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Tupakka ja anestesia

Arto Puura

Tupakoinnin pitkäaikaisvaikutukset keuhkoihin ja verenkiertoelimistöön yhdistettynä nikotiinin
ja karboksihemoglobiinin akuutteihin vaikutuksiin muodostavat merkittävän anestesiariskin. Tu-
pakoinnin akuutit patofysiologiset vaikutukset voidaan ehkäistä jo lyhyen tupakoimattomuu-
den avulla, mutta postoperatiivisten keuhkokomplikaatioiden riskin minimoiminen vaatii 1-2
kuukauden tupakkalakon ennen leikkausta.

Tupakointi on yksi merkittävimmistä ja yleisim-
mistä perioperatiivista sairastuvuutta lisäävistä te-
kijöistä. Tupakan savusta on tunnistettu yli 4 000
aineosaa, joista osa on farmakologisesti aktiivisia,
antigeenisia, sytotoksisia, mutageenisia tai kar-
sinogeenisiä. Nämä aineet vaikuttavat moniin eri
elinjärjestelmiin: verenkiertoon, hengitykseen,
ruuansulatukseen, immuunipuolustusjärjes-
telmään, veren hyytymiseen, lääkeainemetaboli-
aan ja potilaiden psyykkisiin toimintoihin.

Kirurgisia potilaita täytyy informoida tupa-
koinnin aiheuttamasta leikkaus- ja anestesiakomp-
likaatioriskin suurenemisesta. Lopettamalla tu-
pakointi preoperatiivisesti näitä lisäriskejä voidaan
pienentää.

Tupakoinnin fysiologiset vaikutukset

Verenkiertoelimistö ja hapenkuljetus

Vaikka tupakka on yksi pahimmista sydän- ja ve-
risuonisairauksien riskitekijöitä, tässä katsaukses-
sa ei erikseen käsitellä yksittäisiä verenkiertoeli-
mistön sairauksia.

Hiilimonoksidi sitoutuu hemoglobiiniin 200
kertaa vahvemmin kuin happi (1). Matalatkin al-
veolaariset häkäpitoisuudet aiheuttavat tupakoi-
jilla 5-15% karboksihemoglobiinipitoisuuden.
Häkä vähentää hapenkuljetusta sekä siirtää oksi-

hemoglobiinin dissosiaatiokäyrää vasemmalle,
mikä lisää hapen affiniteettia hemoglobiiniin.
Molemmat seikat huonontavat hapentarjontaa
kudostasolla (2).Yleisanestesian aikana havaitaan
EKG:ssa ST-segmentin laskua terveilläkin tupa-
koivilla potilailla (3). ST-laskun tulkitaan perin-
teisesti kuvastavan sydänlihaksen hapenpuutet-
ta. Tupakoijilla ST-laskun esiintyminen korreloi
hengitysilman häkäpitoisuuteen.

Hiilimonoksidilla on suora negatiivinen ino-
trooppinen vaikutus sydämeen, koska se sitou-
tuu sytokromioksidaasiin ja myoglobiiniin (2).
Hiilimonoksidin puoliintumisaika on 1-4 h riip-
puen fyysisestä aktiviteetista. Puolen vuorokau-
den tauko tupakoinnissa laskee häkäpitoisuuden
ja palauttaa oksihemoglobiinin dissosiaatiokäyrän
normaaliksi (4). Häkä ja hypoksia yhdessä aihe-
uttavat keuhkokroonikoille polysytemiaa, mikä
lisää veren viskositeettia (5).

Tupakoidessa sydämen supistusvoima kasvaa ja
sydämen minuuttitilavuuden noustessa hapenku-
lutus lisääntyy (6). Perifeeriset verisuonet supistu-
vat nikotiinin stimuloidessa sympaattisia hermo-
ja. Lisäksi autonomisten ganglioiden stimulaatio
vapauttaa noradrenaliinia ja lisämunuaisten sti-
mulaatio adrenaliinia (7). Ihoverisuonet supistu-
vat ja iholämpötila laskee, mutta lihasten veri-
virtaus lisääntyy (6). Kroonisessa nikotiinialtis-
tuksessa verenkiertovasteille kehittyy toleranssi.
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Tupakointi ei vaikuta sydämen sykkeeseen nor-
maalin tupakointipäivän aikana. Sen sijaan vuo-
rokauden tupakkalakon jälkeen yksi tupakka nos-
taa pulssia keskimäärin 14 lyöntiä/min (8). Päi-
vän ensimmäisen tupakan polttaminen nostaa
systolista verenpainetta 7%, diastolista verenpai-
netta 10% ja sydämen sykettä 25% (9). Puolen
vuorokauden tupakoimattomuus nostaa verenkier-
toelimistön sympaattista aktiivisuutta (9).

Hengityselimistö

Pitkäaikaisen tupakoinnin seuraukset yhdistettynä
tupakoinnin välittömiin hapenkuljetusta heiken-
täviin vaikutuksiin aiheuttavat erityisen suuren
anestesiariskin Tupakointi lisää postoperatiivisi-
en keuhkokomplikaatioiden määrää 2-6 kertai-
seksi, vaikka preoperatiivisesti ei olisi havaittavis-
sa mitään respiratorisia oireita tai muutoksia
spirometriassa (10). Ylämahakirurgian jälkeen
kroonista keuhkoputkentulehdusta sairastavilla
potilailla keuhkotulehduksen esiintyvyys on yli
80 % (11)! Tupakointi lisää keuhkokomplikaati-
oita kolmella eri mekanismilla: 1. liman eritys li-
sääntyy, 2. hengitysteiden puhdistuminen häi-
riintyy ja 3. pienet ilmatiet ahtautuvat. Liman-
erityksen lisääntymisen lisäksi tupakoijilla liman
viskositetti on suurentunut (12). Tupakointi huo-
nontaa hengitysteiden epiteelin värekarvatoimin-
taa ja eritteiden kuljetus hidastuu. Tästä on merk-
kinä räkäinen “tupakkayskä” erityisesti aamuisin.
Tupakansavussa on lukuisia värekarvatoksisia ai-
nesosia. Vuosien tupakoinnin jälkeen pienten il-
mateiden obstruktio ei johdu pelkästään niiden
supistumisesta, vaan myös ympäröivän keuhko-
kudoksen elastisten ominaisuuksien huononemi-
sesta.

Yleisanestesian aikaisten hengitystieongelmi-
en esiintyvyys on yllättäen yleistä erityisesti nuo-
rilla (16-39 v) tupakoijilla. Tässä nuorten tupa-
koijien ryhmässä hengitystieongelmien riskiä nos-
taa lihavuus ja jo nuorella iällä diagnosoitu kroo-
ninen bronkiitti. Bronkusobstruktion riski nuo-
rilla, kroonista bronkiittia sairastavilla potilailla,
on 26 kertaa suurempi kuin terveillä verrokeilla
(13).

Limaneritys vähenee 50% kuuden viikon tu-
pakkalakon aikana (14). Mukokiliaarinen puhdis-
tuma palautuu normaaliksi vasta useamman kuu-
kauden tupakoimattomuuden jälkeen (1). Niin-
pä yli 10 savuketta polttavilla potilailla on kuu-
sinkertainen määrä keuhkokomplikaatioita

ylämahakirurgian jälkeen (5) ja tupakoinnin lo-
pettaminen ei muuta postoperatiivista sairastu-
vuutta muutamassa päivässä. Tupakoineilla ohi-
tusleikkauspotilailla purulenttien yskösten mää-
rä väheni vasta kahdeksan viikon tupakkalakon jäl-
keen (15).

Tupakoijat ovat erityisen alttiita postoperatii-
visille keuhkotulehduksille, koska immunologi-
nen puolustuskyky keuhkoissa on alentunut. Tu-
pakointi lisää makrofagien agregaatiota keuhkois-
sa, mutta solujen fagosytoivat ja mikrobisidiset
aktiivisuudet ovat huomattavan alhaiset tupa-
koimattomiin verrattuna (16). Proteolyyttisten ja
elastolyyttisten entsyymien määrät keuhkoissa
nousevat tupakoijalla aiheuttaen kudostuhoa (17).
Puolustusmekanismit heikkenevät myös
makrofagien ja T-lymfosyyttien yhteistoiminnan
häiriintyessä (18).

Hermosto

Nikotiini sitoutuu kolinergisiin nikotiiniresepto-
reihin keskushermostossa, autonomisissa gangli-
oissa, lisämunuaisessa ja hermolihasliitoksessa.
Pienillä annoksilla nikotiini vaikuttaa agonistina,
mutta suuremmilla annnoksilla alun agonistista
vaikutusta seuraa pitempi antagonistinen vaiku-
tus.

Nikotiini läpäisee veriaivoesteen ja vaikuttaa
aivoissa monien välittäjäainejärjestelmien kautta.
Kolinerginen stimulaatio vapauttaa asetylkoliinia,
noradrenaliinia, vasopressiiniä sekä beta-endor-
fiinejä, mutta vähentää substanssi-P:n ja
melanosyyttejä stimuloivan hormonin eritystä
(19). Nikotiini lievittää ahdistuneisuutta, stres-
siä ja lisää kivun sietoa ilmeisesti beta-endorfiini-
en vapautumisen ja locus coeruleuksen aktivoi-
tumisen kautta (20). Nikotiiniaddiktion kannal-
ta mielenkiintoisin alue keskushermostossa on
mesolimbinen dopaminerginen järjestelmä, joka
aktivoituu sekä nikotiinin että muiden riippu-
vuutta aiheuttavien lääkkeiden vaikutuksesta (21).

Tupakoinnin väitetään rauhoittavan ja vähen-
tävän stressiä, mutta paradoksaalisesti sen väite-
tään myös piristävän ja auttavan keskittymään.
Tupakoinnin psyykkiset vaikutukset ja nikotiinin
vieroitusoireet ovat hieman erilaisia miehillä ja
naisilla. Tupakointi vähentää lyhytaikaisesti stres-
siä vaikeiden tehtävien aikana erityisesti miehillä
(22). Myöskin nikotiinin kipua lievittävä vaiku-
tus havaitaan selvempänä miehillä (23). Vastaa-
vasti nikotiinin puute aiheuttaa naistupakoijille
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enemmän väsymystä kuin miehille (24). Vireys-
tason muutoksiin yksi selittävä tekijä on tupa-
koinnin plasman kortisolia kohottava vaikutus
(24).

Kuuloherätevasteita tutkittaessa on todettu,
että sensorisen informaation prosessointi keskus-
hermostossa on nopeampaa tupakoinnin jälkeen
(25). Nikotiinin ja sen puutteen vaikutukset vi-
reystasoon ja hermoston informaation prosessoin-
tinopeuteen voivat vaikuttaa anestesiasyvyyteen.
Pitkäaikainen tupakointi hidastaa kuuloherätevas-
teiden johtumista, mikä voi johtua kroonisen ni-
kotiini- ja tolueenialtistuksen demyelinoivasta
vaikutuksesta (26).

Lihakset

Tupakoidessa lihasten verenkierto lisääntyy (6).
Patellarefleksi heikkenee nikotiinin vaikutuksesta
(27), mutta tupakointi lisää elektromyografista
aktiviteettia lihaksissa (28). Jänneheijasteita tut-
kittaessa ilmeni, että tupakointi ja nikotiini sti-
muloivat selkäytimen Renshaw’n inhibitorisia
neuroneita, joilla on lihaksia relaksoiva vaikutus
(29).

Ruuansulatuselimistö ja maksa

Tupakointi nopeuttaa mahalaukun ja suoliston
tyhjenemistä, mutta tupakoijilla on siitä huoli-
matta suurempi ja happamampi mahansisältö
kuin tupakoimattomilla (30). Yhden vuorokau-
den tupakoimattomuus ei muuta mahansisällön
määrää tai happamuutta (31), joten tupakoijilla
on suurempi happoaspiraatiovaara anestesian yh-
teydessä. Tupakointi lisää myös maha- ja pohju-
kaissuolenhaavaumien esiintyvyyttä.

Maksa metaboloi nikotiinin kotiniiniksi. Ni-
kotiinin puoliintumisaika on 0.5-1.8 h (32). Tu-
pakointi lisää mm. propranololin, oksatsepaamin,
teofylliinin, lidokaiinin ja pentatsosiinin meta-
boliaa ja nopeutunut metabolia palautuu normaa-

liksi vasta 6-8 viikon tupakkalakon aikana (33).
Tupakointi ei vaikuta merkittävästi maksan ve-
renkiertoon, eikä sellaisen lääkeaineen metaboli-
aan, jonka puhdistuma maksassa on suuri.

Tupakoivan potilaan anestesia

Preoperatiivinen vaihe

Keuhkojen toimintaa on pyrittävä parantamaan
vähentämällä bronkusliman määrää jo preopera-
tiivisesti. Keuhkokroonikoille aktiivinen lääkin-
tävoimistelijan suorittama keuhkojen tyhjennys
ja hengitysharjoitukset parantavat keuhkofunk-
tiota. Tupakointi on lopetettava jo 1-2 kk ennen
leikkausta, jos tupakoinnin aiheuttama postope-
ratiivinen riski halutaan minimoida.

Tupakointi välittömästi ennen anestesiaa on
riittävä peruste siirtää elektiivistä toimenpidettä,
mikäli potilaalla on esim. vaikea iskeeminen sy-
dänsairaus (katsauksen kirjoittajan mielipide).

Runsas tupakointi ennen anestesiaa nostaa
plasman karboksihemoglobiinipitoisuuden tasolle
10-15% eli maksimaalinen hapenkuljetuskapa-
siteetti on vain 85-90% normaalista. Tätä tupa-
koinnin aiheuttamaa hypoksiaa ei kuitenkaan voi
havaita tavallisella pulssioksimetrillä.

Parasympaattisen hermoston stimulaatio sää-
telee pienten ilmateiden tonusta ja erityksen
määrää. Siksi antikolinergeistä voi olla etua esi-
lääkityksessä. Glykopyrrolaatti on atropiinia pa-
rempi, koska vaikutusaika on pidempi, sillä ei ole
keskushermostovaikutuksia ja sen kardiovaskulaa-
riset vaikutukset ovat vähäisemmät. Sedatiiviset
esilääkkeet ovat suositeltavia nikotiinin vieroitus-
oireista kärsiville. Nikotiinilaastarin käyttö vähen-
tää vieroitusoireita. Vanhat antihistamiinit (H1-
reseptorisalpaajat) sopivat myös esilääkkeeksi,
koska ne ovat sekä sedatiivisia että antikolinergi-
siä. H2-salpaajia tai muita mahan pH:ta nostavia
lääkkeitä täytyy käyttää, mikäli tupakoinnin li-
säksi on muita aspiraatioriskiä nostavia tekijöitä
tai mahahaavaoireita.

Anestesian induktio ja ylläpito

Sekä passiivisilla että aktiivisilla tupakoijilla on
enemmän ongelmia induktion aikana kuin tupa-
koimattomilla potilailla (35). Induktio-ongelmien
esiintyvyys korreloi hengitysilman häkäpitoisuu-
teen (35). Kaikki induktiolääkkeet sopivat, kun-
han valinnassa ja annoksissa huomioidaan pitkä-

TAULUKKO 1. Tupakoinnin lopettamisen jälkeen tarvittava aika riskitekijän
normalisoitumiseen (34).

Nikotiinin eliminaatio 12 tuntia

Hiilimonoksidin eliminaatio  1 vrk

Normaali värekarvatoiminta  4-6 vrk?

Limantuotannon väheneminen 2-6 viikkoa

Keuhkokomplikaatioiden väheneminen  >8 viikkoa

Normaali immuunivaste  6-8 viikkoa
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aikaisen tupakoinnin mahdollisesti aiheuttamat
verenkiertoelimistön sairaudet. Tupakointi ei näy-
tä muuttavan tiopentaalin farmakologiaa (36),
vaikka perinteisesti anestesialääkärit ovat oletta-
neet, että tupakoijat tarvitsevat enemmän anes-
teetteja kuin tupakoimattomat. Induktion tulee
olla “pehmeä”, koska ilmateiden manipulointi lii-
an pinnallisessa anestesiassa voi laukaista
bronkusobstruktion (34). Ketamiinin beta

2
-sym-

patomimeettinen vaikutus aiheuttaa bronkus-
dilataation eli se on hyvä induktioaine, kun ha-
lutaan välttää bronkusobstruktio.

Inhalaatioanesteetit ovat hyviä anestesian yllä-
pitovaiheesssa, koska ne lamaavat hengitystiere-
fleksejä (37) sekä vähentävät bronkoaktiivisten vä-
littäjäaineiden vapautumista (38). Inhalaatioanes-
tesian aikana tupakoijilla on verrokkeja suurempi
keuhkoverenkierron shuntti, mikä johtunee pien-
ten ilmateiden sulkeutumisesta ja atelektaaseista
(39). Monitoroinnissa pitää muistaa, että nykyi-
set pulssioksimetrit eivät erota oksihemoglobii-
nia ja karboksihemoglobiinia. Siksi tupakoijilla
O

2
-saturaatiot näyttävät jopa yli 10% todellista

paremmilta.
Tupakoijat ovat erityisen riippuvaisia normaa-

lista yskärefleksistä ja yskimisvoimista, koska hen-
gitysteiden epiteelin puhdistuminen on hidastu-
nutta. Runsasta opiaattien käyttöä tulee välttää,
koska ne lamaavat yskäreseptoreja ja voivat ai-
heuttaa pitkittyneen hengitysdepression. Uudet
lyhytvaikutteiset opiaatit ovat suositeltavia, jos
postoperatiivinen seuranta-aika on lyhyt.

Lihasrelaksantteja valitessa tulee välttää hista-
miinia vapauttavia aineita kuten atrakuuria ja
mivakuuria. Tupakoijien on arveltu tarvitsevan
tavallista enemmän anestesia-aineita. Lihasrelak-
santeista tupakoinnin on havaittu lisäävän vekuro-
nin tarvetta (40), mutta tupakoinnin yhteisvai-
kutuksista rokuronin kanssa on saatu ristiriitaisia
tuloksia (41, 42, 43). Tupakoinnin lisäksi anes-
teettien tarpeeseen voi vaikuttaa myös tupakoimat-
toman ajan pituus. Puolen vuorokauden tupa-
koimattomuus näyttää herkistävän tupakoijat at-
rakuurille (44). Myöskin lihasrelaksaation kumoa-
misessa käytettävä neostigmiini voi aiheuttaa
bronkusobstruktion (45).

Puudutukset anestesiamuotona pitää muistaa
aina, kun yritetään välttää keuhko-ongelmia. Puu-
dutukset vähentävät opiaattien kokonaistarvetta
sekä leikkauksen aikana että postoperatiivisesti.
Puudutusaineet verenkierrossa voivat ehkäistä

bronkusobstruktion, koska ne relaksoivat sileää
lihasta ja vaimentavat hengitystierefleksejä (46).

Heräämisvaihe

Yskiminen on yleistä heräämisvaiheessa kaikilla
potilailla. Tupakointi ei lisää yskimisen esiinty-
vyyttä heräämisvaiheessa verrattuna tupakoimat-
tomiin potilaisiin (47). Pelkkä passiivinen tupa-
kointi lisää anestesianaikaista hypoksiafrekvenssiä
ja hengitysteiden ärtyvyyttä sekä aikuisilla (48)
että lapsilla (49). Vaikka tupakoijalla ei olisi mi-
tään preoperatiivisia hengitystieoireita, postope-
ratiivinen hypoksia on yleistä (50). Siksi hapetusta
on seurattava ja hoidettava hyvin. Tupakanpoltto
nostaa kipukynnystä, mutta toisaalta tupakoijat
voivat tarvita postoperatiivisesti muita enemmän
kipulääkkeitä mikrosomaalisen metabolian induk-
tion takia (34).

Heränneellä potilaalla sekä leikkaus että anes-
tesia-aineet voivat heikentää normaalia yskimis-
tä. Tupakoijia tulee toistuvasti kehottaa hengit-
tämään syvään sekä yskimään, jotta pienet ate-
lektaasit aukeavat ja lima poistuu hengitysteistä.
Keuhkokroonikoilla pitää muistaa aktiivinen lää-
kintävoimistelijan suorittama keuhkojen tyh-
jennys ja hengitysharjoitukset sekä ennen leikka-
usta että postoperatiivisesti.
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