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Lihavuuskirurgia nopean toipumisen
ohjelmalla
TAUSTA. Nopean toipumisen ohjelmat ovat yleistyneet paksu- ja peräsuolikirurgiassa. Niiden käyttöä lihavuusleikkauspotilailla on tutkittu vähemmän.
AINEISTO JA MENETELMÄT. Tässä seurantatutkimuksessa hoidettiin 422 lihavuusleikkauspotilasta nopean
toipumisen ohjelmalla maaliskuun 2011 ja toukokuun 2015 välisenä aikana Vaasan keskussairaalassa.
TULOKSET. Keskimääräinen leikkausaika oli 69,4 (± 18,9) ja mediaani 65 minuuttia (24–143). Keskimääräinen sairaalassaoloaika oli 1,3 päivää (± 1,1) ja mediaani yksi päivä (1–14). Potilaista 83 % voitiin kotiuttaa ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä. Kokonaissairastavuus oli 9,5 %. Henkeä uhkaavia
komplikaatioita esiintyi kolmella potilaalla (0,7 %). Neljätoista potilasta (3,3 %) tarvitsi vähintään yhden
uusintaleikkauksen, ja 20 potilasta (4,7 %) joutui hakeutumaan uudelleen sairaalaan. Keskimääräinen
painonlasku oli 31 %, ja painoindeksi pieneni vuodessa keskimäärin 15 kg/m2 (± 5).
PÄÄTELMÄT. Lihavuusleikkauspotilaat voidaan hoitaa turvallisesti nopean toipumisen ohjelmalla. Yli
80 % potilaista voidaan kotiuttaa ensimmäisenä leikkauksenjälkeisenä päivänä.

L

dollisia haittavaikutuksia saatetaan pelätä. Siksi
on tärkeää tehdä kaikki voitava leikkaushoidon
turvallisuuden parantamiseksi, hyvien tulosten varmistamiseksi ja kustannustehokkuuden
lisäämiseksi sekä huolehtia siitä, että leikkaushoidon tulokset tunnetaan ja ymmärretään paremmin.
Nopean toipumisen ohjelman fysiologiset
hyödyt osoitti ensimmäisenä Henrik Kehlet
paksu- ja peräsuolikirurgiassa (4, 5). Nämä
hoitokäytännöt ovat nykyään laajalti käytössä ja
sisältyvät hoitosuosituksiin (6, 7, 8, 9). Nopean
toipumisen ohjelmat sisältävät näyttöön perustuvia pre-, intra- ja postoperatiivisia toimenpiteitä, jotka tähtäävät hoitojen optimoimiseen
ja vakinaistamiseen, stressireaktion vähentämiseen ja sitä kautta nopeampaan toipumiseen
leikkauksesta. Nopean toipumisen ohjelmat
sisältävät huolellista ja laaja-alaista potilaan informointia ennen leikkausta, lyhytvaikutteista
anestesiaa, opioideja välttävää tehokasta leikkauksenjälkeisen kivun ja pahoinvoinnin hoitoa, turhan kajoavan monitoroinnin välttämistä

ihavuuskirurgian paremmat tulokset sairaalloisen lihavuuden hoidossa verrattuna konservatiivisiin hoitomuotoihin on
hyvin dokumentoitu. Useat satunnaistetut ja
kontrolloidut vertailututkimukset ovat osoittaneet tulosten olevan tavallista ja tehostettua
konservatiivista hoitoa merkittävästi parempia,
kun sairaalloisen lihavia tyypin 2 diabeetikkoja
hoidetaan leikkauksella (1). Lihavuusleikkauksia tehdään maailmalla vuosittain noin 350 000.
Ne yleistyivät nopeasti vuoteen 2008 asti, mutta sen jälkeen leikkausmäärät ovat vakiintuneet
ja jopa hieman pienentyneet (2). Suomessa on
viime vuosina tehty noin tuhat leikkausta vuosittain, mikä on vähän muihin Pohjoismaihin
verrattuna, ja trendi näyttää Suomessakin olevan vähenevä (3). Lihavuusleikkausten tulosten näyttö on kiistaton, mutta hyvistä tuloksista
ja lihavuusongelman laajuudesta huolimatta
vain murto-osalle leikkaushoidosta mahdollisesti hyötyvistä tarjotaan tätä hoitovaihtoehtoa
edes harkittavaksi. Lihavuusongelma on edelleen stigmatisoitunut, ja leikkaushoidon mah63
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2 diabetes ja korkea verenpaine), leikkausaika,
sairaalassaoloaika, leikkauskomplikaatiot, kuolleisuus, uusintakäynnit, uusintaleikkaukset,
painonlasku sekä liitännäissairauksien muutokset kahden vuoden seurannassa.
Tyypin 2 diabeteksen ja korkean verenpaineen diagnoosi perustuivat diabetes- ja verenpainelääkitykseen ennen leikkausta. Sekä
lyhyemmän että pidemmän aikavälin leikkauskomplikaatiot luokiteltiin yleisesti käytössä olevan Clavien–Dindo-luokituksen mukaan (11).
Tiedot esitetään keskiarvoina (± keskihajonta)
tai mediaanina (vaihteluväli).

Ydinasiat
88 Sairaalloisen lihavuuden takia leikatuista
potilaista yli 80 % voidaan kotiuttaa ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä.
88 Uudelleen sairaalahoitoon hakeutui alle
5 % nopean toipumisen ohjelmalla hoidetuista.
88 Alle 10 %:lla potilaista esiintyi leikkauksen aiheuttamia komplikaatioita, vakavia
4 %:lla ja henkeä uhkaavia 0,7 %:lla.
88 Potilaiden paino laski 31 % yhdessä vuodessa ja pysyi samana kahden vuoden
seurannassa.

Potilaat ja leikkaustekniikka
Moniammatillinen ryhmä arvioi potilaiden soveltuvuutta leikkaushoitoon. Tähän ryhmään
kuului endokrinologi, ravitsemusterapeutti,
lihavuuskirurgiaan perehtynyt hoitaja, kirurgi
ja anestesiologi. Psykiatrinen konsultaatio tehtiin tarvittaessa. Pyrittiin noudattamaan Käypä
hoito ‑suositusta, jonka mukaan vähimmäisvaatimuksina lihavuusleikkaukselle pidetään
painoindeksiä yli 40 kg/m2 tai painoindeksiä
35 kg/m2 liitännäissairauksineen, jos konservatiiviset painonhallintayritykset ovat olleet
tuloksettomia (12). Poikkeuksellisesti leik
kaushoitoon hyväksyttiin vakavan metabolisen
oireyhtymän takia neljä potilasta, joiden painoindeksi oli alle 35 kg/m2 (31–34). Kaikki
leikkaukset tehtiin tähystämällä. Mahalaukun
ohitusleikkaus tehtiin Hans Lönrothin esittämällä tekniikalla, johon lisättiin sisäisten tyräaukkojen huolellinen sulku jatkuvalla ompelulla
sulamattomalla langalla (13). Tekniikkamme
kokonaisuudessaan on aiemmin kuvattu yksityiskohtaisesti (14). Mahalaukun kavennusleikkaus tehtiin poistamalla osa mahalaukusta 35
frenchin paksuista kalibrointiletkua käyttämällä.

88 Vuoden kuluttua leikkauksesta 70 %:lla
tyypin 2 diabetespotilaista ja 42 %:lla
kohonnutta verenpainetta sairastaneista
liitännäistauti oli remissiossa.

sekä varhaista mobilisaation ja enteraalisen ravitsemuksen aloitusta.
Nopean toipumisen ohjelmien käytöstä
lihavuuskirurgiassa on toistaiseksi vähän julkaistuja tutkimuksia. On kuitenkin katsottu
mahdolliseksi edelleen parantaa lihavuusleikkausten lyhyen ja pidemmän aikavälin tuloksia
optimoimalla perioperatiivinen hoito nopean
toipumisen ohjelmalla (10).

Menetelmät
Vaasan keskussairaalassa hoidettiin 520 sairaalloisen lihavaa potilasta lihavuuskirurgisesti
maaliskuun 2011 ja toukokuun 2015 välisenä
aikana. Heistä 505:tä oli seurattu vähintään
kolme kuukautta ja 83 jätettiin tämän etenevän
seurantatutkimuksen ulkopuolelle aiemmin
tehtyjen ylävatsaleikkausten takia (revisioleikkaukset). Nopean toipumisen ohjelmalla
hoidettiin 422 potilasta, joista 398:lle tehtiin
primaarinen mahalaukun ohitusleikkaus ja lopuille mahalaukun kavennusleikkaus. Tiedot
syötettiin sairaalan lihavuusleikattujen potilaiden tietokantaan, mukaan lukien demografiset
tiedot, lähtötason liitännäissairaudet (tyypin
Tilda Hahl ym.

Nopean toipumisen ohjelma
Potilaat hoidettiin Kehletin ja Wilmoren esittämien periaatteiden mukaisesti (4). Käytettiin protokollaa, joka on ollut käytössä Vaasan
keskussairaalassa paksu- ja peräsuolileikatuilla
potilailla vuodesta 2006 lähtien, lihavuuskirurgisille potilaille hieman muunneltuna.
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Ennen leikkausta potilaat kävivät leiko- vat puudutettiin leikkauksen alussa preperitoosastolla (leikkaukseen kotoa) 1–2 viikkoa neaalisesti ja lopussa ihonalaisesti.
Leikkauksen jälkeen korostettiin varhaisen
ennen suunniteltua leikkausta. Tällöin he saivat laaja-alaista tietoa tulevasta leikkauksesta mobilisaation tärkeyttä. Hengitysputki poistethoitajalta, anestesiologilta sekä leikkaavalta tiin välittömästi leikkauksen loputtua, ja potikirurgilta. Heille selitettiin nopean toipumisen laat siirtyivät omatoimisesti leikkauspöydältä
sänkyihinsä. Noin 2–4 tunnin
periaatteet ja että tarkoituksena
heräämöseurannan jälkeen heiolisi kotiuttaa heidät leikkausta
Potilaita informoitiin
dät siirrettiin vuodeosastolle,
seuraavana päivänä. Muita erilaaja-alaisesti tulevasta
ellei komplikaatioihin viittaavia
koisaloja konsultoitiin tarvittaleikkauksesta ja selioireita esiintynyt. He saivat juoessa viimeistään tässä vaiheessa
tettiin nopean toipuda vapaasti heti kunnolla herät
potilaan leikkauskunnon optimisen periaatteet.
tyään, usein noin 1–2 tunnin
moimiseksi. Hiilihydraattipitoikuluttua leikkauksen jälkeen.
set juomat (täydennysravintovalmiste tai vähemmän hiilihydraatteja sisältävä Mobilisaatio aloitettiin heräämössä pyytämäljuoma tyypin 2 diabeetikoille) sallittiin vielä lä potilaita nousemaan sängystä ja kävelemään
kaksi tuntia ennen leikkausta. Potilaat tulivat noin 10–20 metriä.
Vuodeosastolla potilaita kannustettiin liiksairaalaan 1–2 tuntia ennen suunniteltua leikkauksen alkamisajankohtaa, ja heidät ohjattiin kumaan vapaasti. Epiduraalipuudutusta ei
kävellen leikkaussaliin. Leikkausta edeltäviä se- käytetty, ja opioideja pyrittiin välttämään ja
käytettiin vain tarvittaessa läpilyöntikipuihin.
datiiveja ei käytetty.
Leikkaussalissa potilaille puettiin tromboo- Pahoinvointilääkkeitä käytettiin tarvittaessa.
sia ehkäisevät pneumaattiset sukat ja annettiin Nestemäinen ruoka ja proteiinijuomat sallittiin
mikrobilääkeprofylaksina 1,5 g kefuroksiimia vapaasti leikkauksenjälkeisestä aamusta alkaen.
anestesian induktiovaiheessa. Virtsakatetria ei Nestemäisen ravinnon käyttöä suositeltiin jatkäytetty. Tromboosin estolääkitystä ei käytet- kettavaksi kahden viikon ajan, ja ravitsemustety rutiinimaisesti. Potilaat noudattivat erittäin rapeutti antoi ennen kotiuttamista tarkat ohjeet
niukkaenergiaista (ENE) ruokavaliota 2–6 tämän toteuttamiseksi. Kliinisiä kajoamattomia
viikkoa ennen leikkausta (lähtötilanteen pai- mittareita, kuten sykettä, verenpainetta, hapnoindeksinsä mukaan). Tällä pyrittiin noin pikyllästeisyyttä, hengitystaajuutta ja lämpöä
8 %:n painonpudotukseen ennen leikkausta, monitoroitiin säännöllisesti ensimmäisen leik
mutta vähäisempää painonpudotusta ei pidetty kauksenjälkeisen vuorokauden aikana. Koabsoluuttisena leikkaushoidon vasta-aiheena. tiutumisen kriteereinä pidettiin näiden mittaPainoa ennen ENE-ruokavalion alkamista pi- reiden normaaleja arvoja sekä riittävää kivun
dettiin lähtöpainona, kun painonlaskua myö- hallintaa suun kautta otettavilla kipulääkkeillä,
hemmin arvioitiin eri ajankohtina leikkaushoi- riittävää ja onnistunutta mobilisaatiota, kykyä
syödä nestemäistä ruokaa sekä riittävää tukea
don jälkeen.
Intraoperatiivisesti käytettiin lyhytvaikut- kotona. Laboratoriokokeita otettiin leikkaukteista ja standardoitua anestesiaa. Hypotermiaa sen jälkeen vain tarvittaessa kliinisen tilanteen
vältettiin erityisen huolellisesti. Leikkauksen mukaan, ei rutiinimaisesti. Valtaosalle kirjoitetloppupuolella annettiin tulehduskipulääkitystä tiin 2–3 viikkoa sairauslomaa, jos työ oli fyysija parasetamolia. Pahoinvoinnin ja oksentelun sesti vaativaa. Potilaat pyydettiin ensimmäiselle
estämiseksi annettiin deksametasonia suoneen seurantakäynnille kolme kuukautta leikkauksen
leikkauksen alussa sekä ondansetronia sen lo- jälkeen.
pussa. Kaikki leikkaukset tehtiin tähystystekniikalla, ja ylinesteytystä vältettiin (enintään Tulosmuuttujat
30 ml/kg/24 t). Nenä-mahaletkua ja dreenejä
pyrittiin välttämään ja perioperatiivinen happi- Ensisijaiset tulosmuuttujat olivat sairaalassaosuus pidettiin 50–60 %:ssa. Kaikki porttihaa- oloaika, leikkauksenjälkeiset komplikaatiot,
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ja 52 (12,3 %) toisena päivänä. Näistä potilaista 47 (90,4 %) oli kotiutumiskunnossa jo
ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä
mutta jäi sairaalaan lähinnä sosiaalisista syistä (ilman seuraa kotona), ja vain seitsemän
potilaan sairaalahoito pitkittyi yhdellä päivällä lievien komplikaatioiden takia (Clavien–
Dindo-luokituksen asteet I–II). Kaikkiaan 21
potilasta (5,0 %) tarvitsi yli kahden päivän
sairaalahoitoa. Kaikista potilaista 40 (9,5 %)
kärsi leikkauksen jälkeisistä komplikaatioista,
ja heistä 17:llä (4,0 %) ne olivat vakavia (asteet
III–IV b). Henkeä uhkaavia IV asteen komplikaatioita esiintyi kolmella potilaalla (0,7 %).
Leikkauskuolleisuutta ei esiintynyt (aste V).
Potilaista 14 (3,3 %) tarvitsi vähintään yhden uusintaleikkauksen ja 20 (4,7 %) joutui
hakeutumaan uudelleen sairaalaan. Näistä 15
(3,5 %) hakeutui takaisin sairaalaan alle 30
vuorokauden ja seitsemän (1,7 %) alle viikon
kuluessa. Vakavat ja lievät lyhyen (alle 30 päivää) ja pidemmän aikavälin (yli 30 päivää, alle
24 kuukautta) komplikaatiot esitetään TAULUKOSSA 2. Ne potilaat, jotka kärsivät komplikaatioista, eivät eronneet merkitsevästi muista
potilaista iältään, sukupuoleltaan, lähtöpainoindeksiltään tai liitännäissairauksiltaan.
Toissijaiset tulosmuuttujat on listattu TAULUKKOON 3. Leikkaukseen tullessaan 230 potilasta (54,4 %) käytti verenpainelääkitystä ja
159 (37,6 %) lääkitystä tyypin 2 diabetekseen.
Kun 83 % potilaista oli käynyt vuositarkastuksessa, 97 % tyypin 2 diabetespotilaista oli saavuttanut vähintään paremman hoitotasapainon
(lääkitystä oli voitu vähentää) ja 70 %:n tauti
oli remissiossa (lääkitys lopetettu, HbA1c-arvo
alle 6 %). Verenpainelääkitystä oli vähennetty
84 %:lla potilaista, ja se oli lopetettu kokonaan
42 %:lla (TAULUKKO 3).

TAULUKKO 1. Lihavuusleikkaukseen tulleiden 422 potilaan demografiset tiedot
Keskiarvo
(keski
hajonta)

Mediaani
(vaihteluväli)

Ikä, v

45,1 (11,2)

45,3 (17,3–74,7)

Paino, kg

134,7 (27,7)

131 (88–249)

Ylipaino, kg

62,4 (16,5)

58,8 (18,9–171,6)

Ylipaino, %

86,1 (11,6)

81,4 (25,9–221,5)

Painoindeksi
(BMI), kg/m2

46,2 (8,3)

45,3 (31,5–80,4)

Painonlasku
ennen leik
kausta1, kg

13,8 (8,5)

12 (2,2–69)

Painonlasku
ennen leik
kausta, %

9,6 (4,5)

9,2 (1,6–29,0)

Painonlasku ennen leikkausta 2–6 viikon erittäin niukkaenergiaisen ruokavalion (ENED) jälkeen

1

uusintakäynnit sairaalassa sekä uusintaleik
kaukset. Toissijaisia tulosmuuttujia olivat painonlasku, muutokset painoindeksissä sekä
muutokset yleisimmissä liitännäissairauksissa,
tyypin 2 diabeteksessa ja verenpainetaudissa,
1–2 vuoden seurannassa. Tyypin 2 diabeteksen
täydellinen remissio perustui lääkityksen loppumiseen ja glykosyloituneen hemoglobiinin
(HbA1c) arvoon alle 6 %. Diabeteksen lievittyminen perustui lääkityksen tarpeen vähenemiseen ja korkean verenpaineen lievittyminen tai
parantuminen vastaavasti lääkityksen vähenemiseen tai lopettamiseen.

Tulokset
Demografiset muuttujat on listattu TAULUKKOON 1. Potilaista 65 % oli naisia. Keskimääräinen painonlasku 2–6 viikon ENE-ruokavalion
jälkeen oli 9,2 % (4,3). Keskimääräinen leikkausaika oli 69,4 minuuttia (18,9) ja mediaani
65 minuuttia (24–143 minuuttia). Keskimääräinen sairaalassaoloaika oli 1,3 päivää (1,1)
ja mediaani yksi päivä (1–14). Kaikista 422
potilaasta voitiin kotiuttaa 350 (82,9 %) ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä
Tilda Hahl ym.

Pohdinta
Jo kymmenen vuotta sitten julkaistiin 2 000
tähystämällä tehdyn mahalaukun ohitusleik
kauspotilaan hoitotulokset (15). Potilaista
84 % voitiin kotiuttaa onnistuneesti 23 tunnin
kuluessa leikkauksesta. Monimuuttuja-analyysiin viitaten tutkijat totesivat, että kirurginen
kokemus oli varhaisen kotiuttamisen vahvin
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TAULUKKO 2. Leikkauksenjälkeinen lyhyt- ja pitkäaikainen sairastavuus Clavien–Dindon luokituksen mukaan sekä 422
mahalaukun ohitusleikkauksella (n = 398) tai kavennuksella (n = 24) hoidetun potilaan hoitoratkaisut (11). Kaiken kaikkiaan
40 potilaalla todettiin 46 komplikaatiota.
Clavien–Dindon luokitus

< 30 pv

> 30 pv
< 24 kk

Lievät komplikaatiot, n (%)

Potilaat

Potilaat

Aste I–II

22 (5,2)

1 (0,2)

Hoito

Kaikki
23 (5,4)

Verenvuoto1

9

Virtsaumpi

1

Verensiirto

Saumahaavauma2

1

Infektio1

11

Mikrobilääkitys

Dumping-oireyhtymä

1

Ruokavalio-ohjeet

Pahoinvointi2

3

PPI-lääkitys, ruokavalio-ohjeet

Katetrointi
1

Endoskopia (PPI-lääkitys2)

Vakavat komplikaatiot, n (%)

14 (3,3)

Aste III a–b

11 (2,6)

Absessi

2

3 (0,9)
Dreneeraus (radiologinen)
2

Sisäinen tyrä

Laparoskopia

Absessi

2

Paksusuolen tukkeuma

1

Liitoksen ahtauma

1

Verenvuoto3

4

Laparoskopia

Retentio

1

Gastrostomia

Suhteellinen ahtauma

Kirurginen dreneeraus
Laparoskopia
24,5

Dilataatio

16
3 (0,7)

Henkeä uhkaavat komplikaatiot, n (%)
Aste IV a–b
Suolen puhkeama3

2 (0,5)

1 (0,2)

1

Laparoskopia

Liitoksen repeäminen4
Yläliitoksen pettäminen5
Aste V
Kokonaisesiintyvyys, n (%)

1
1

Laparoskopia
Laparoskopia

0

0

35 (8,3)

5 (1,2)

0
40 (9,5)

Verenvuoto ja infektio todettiin kolmella potilaalla. Kaikki infektiot olivat vatsaontelossa ja hoidettiin suoneen annettavalla mikrobilääkityksellä
2
Pahoinvointi ja saumahaavauma tupakoivalla potilaalla, parani protonipumpun estäjälääkityksellä (PPI)
3
Suolen puhkeama verenvuodon takia tehdyn uusintalaparoskopian aikana
4
Maha- ja ohutsuolen liitoksen repeäminen ahtauman takia tehdyn endoskooppisen pallolaajennuksen aikana
5
Maha- ja ohutsuoliliitoksen vuodon myöhäiskomplikaatio, joka hoidettiin laparoskooppisesti
6
Uusintaleikkauksen ja verensiirtoja vaatinut mahalaukun kavennusleikkauksen jälkeinen suolitukos, joka hoidettiin muuntamalla kavennus mahalaukun ohitusleikkaukseksi
1

(16). Vuonna 2012 sama ryhmä julkaisi tuloksia käyttämästään nopean toipumisen protokollasta (17). Protokollan käytön he kuvasivat tarkemmin niin ikään 2 000 tähystämällä tehdyn
mahalaukun ohitusleikkauspotilaan perioperatiivisesta hoidosta.

ennustetekijä. Vakioidun perioperatiivisen hoidon tärkeyttä korostettiin, mutta varsinaista
protokollaa ei ollut käytetty. Samansuuntaisia
tuloksia julkaistiin muutama vuosi myöhemmin tutkimuksessa, jossa korostettiin vakioitujen anestesiamenetelmien käytön tärkeyttä
67

Lihavuuskirurgia nopean toipumisen ohjelmalla

ALKUPERÄISTUTKIMUS

telmällisen katsauksen mukaan nopean toipumisen ohjelman käyttö potilailla, joille tehdään
mahalaukun ohitusleikkaus tähystämällä, on
järkevää. Kirjoittajat kuitenkin päättelivät, että
lisää tutkimuksia tarvitaan ennen kuin voidaan
suositella ohjelmien käyttöä laajemmin pienemmissä ja vähemmän erikoistuneissa yksiköissä (23).
Halusimme tutkia, voiko lihavuusleikkauspotilaita hoitaa turvallisesti nopean toipumisen
ohjelmalla pienemmän volyymin vähemmän
erikoistuneessa yleisessä sairaalassa. Olemme
aikaisemmin julkaisseet tuloksiamme 325 ensimmäisestä tähystämällä tehdystä mahalaukun
ohitusleikkauksesta (24). Tuon tutkimusjakson aikana sairaalassaoloaika lyheni neljästä
päivästä (ensimmäiset 108 leikkausta) kahteen
päivään (109 viimeistä leikkausta) ja keskimääräinen leikkausaika 110 minuutista 74 minuuttiin. Kokonaissairastavuus oli 19 %.
Leikkaustiimin kokemuksella on suuri merkitys erityisesti lihavuuskirurgiassa, jossa hyvätasoisen rutiinin saavuttaminen vaatii mielestämme enemmän kuin sata leikkausta, jota
usein pidetään riittävänä (25). Yksikössämme
leikkausaika lyheni jatkuvasti ensimmäisten
325 leikkauksen aikana. Vasta tämän jälkeen
otimme nopean toipumisen ohjelman järjestelmällisesti käyttöön. Sairaalassaoloaika lyheni
edelleen kahdesta päivästä yhteen, kokonaissairastavuus pieneni 19 %:sta 9,5 %:iin ja vakavien komplikaatioiden määrä väheni 4,6 %:sta
4,0 %:iin, vaikka leikkausaika pysyi muuttumattomana (TAULUKKO 2).
Parantuneet tulokset saattavat siis johtua itse
nopean toipumisen ohjelman käytöstä eivätkä
vain leikkaustiimin kehittyneestä valmiudesta
hoitaa näitä potilaita. Vertailua historialliseen
aineistoon ei voida pitää luotettavana uuden
menetelmän osalta, minkä vuoksi emme vertailuun ryhtyneet. Tutkimus ei ollut satunnaistettu, vertaileva tutkimus, mitä voidaan pitää
sen heikkoutena. Toisaalta etenevää, satunnaistettua tutkimusta on taas käytännössä vaikeaa,
ellei mahdotonta, toteuttaa kaksoissokkoutettuna.
Tietääksemme on julkaistu vain yksi satunnaistettu tutkimus, jossa verrattiin nopean toipumisen ohjelman käyttöä tavalliseen hoitoon

TAULUKKO 3. Toissijaiset tulosmuuttujat kolmen, 12 ja
24 kuukauden kuluttua nopean toipumisen ohjelmalla tehdystä lihavuusleikkauksesta.
Toissijaiset
3 kk
tulosmuuttujat

12 kk

24 kk

Painonlasku,
kg (SD)

29,9 (9,9)

42,4 (15,6) 43,1 (18,1)

Painonlasku,
% (SD)

22,1 (5,3)

31,4 (8,5)

31,5 (9,5)

ΔBMI (SD)

10,3 (3,1)

14,7 (5,1)

14,8 (5,8)

EBMIL, % (SD)

50,1 (13,4) 69,6 (19,4) 70,7 (20,5)

Tyypin 2 dia
betes remis
siossa, n (%)

111 (70)

Tyypin 2 dia
betes lievitty
nyt, n (%)

43 (27)

Korkea veren
paine remis
siossa, n (%)

97 (42)

Korkea veren
paine lievit
tynyt, n (%)

94 (41)

Potilaat, n

422

372

298

Potilaat
seurannassa,
n (%)

393 (93,0)

310 (83,4)

162 (54,4)

Puuttuvat
tiedot, n (%)

29 (6,9)

62 (16,7)

136 (45,6)

SD = keskihajonta, ΔBMI = painoindeksin (kg/m2) ero
ennen leikkausta ja sen jälkeen, EBMIL = painoindeksin
ylimäärän suhteellinen pieneneminen

Vasta kahden viime vuoden aikana on ilmestynyt muutama julkaisu, joissa kuvataan
nopean toipumisen ohjelmien järjestelmällistä
käyttöä lihavuusleikkauksien yhteydessä, yleensä hyvin ja samankaltaisin tuloksin: sairaalassaoloaika on ollut 1–3 päivää, uusintakäyntejä 0–8 %:lla potilaista, kokonaissairastavuus
0,6–18,3 % ja leikkauskuolleisuus 0–0,7 % (18,
19, 20, 21, 22). On huomioitavaa, että nämä
tulokset tulevat volyymiltaankin suurista lihavuuskirurgiaan erikoistuneista yksiköistä. On
vaikeaa arvioida, ovatko hyvät tulokset seu
rausta kirurgien laajasta kokemuksesta vai itse
nopean toipumisen ohjelmien käytöstä. JärjesTilda Hahl ym.
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On syytä uskoa, että onnistunut nopean
toipumisen ohjelman käyttöönotto vähentää
sairaalakuluja. Emme ole kuitenkaan analysoineet kustannuksia, ja harva tutkimus (jos yksikään) on puuttunut tähän luotettavalla tavalla.
Tuoreessa katsauksessa pääteltiin, että nopean
toipumisen ohjelmat vaikuttavat kliinisesti ja
taloudellisesti tehokkailta, mutta tutkimukset, jotka huomioivat muita terveydenhuollon
kustannuksia sairaalan ulkopuolella, puuttuvat
(29). Tarvitaan lisää tutkimuksia siitä, kuinka
kokonaiskustannuksia parhaiten arvioitaisiin
suhteessa nopean toipumisen ohjelmiin, esimerkiksi ottamalla elämälaatutietoja mukaan
laskelmiin.

mahalaukun kavennusleikkauspotilailla (26).
Tutkimuksessa mediaani sairaalassaoloaika oli
merkitsevästi lyhyempi (yksi päivä) ryhmässä,
jota hoidettiin nopean toipumisen ohjelmalla
kuin verrokkiryhmässä (kaksi päivää). Uusintakäyntejä sairaalassa oli suhteellisen paljon
(20 %), mutta ryhmien välillä ei ollut merkitseviä eroja.
Varhaisen kotiuttamisen on epäilty johtavan
uusintakäyntien lisääntymiseen ja vakavien
komplikaatioiden hoidon viivästymiseen. Meidän potilaistamme 4,7 % joutui hakeutumaan
takaisin sairaalaan. Kuitenkin näistä vain 1,7 %
hakeutui takaisin alle viikon kuluessa, ja nämä
ovatkin ainoat uusintakäynnit, jotka olisivat
kenties olleet estettävissä pidemmällä sairaalaseurannalla. Kaikki aineistomme henkeä uhkaavat komplikaatiot todettiin ja hoidettiin ennen kotiuttamista.
Tavallisin syy sairaalassaoloajan pitkittymiseen oli infektio (ilman selkeitä viitteitä lekaasista), jota esiintyi 15 potilaalla (3,6 %) siitäkin
huolimatta, että keuhkokuumetta ei todettu
yhdelläkään potilaista. Infektiot olivat joko pinnallisia tai syviä, ja niistä 11 hoitui pelkällä suoneen annetulla mikrobilääkehoidolla (Clavien–
Dindon aste II). Kahteen syvään paiseeseen
tarvittiin radiologista kanavointia (aste III a), ja
kaksi hoidettiin kanavoimalla kirurgisesti (aste
III b). Toiseksi yleisin syy sairaalahoidon pitkittymiseen oli verenvuoto, jota esiintyi 13 potilaalla (3,1 %). Heistä jokaiselle annettiin verensiirtoja, mutta neljälle jouduttiin tekemään
myös uusintatähystysleikkaus (TAULUKKO 2).
On epätodennäköistä, että potilaiden perioperatiivinen hoito nopean toipumisen ohjelmalla vaikuttaisi muihin tuloksiin, kuten
painonlaskuun tai liitännäissairauksien lievittymiseen tai paranemiseen. On kuitenkin tärkeää osoittaa, etteivät nämä pidemmän aikavälin tulokset huonone ohjelmien käytön takia.
Painoindeksin ylimäärän suhteellinen 70 %:n
pieneneminen 1–2 vuoden seurannassa sekä
tyypin 2 diabeteksen ja verenpainetaudin lievittyminen tai paraneminen ovat samansuuruisia
aikaisemmin julkaistujen lukujen kanssa (27,
28). Valitettavasti emme onnistuneet keräämään tietokantaamme etenevästi tietoja muiden liitännäissairauksien käyttäytymisestä.

Lopuksi
Tuloksemme vahvistavat aikaisempien seurantatutkimusten tuloksia, ja osoitamme, että nopean
toipumisen ohjelmien käyttöönotto vähemmän
erikoistuneessa pienehkössä sairaalassa on turvallista. Perioperatiivisen hoidon vakioiminen
edistää toipumista lihavuusleikkauksista ja mahdollistaa varhaisen kotiuttamisen yli 80 %:ssa
tapauksista ja mahdollisesti vähentää samalla
sairastavuutta ilman, että uusintakäyntien määrä
merkittävästi lisääntyisi.
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SUMMARY

Fast track bariatric surgery
BACKGROUND. Relatively little is known about the use of fast track protocols in bariatric surgery.
MATERIAL AND METHODS. We carried out an observational study of 422 consecutive patients who underwent bariatric
surgery by a fast track protocol.
RESULTS. Mean length of stay was 1.3 days, median 1 day. Of all patients, 83% were discharged on the first postoperative
day. Three patients (0.7%) had life-threatening complications. The readmission rate was 4.7%, and 3.3% of the patients had
to be reoperated. The body weight dropped 31% in a year.
CONCLUSIONS. Early discharge does not seem to increase postoperative morbidity or readmissions.
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