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Aikuisten lihavuus
Diagnoosi
Painoindeksi (body mass index, BMI, paino jaet
tuna metreinä ilmaistun pituuden neliöllä) on
käyttökelpoinen suhteellisen painon mittari. Ai
kuisten normaalipainon yläraja on painoindeksi
25, koska sen ylittyminen lisää monien sairauk
sien vaaraa. Liikapaino eli lihavuus alkaa arvos
ta 25. Lievä lihavuus merkitsee painoindeksin
aluetta 25–29,9 ja merkittävä lihavuus aluetta
30–34,9. Vaikea lihavuus tarkoittaa painoindek
siä 35,0–39,9 ja sairaalloinen lihavuus alkaa ar
vosta yli 40.
Vyötärölihavuutta voidaan arvioida mittaa
malla vyötärön ympärys. Miehillä 100 cm:n ja
naisilla 90 cm:n ympärysmitan ylittyminen mer
kitsee huomattavasti suurentunutta sairausvaa
raa.
Lihavuus aiheuttaa monia sairauksia. Kuollei
suus lisääntyy selvästi painoindeksin ylittäessä
arvon 30. Sairastumisvaara on yhteydessä liha
vuuden määrään, vyötärölihavuuteen ja lihavuu
den alkamisikään (nuorempana alkanut haital
lisempi). Laihduttaminen ehkäisee tyypin 2 dia
betesta A ja kohonnutta verenpainetta B ja on te
hokas hoito useimpiin lihavuuden aiheuttamiin
liitännäissairauksiin.

Hoitomuodot
Tavoitteena on 5–10 %:n suuruinen pysyvä pai
non vähenemä. Hoitoon valitaan henkilöitä,
joille laihtuminen ja painonhallinta ovat tervey
den kannalta erityisesti hyödyksi ja jotka ovat
hoitoon halukkaita.
Laihdutusvaiheessa päivittäistä energiansaantia
vähennetään 2,1–4,2 MJ:n (500–1 000 kcal) ver
ran, mikä johtaa alussa 0,5–1,0 kg:n suuruiseen
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painon vähenemiseen viikossa. Laihdutusvaiheen
jälkeinen painonhallinta (laihdutustuloksen säi
lyttäminen) edellyttää elämäntapojen pysyvää
muuttamista, jolloin energiansaanti on keskimää
rin pienempi kuin ennen laihduttamista.

Mitä uutta päivityksessä
➤ Lihavuusaiheuttaa runsaasti liitännäissairauksia,

joita voidaan ehkäistä ja hoitaa laihduttamalla.
Lihavuuden hoitoon valitaan erityisesti potilaat,
joilla on tyypin 2 diabetes tai heikentynyt glu
koosinsieto, kohonnut verenpaine, metabolinen
oireyhtymä, dyslipidemia, uniapnea, sepelvaltimo
tauti, polviartroosi tai astma. Muita valintaperus
teita ovat runsas liikapaino ja vyötärölihavuus.
➤ Tavoitteenaon lihavuuteen liittyvien sairauksien

hoito ja ehkäisy. Painotavoitteena on painon pysy
vä pieneneminen 5–10 %:n verran.
➤ Tavallisinhoitomuoto on lihavuuden perushoito,

jolla tarkoitetaan yleensä usealla tapaamiskerralla
annettua (ryhmä)ohjausta. Osa potilaista toden
näköisesti onnistuu laihduttamaan ja säilyttä
mään saavuttamansa painon lyhyen intervention
avulla, johon kuuluu pari seurantakäyntiä.
➤ Muitalihavuuden hoitomenetelmiä ovat erittäin

niukkaenergiainen ruokavalio perushoidon yh
teydessä, lääkitys ja leikkaus. Elämäntapaohjaus
kuuluu kaikkiin hoitomenetelmiin. Ohjaus koh
distuu ruokavalioon, fyysiseen aktiivisuuteen ja
käyttäytymisen muuttamiseen.
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Vähäenergiainen ruokavalio sisältää energiaa
5,0–6,3 MJ/vrk (1 200 – 1 500 kcal/vrk). Vähä
energiaista ruokavaliota noudattaessa paino
pienenee yleensä 3–11 % (4–12 kg) 4–36 kuu
kauden aikana A . Kun laihdutusruokavalio sisäl
tää energiaa vähintään 5,0 MJ/vrk (1 200 kcal/
vrk) ja koostuu ravintosisällöltään hyvälaatui
sista ruoka-aineista, siitä on mahdollista saada
riittävästi vitamiineja ja kivennäisaineita D. Jos
energiasisältö on pienempi, on tärkeää kiinnit
tää huomiota vitamiinien saantiin yleensä ja
erityisesti D-vitamiinin riittävään saantiin talvi
aikaan.
Erittäin niukkaenergiainen (ENE) ruokavalio
sisältää energiaa alle 3,4 MJ (800 kcal) vuoro
kaudessa, mutta se sisältää riittävästi ravinto
aineita. ENE-ruokavaliota voidaan käyttää
painoindeksin 30 ylittävillä henkilöillä perushoi
don alussa yhtäjaksoisesti ainoana ravinnonläh
teenä 6–12 viikkoa, enintään 16 viikkoa. ENEdieetin aikana laihdutaan tavallisesti 1,5–2,5 kg
viikossa, keskimäärin 15–21 kg 8–16 viikon ai
kana.
Liikunta ilman ruokavaliomuutoksia vähen
tää liikapainoa muutaman kilon A eikä se selvästi
lisää vähäenergiaisella ruokavaliolla aikaansaa
tua laihtumistulosta B . Laihdutuksen jälkeises
sä painonhallinnassa fyysisen aktiivisuuden li
sääminen on tärkeää lihomisen ehkäisemiseksi.
Usein tähän tarvitaan päivittäin 45–60 minuut
tia reipasta kävelyä tai muuta kohtalaisen kuor
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mittavaa liikuntaa, josta osa voi olla lyhytkes
toisia arkiliikuntajaksoja.
Käyttäytymismuutosten ohjauksella tarkoite
taan menetelmiä, jotka tukevat elämäntapamuu
toksia. Ohjaus perustuu oppimisteorioihin ja
kognitiivisiin teorioihin. Ohjausta käytetään yh
dessä ruokavalio- ja liikuntaneuvonnan kanssa.
Suomessa lihavuuden lääkehoitoon ovat käy
tössä orlistaatti, sibutramiini ja rimonabantti.
Lääkehoito sopii vain potilaille, joilla on moti
vaatiota laihduttaa ja muuttaa elämäntapojaan,
kun painoindeksi on vähintään 30 tai vähintään
28, jos potilaalla on liitännäissairauksia. Leik
kaushoito soveltuu valikoiduissa tapauksissa
sairaalloisesti lihaville ja vaikeasti lihaville lii
tännäissairauksia poteville.

Hoidon järjestäminen
Hoito toteutetaan pääasiassa perusterveyden
huollossa. Hoitoyksiköissä tulisi olla tarjolla
lihavuuden perushoitoa potilaille, joille laih
duttaminen on ensisijainen hoito (esimerkiksi
vastadiagnosoitu tyypin 2 diabetes, metaboli
nen oireyhtymä). Erikoissairaanhoidossa voi
daan hoitaa vaikeaa ja sairaalloista lihavuutta
silloin, kun siihen liittyy liitännäissairauksia.
Lihavuuden leikkaushoito keskitetään yliopis
tollisiin keskussairaaloihin tai muihin suuriin
sairaaloihin.

