi. Tutkimuksissa oli merkitsevä heterogeeni-
syys, mikä heikentää tulosten luotettavuutta. Alkuperäistutki-
mukset olivat vuosilta 1999–2006. Katsauksessa ei raportoitu al-
kuperäistutkimusten leikkaussalien lämpötiloja. 
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