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Elinsiirteen saaneen potilaan anestesia
Minna Ilmakunnas

Suomessa tehdään vuosittain noin 300 elinsiirtoa. Vaikka elinsiirteeseen 
kohdistuva kirurgia myöhäisvaiheessakin hoidetaan siirron tehneessä yksi-
kössä, muissa sairaaloissa voidaan hoitaa elinsiirtopotilaiden tavanomaiset 
kirurgiset ongelmat. Näitä ovat tyypillisesti erilaiset ortopediset ja gastro-
enterologiset päivystysleikkaukset, ja toisaalta syöpäkirurgia. Elinsiirtopo-
tilaan anestesiassa on huomioitava elinsiirtoon johtaneen sairauden vaiku-
tukset, siirrettyyn elimeen liittyvät erityispiirteet sekä immunosuppressi-
oon liittyvät ongelmat.

Suomessa tehdään vuosittain noin 300 elin-
siirtoa (Taulukko 1). Perinteisten elinsiirto-
jen lisäksi viimeisen vuoden aikana on teh-

ty Suomen ensimmäiset ohutsuolen (2009) ja hai-
man (2010) siirrot. 

 Elinsiirtojen määrän lisääntymisen ja viimeis-
ten parin vuosikymmenen aikana selkeästi paran-
tuneen pitkäaikaisennusteen (Kuva 1) vuoksi on 
entistä todennäköisempää kohdata leikkaukseen 
tuleva elinsiirtopotilas keskussairaalassa. 

Immunosuppression pitkäaikaisvaikutukset al-
tistavat kirurgisesti hoidettaville taudeille. Elinsiir-
topotilaiden riski saada pahanlaatuinen kasvain on 

2–4 kertainen normaaliväestöön verrattuna. Eri-
tyisesti ihosyöpien ja lymfoproliferatiivisten tau-
tien riski on korkea, mutta myös kolorektaalisyöpiä 
on selvästi normaalia enemmän. 1 Murtumia tulee 
helpommin kuin iän perusteella voi odottaa, koska 
immunosuppressio altistaa osteoporoosille. Lisäk-
si sappikivitauti on erityisen yleinen muun elinsiir-
teen kuin maksan saaneilla potilailla. Myös veri-
suonikirurgiset ongelmat ovat elinsiirtopotilailla 
yleisiä. Elektiiviset toimenpiteet on syytä ajoittaa 
6–12 kuukauden päähän siirrosta, jolloin immu-
nosuppressiolääkityksen ylläpitoannokset on saa-
vutettu ja siirrännäisen tila on vakaa. Elektiivisten 
leikkausten tulokset ovat normaaliväestöön verrat-
tavissa, mutta päivystysleikkauksiin liittyy suuren-
tunut komplikaatioriski. 2 

Yleistä immunosuppressiosta

Immunosuppressio toteutetaan yleisesti kol-
moishoitona: kalsineuriinin estäjä (siklosporiini 
tai takrolimuusi), antimetaboliitti (atsatiopriini tai 
mykofenolaattimofetiili) ja steroidi. Tällä hetkellä 
Suomessa potilaille aloitetaan yleensä siklosporii-
ni, mykofenolaattimofetiili ja (metyyli)predniso-
loni siirretystä elimestä riippumatta. Takrolimuu-
sia käytetään ensisijaisena lääkkeenä harvemmin, 
mutta siihen siirrytään herkästi akuutin hyljinnän 
tai siklosporiinin sivuvaikutusten vuoksi. Kalsi-
neuriinin estäjien annos säädetään pitoisuusmää-
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Kuva 1. Toimivien munuaissiirteiden osuus 1 ja 5 vuoden 
kuluttua siirrosta (graft survival) eri vuosikymmeninä 
Suomessa.
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Taulukko 3. Immunosuppression haittavaikutukset

siklosporiini takrolimuusi MMF atsatiopriini steroidi siro/everoli-
muusi

Diabetes + ++ – – +++ (+)

GI–oireet + ++ +++ + – +

Huono haavan paraneminen – – – – + ++

Hyperlipidemia ++ + – – ++ +++

Hypertensio +++ ++ – – +++ +

Luuydinlama + + ++ +++ – +

Maksatoksisuus + + – ++ – +

Nefrotoksisuus +++ +++ – – – (+)

Neurotoksisuus + ++ – – – –

Osteoporoosi + + – – +++ –

Turvotukset – – – – ++ ++

MMF, mykofenolaattimofetiili. Lähde: Fredrik Åberg. Long-term clinical outcome after liver transplantation. Helsingin yliopisto 2010

ritysten mukaan. Tavoitepitoisuus on yksilöllinen 
ja riippuu mm. siirretystä elimestä, siirrosta kulu-
neesta ajasta, haittavaikutuksista ja hyljinnän ilme-
nemisestä (Taulukko 2). Keuhkonsiirtoja ja tietty-
jä maksan- tai munuaisensiirtoon johtaneita au-
toimmuunitauteja lukuun ottamatta steroidi pyri-
tään nykyisin purkamaan pois ensimmäisen siir-
ron jälkeisen vuoden aikana. Proliferaatiosignaalin 
(mTOR) estäjiä (sirolimuusi, everolimuusi) käyte-
tään lähinnä sydänsiirtopotilailla. 

Infektioalttiuden lisäksi immunosuppressiolla 
on pitkäaikaisessa käytössä haittavaikutuksia (Tau-
lukko 3), jotka tulee huomioida potilaan aneste-
siassa. Kalsineuriinin estäjät ovat munuaistoksi-
sia, ja vuosien myötä kehittyvä munuaisten vajaa-
toiminta on todellinen ongelma elinsiirtopotilail-
la. 3 Lisäksi immunosuppressiolääkkeet aiheuttavat 
hypertensiota, hyperlipidemiaa ja diabetesta, jotka 
altistavat elinsiirtopotilaat sydän- ja verenkierto-
elimistön sairauksille.

Immunosuppressiolääkitystä ei pidä keskeyt-

tää leikkauksen ajaksi. Ensisijaisesti tulee pyr-
kiä peroraaliseen annosteluun, koska erityises-
ti kalsineuriinin estäjien suonensisäiseen annos-
teluun liittyy merkittäviä haittavaikutuksia. Lisäk-
si kalsineuriinin estäjien kohdalla on huomioita-
va CYP3A4-välitteiset lääkeaineinteraktiot, jotka 
voivat johtaa joko toksisen korkeisiin pitoisuuk-
siin tai laskea pitoisuuksia altistaen siirteen hyljin-
nälle. Lääkeaineinteraktiot eivät estä CYP3A4-ent-
syymin inhibiittoreiden tai induktoreiden käyttöä 
elinsiirtopotilailla, mutta yhteiskäytössä on syy-
tä seurata kalsineuriinin estäjien pitoisuuksia nor-
maalia tiheämmin. 4 Kalsineuriinin estäjien ja mui-
den munuaistoksisten lääkeaineiden (mm. iv-var-
joaineet, NSAID, vankomysiini, aminoglykosidit, 
siprofloksasiini, sulfa-trimeropriimi) yhteiskäy-
tössä immunosuppression munuaishaitat korostu-
vat.

Mikäli potilaalla on edelleen kortisonilääkitys, 
tulee tarvittaessa huomioida korotettu annos leik-
kauksen yhteydessä. 5

Taulukko 2. Kalsineuriinin estäjien tavoitepitoisuudet

1 kk 6 kk 12 kk 24 kk

Munuainen

B-CyA 150–190 120–150 100–120 80–110

B-Tacro 7–10 5–7 4–7 4–6

Maksa

B-CyA 175–200 125–175 100–150 75–125

B-Tacro 12–17 10–12 8–10 5–8

CyA, siklosporiini. 
Pitoisuudet μg/l. Arvot riippuvat jonkin verran määritysmenetelmästä
Lähde: HYKS Elinsiirto- ja maksakirurgian klinikka

Taulukko 1. Elinsiirrot Suomessa

2010 1 Kaikki

Munuainen 139 5771

Maksa 43 843

Sydän 17 466

Keuhko 11 134

Sydän-keuhko-blokki 0 35

Haima 1 1

Ohutsuoli 0 1
1 Tiedot 15.10.2010 saakka. Lähde: Transplantaa-
tiotoimisto, HYKS Kirurginen sairaala.
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Infektioprofylaksia

Leikkauksen yhteydessä elinsiirtopotilaaseen tu-
lee suhtautua kuten muihin korkean infektioris-
kin potilaisiin, ja huolehtia käsihygieniasta ja asep-
tiikasta hyvin. Antibioottiprofylaksia pitää antaa 
herkästi bakteremiaa aiheuttavissa toimenpiteissä, 
joskin kerta-annos on yleensä riittävä. Erityisesti 
on huomioitava profylaksian antaminen riittävän 
ajoissa, n. 30 min ennen toimenpidettä. Antibioo-
tin valinnassa noudatetaan sairaalan omaa käytän-
töä, koska antibioottiresistenssi-tilanne vaihtelee 
paikallisesti.

Elinsiirtopotilaiden infektioherkkyys muut-
tuu siirrosta kuluneen ajan mukaan. Alle kuukausi 
siirrosta yli 95 % infektioista on kirurgiaan ja teho-
hoitoon (haavainfektiot, ventilaattoripneumonia, 
katetri-infektiot) liittyviä bakteeri-infektioita, joi-
den aiheuttajat ovat samoja kuin immunokompe-
tenteilla vastaavassa tilanteessa. Immunosuppres-
sioon liittyviä virusten, sienien ja alkueläimien ai-
heuttamia opportunisti-infektioita esiintyy mää-
rällisesti eniten puolen vuoden kuluessa siirrosta 
kun immunosuppressio on syvimmillään. Myö-
häisvaiheessa potilaat, joiden siirre toimii hyvin, 
sairastavat tavallisia infektioita. Siirteen huono toi-
minta tai ongelmallinen immunosuppressio altis-
taa myöhäisvaiheessa edelleen opportunisti-infek-
tioille. 6 

Elinsiirtopotilailla on siirron jälkeen vaihtele-
van pituinen profylaksia pneumocystis (sulfa-tri-
metopriimi tai pentamidiini) ja CMV (valgansik-
loviiri) -infektioita vastaan. Kuten immunosup-
pressiota, näitä antimikrobiprofylaksioita ei saa 
keskeyttää perioperatiivisesti.

Elinsiirtopotilaan  
preoperatiivinen arvio

Leikkaukseen tulevan elinsiirtopotilaan arviossa ja 
anestesian suunnittelussa tulee kiinnittää huomio-
ta elinsiirtoon johtaneen sairauden vaikutusten ja 
immunosuppressioon liittyvien ongelmien lisäk-
si siirrettyyn elimeen liittyviin erityispiirteisiin ja 
siihen, toimiiko siirre hyvin vai ei. On myös hyvä 
pitää mielessä, että muutokset voinnissa tai labo-
ratorioarvoissa voivat viitata hyljintään, joka tulee 
diagnosoida ja hoitaa ennen elektiivistä toimenpi-
dettä. Suositeltavat preoperatiiviset tutkimukset on 
koottu Taulukkoon 4.

Munuainen

Yleisin munuaisensiirtoon johtava sairaus on dia-
betes. Munuaisensiirto ei kuitenkaan korjaa diabe-
teksen aiheuttamia muita elinkomplikaatioita. Se-
pelvaltimotauti on yleinen diabeetikoilla ja auto-
nomisen neuropatian vuoksi usein oireeton. Myös 
gastropareesista johtuva aspiraatioalttius ja toi-
saalta intubaatiovaikeudet ovat kohtalaisen yleisiä 
diabeetikoilla. Samoin amyloidoosin aiheuttamat 
elinkomplikaatiot, mm. sydänlihaksen ja johtora-
dan vauriot, säilyvät munuaisensiirron jälkeen.

Vaikka kreatiniiniarvo olisikin normaali, munu-
aissiirteen glomerulusten suodatusnopeus (GFR) 
ja verenvirtaus ovat normaalia heikommat. 7 Mu-
nuaisensiirtopotilaaseen on hyvä suhtautua ku-
ten munuaisten vajaatoimintaa sairastavaan. Vaik-
ka munuaissiirteen ”puoliintumisaika” on nykyisin 
yli 20 vuotta, ajautuu osa potilaista uudelleen dia-
lyysihoitoihin siirteen toiminnan hiipuessa. Hy-

Taulukko 4. Preoperatiiviset tutkimukset 1 

Status, arvio fyysisestä suorituskyvystä. PVKT, krea, eGFR, K, Na, Mg, gluk, EKG, pitoisuusmääritykset (siklosporiini, 
takrolimuusi).

Lisätutkimukset: 

Laboratorio Muut Rejektio? 2

Munuainen PLV, urea virtsamäärä? krea nousu, pyuria, proteinuria

Maksa TT/INR, ASAT, ALAT, AFOS, bil, 
bil-kj, alb harkitse: prealb, Gal t½

TT lasku, transaminaasi ja bil 
nousut

Sydän harkitse: CK-MBm, TnT UÄ, thorax-rtg, tahdistimen 
säädöt

systolinen/diastolinen 
dysfunktio, entsyymipäästö,  
EKG low voltage, arytmiat

Keuhkot verikaasut spirometria, thorax-rtg hengenahdistus, FEV1 lasku 
> 10  %, desaturaatio

1 Siirrettyyn elimeen ja immunosuppressioon liittyvät, perussairauden mukaan tarvittaessa lisätutkimuksia
2 Siirretystä elimestä riippumatta kuume, leukosytoosi, CRP-nousu
eGFR, laskennallinen glomerulusten suodatusnopeus, Gal t½, galaktoosin puoliintumisaika
Lähteet: Viitteet 2, 7
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povolemia ja siitä johtuva munuaissiirteen hypo-
perfuusio pitää ennaltaehkäistä riittävällä nestey-
tyksellä. Diureesin vähentyminen on herkkä mit-
tari riittämättömästä nesteytyksestä, ja viimeistään 
tässä vaiheessa tulee aloittaa tehostettu nestehoito 
keskuslaskimopainetta monitoroiden. 7 Diureetteja 
ei tule käyttää ennen kunnollista nesteytystä. HES-
liuoksia ei toistaiseksi suositella munuaisensiirto-
potilaille. 

Nefrotoksisia sekä munuaisten kautta erittyviä 
lääkeaineita on vältettävä. Yleisanestesia voidaan 
hoitaa joko suonensisäisenä (TIVA) tai kaasuanes-
tesiana. Tällöin kannattaa käyttää anestesiakaasu-
ja, joiden hajoamisessa ei vapaudu munuaistoksis-
ta epäorgaanista fluoridia, vaikka sevofluraani klii-
nisessä käytössä olevilla annoksilla vaikuttaakin 
turvalliselta. 8 Relaksantiksi kannattaa valita spon-
taanisti hajoava cisatrakuuri, koska steroidiraken-
teisten relaksanttien puhdistuma vähenee munu-
aisten vajaatoiminnassa. Rokuronin vaikutuksen 
voi kuitenkin tarvittaessa kumota sugammadek-
silla myös munuaisten vajaatoiminnassa. 9 Yleisa-
nestesian lisäksi sentraalisia puudutuksia voi käyt-
tää, kun huolehditaan riittävästä nesteytyksestä re-
latiivisen hypovolemian estämiseksi. Postoperatii-
visessa kivunhoidossa tulehduskipulääkkeet ovat 
luonnollisesti vasta-aiheisia. Opioidin valinnassa 
on huomioitava aktiiviset, pitkävaikutteiset, mu-
nuaisten kautta erittyvät metaboliitit erityisesti 
morfiinilla (morfiini-6-glukuronidi) ja petidiinil-
lä (norpetidiini).

Munuaissiirre sijaitsee ekstraperitoneaalises-
ti suoliluukuopassa alavatsalla. Tämä pitää ottaa 
huomioon leikkausasentoa suunniteltaessa, esim. 
kylkiasennossa sivutukia ei saa sijoittaa painamaan 
siirrettä. Mikäli potilaalla on av-fisteli, pitää tätä 
suojata mahdollista tulevaa dialyysitarvetta ajatel-
len. Fistelikädestä ei tule mitata verenpainetta eikä 
asettaa siihen tippakanyyleja. Happisaturaatiomit-
taus fistelikäden sormista antaa virheellisen mata-
lia lukemia. 

Maksa

Maksansiirron jälkeen valtaosa maksan vajaatoi-
mintaan liittyvistä muutoksista korjautuu vähitel-
len kuukausien kuluessa. Maksaverenkierron sää-
tely on kuitenkin puutteellista. Anestesiassa tulee-
kin välttää maksan ja suoliston alueen verenkier-
toa heikentäviä tekijöitä sympatikotoniaa (liian 
pinnallinen anestesia), hyperkapniaa, korkeita il-
matiepaineita ja PEEPin käyttöä. 7

Mikäli maksa toimii hyvin eikä immunosup-

pressio ole johtanut munuaisten vajaatoimintaan, 
maksansiirtopotilaan anestesiamuodon tai -ainei-
den valinnassa ei ole erityistä huomioitavaa. 10 Pa-
rasetamoliakin voi käyttää harkiten ja lyhytaikai-
sesti postoperatiiviseen kivunhoitoon jos maksa-
arvot ovat normaalit (H. Isoniemi, suullinen tie-
donanto). Myös tulehduskipulääkkeitä voi käyttää 
maksa- ja munuaisfunktion ollessa normaali. 

Maksansiirtopotilailla on muita useammin pu-
nasoluvasta-aineita 11 ja sopivien siirrettävien pu-
nasoluyksiköiden löytyminen voi olla ongelmal-
lista, mikä on huomioitava suuren vuotoriskin toi-
menpiteissä, esimerkiksi vatsan alueen leikkauksis-
sa. Mikäli maksansiirto on tehty hepatiitin (HBV, 
HCV) vuoksi, hoitohenkilökunnan on muistettava 
että potilas on siirron jälkeenkin tartuttava.

Sydän

Sydänsiirtopotilas on anestesiologisesti haastava 
muuttuneiden verenkierron fysiologisten vastei-
den ja lääkevaikutusten vuoksi. Sydämen autono-
minen hermotus katkeaa siirron yhteydessä. 12 Va-
gaalisen parasympaattisen vaikutuksen puuttues-
sa leposyke on 90–100 tasolla. Vagaalinen stimu-
laatio ei myöskään hidasta sykettä. Hermotuksen 
katkeamiseen liittyen sydänsiirtopotilaan iskemia 
ei yleensä aiheuta kipuoiretta. 1. asteen AV-blokki 
on yleinen ja 5–10 %:lla on pysyvä tahdistin johtu-
mishäiriöiden vuoksi.

Hypovolemia (joko todellinen tai vasodilataa-
tion aiheuttama relatiivinen) on erityisen ongel-
mallinen sydämensiirtopotilaalla. Siirtosydän ei 
kykene nostamaan syketiheyttä vasteena hypo-
volemiaan, ja minuuttitilavuuden ylläpito on täy-
sin Frank-Starlingin mekanismin mukaisesti esi-
kuormasta (ts. nestetäytöstä) riippuvaista. Hypo-
volemia johtaa syvään verenpaineen laskuun, jo-
ka korjautuu hitaasti vasta kun verenkiertoon 
vapautuneet katekoliamiinit vaikuttavat sydänli-
hakseen. 2, 7, 13 

Vasteet vasoaktiivisiin lääkkeisiin ovat myös 
poikkeavia. 14 Antikolinergit (atropiini, glykopyr-
rolaatti) eivät nosta sykettä. Neostigmiini puoles-
taan voi aiheuttaa vaikean bradykardian suoralla 
sydämen gangliosolujen kolinergisella stimulaati-
olla. Sydänlihaksen α- ja β-reseptorien toiminta ei 
muutu, joten esim. adrenaliini, dopamiini, dobu-
tamiini ja β-salpaajat vaikuttavat sydänlihakseen, 
joskin vaste voi olla voimakas tai tulla viiveellä. 2 
Verenpainetta nostavien α-agonistien (fenylefrii-
ni, noradrenaliini) annostarve saattaa nousta yli 
50  %. 15 Poikkeavien lääkevasteiden takia sydän-
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siirtopotilaan bradykardian ja hypotension hoi-
toon kannattaa käyttää adrenaliinia. Bradyaryt-
miat voidaan hoitaa myös isoprenaliinilla tai ul-
koisella tahdistuksella.

Anestesia-aineiden tai -muodon suhteen ei sy-
dänsiirtopotilailla ole rajoituksia mikäli munuais-
funktio on normaali. Monitorointi mitoitetaan toi-
menpiteen perusteella, eikä esimerkiksi suora ve-
renpaineen mittaus ole aina välttämätöntä. Iskemi-
an monitoroimiseksi V5-kytkentä on suositeltava. 
Isoissa toimenpiteissä ruokatorviultraääni aut-
taa täytön ja iskemian arvioinnissa. 7 Yleisaneste-
sia kannattaa toteuttaa sydänanestesian periaattei-
ta noudattaen. Turvallisinta lienee valita relaksan-
tiksi cisatrakuuri tai kumota relaksaatio steroidi-
rakenteisen relaksantin jälkeen sugammadeksilla. 
Sentraalisiin puudutuksiin liittyvän vasodilataati-
on aiheuttama verenpaineen lasku on syytä pyrkiä 
ehkäisemään riittävällä nesteytyksellä.

Keuhkot

Suomessa keuhkonsiirto tehdään bilateraalisesti, 
eikä kansainvälisesti yleisiä yhden keuhkon siir-
toja toistaiseksi tehdä. Bilateraalisen keuhkonsiir-
ron jälkeen keuhkojen toiminta (spirometria, kaa-
sujen vaihto, keuhkoverenkierron paine ja vastus, 
hypoksinen pulmonaalinen vasokontriktio) palau-
tuu yleensä normaaliksi. 7

Keuhkosiirre on suoraan kosketuksissa elimis-
tön ulkopuoliseen ympäristöön, mikä yhdessä im-
munosuppression kanssa tekee näistä potilaista 
erityisen infektioalttiita. Lisäksi potilaat ovat herk-
kiä aspiraatiolle. Yskänrefleksi puuttuu ilmateiden 
hermotuksen katkettua trakeasaumasta distaali-
sesti. Myös heikentynyt värekarvatoiminta altistaa 
eritteiden kertymiselle ilmateihin. Infektio- ja as-
piraatioalttius on huomioitava anestesiassa; maski- 
tai larynksmaski-anestesia on vasta-aiheinen, intu-
baatiota nenän kautta on vältettävä bakteerikonta-
minaation vuoksi, ja potilaat tulee ekstuboida he-
reillä. 2, 7

Keuhkonsiirrossa keuhkojen imusuonitus kat-
keaa. Lisäksi keuhkojen hiussuonten läpäisevyys 
on välittömästi siirron jälkeen lisääntynyt. Nämä 
tekijät altistavat potilaan keuhkoödeemalle, mi-
kä tulee huomioida nesteytyksessä. Nykykäsityk-
sen mukaan imusuonet kuitenkin jossain määrin 
kasvavat takaisin, joten nesteytystä ei pidä rajoittaa 
perustellussa tilanteessa, esimerkiksi septisen po-
tilaan tavoiteohjatussa nestehoidossa tai vuotavan 
potilaan hypovolemian korjauksessa (P. Hämmäi-
nen, suullinen tiedonanto). 

Anestesia-aineiden tai -muodon suhteen ei 
keuhkonsiirtopotilailla ole rajoituksia mikäli mu-
nuaisfunktio on normaali. Yleisanestesiassa ven-
tilaatio toteutetaan keuhkoja säästävästi kertatila-
vuutta ja huippuilmatiepaineita rajoittamalla. Ylä-
raajan pleksuspuudutuksia (aksillaarista puudu-
tusta lukuun ottamatta) tulee kuitenkin tehdä vain 
erittäin painavin indikaatioin niihin liittyvän ilma-
rintariskin ja palleahermon puutumisen vuoksi.

Lopuksi

Elinsiirron saaneista potilaista leikkaussalihenki-
lökunta kohtaa todennäköisimmin munuaissiir-
topotilaan, joka tulee päivystystoimenpiteeseen. 
Anestesia kannattaa hoitaa kuten munuaisten va-
jaatoimintaa sairastavan potilaan, vaikka siirteen 
toiminta olisikin normaalia laboratorioarvojen ja 
virtsanerityksen perusteella arvioituna. Keskussai-
raaloissa nefrologit osaavat ottaa kantaa munuais-
siirtopotilaiden yleisimpiin ongelmiin ja neuvoa 
immunosuppression suhteen. Muiden elinsiirto-
potilaiden kohdalla kannattaa herkästi konsultoi-
da elinsiirron tehnyttä klinikkaa. 
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