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Tupakoivilla on noin kuusinkertainen riski leikkaushaavan tulehduksiin. Tupakoivat saavat 
leikkauksien yhteydessä myös keuhkokomplikaatioita useammin kuin tupakoimattomat 
(Myles ym. 2002). Luuhun kohdistuvissa leikkauksissa ja luunmurtumissa paranemisaika 
tupakoivilla on pitempi ja luutumattomuus yleisempää. Esimeriksi sääriluun murtumissa 
tupakointi lisää työkyvyttömyysaikaa keskimäärin runsaalla kuukaudella. 
 
Tupakointi ja luutuminen, komplikaatiot ja työkyvyttömyysaika 
 
Säärimurtumissa luutuminen hidastui 40 prosentilla tupakoivista ja vajaalla kahdeksalla prosentilla 
tupakoimattomista. Tupakoivien työkyvyttömyys kesti keskimäärin yli viisi viikkoa kauemmin (21,5 
versus 16,1) (Moghaddam ym. 2011). Avosäärimurtumissa luutumisaika oli tupakoivilla keskimäärin 
32 viikkoa, tupakoimattomilla neljä viikkoa vähemmän. Lisäksi tupakoivilla murtumat jäivät 
useammin luutumatta (Adams ym. 2001). Suomalaisilla säärimurtumapotilailla keskimääräinen 
luutumisaika tupakoivilla oli noin 24 viikkoa, tupakoimattomilla neljä ja puoli viikkoa vähemmän. 
Tämä siitä huolimatta, että tupakoivilla oli enemmän pienen vammaenergian aiheuttamia murtumia ja 
he olivat nuorempia, jolloin paranemisedellytykset näiden ominaisuuksien suhteen olivat 
edullisemmat kuin tupakoimattomilla (Kyrö ym. 1993). 
 
Sääriluun asennon korjausleikkauksissa, joissa käytettiin levykiinnitystä, tupakoivista yli 10 
prosentilla luutumista ei tapahtunut, tupakoimattomilla luutumatta jäi vain 4 prosenttia  
(Meidinger ym. 2011). 
 
Selkärangan luudutusleikkauksissa luutumattomuus tupakoivilla oli 26,5 prosenttia ja 
tupakoimattomilla 14,2 prosenttia (Glassman ym. 2000). 
 
Nilkkamurtumien leikkauksissa tupakoivilla oli kuusinkertainen riski saada syvä haavainfektio 
tupakoimattomiin verrattuna (4,9 % versus 0,8 %). Leikkauskomplikaatioita oli tupakoivista 30 
prosentilla, tupakoimattomista 20 prosentilla (Nåsell ym 2011). 
 
Olkavarren yläosan murtuman leikkauksissa runsaasti tupakoivilla oli 2,4-kertainen vaara saada 
komplikaatio, ja runsas tupakointi oli merkittävin myötävaikuttava tekijä (Spross ym. 2012). 
 
Kun ranteen veneluun luutumatonta murtumaa hoidettiin luunsiirrolla tai ruuvikiinnityksellä, 
tupakoivilla luutui vain 57 prosenttia, tupakoimattomilla 88 prosenttia (Little ym. 2006). 
 
Kyynärluun lyhentämisleikkauksissa tupakoivien potilaitten luutumisaika oli keskimäärin 7,1 
kuukautta, tupakoimattomien 4,1 kuukautta (Chen ym. 2001) 
 
Nilkan luuduttamisessa leikkauksella luutumattomuuden riski tupakoivilla oli 16-kertainen 
tupakoimattomiin verrattuna niillä potilailla, joilla ei ollut muita luutumattomuuden riskitekijöitä 
(Cobb ym. 1994). 
 
 



Tupakointi ja selkäpotilaat 
 
Tupakoivien suhteellisen riskin selkäkipuihin on todettu olevan enimmillään jopa 10-kertainen 
(Manninen 1996), pienimmillään 1,5-kertainen. Riski päätyä välilevyn leikkaukseen on tupakoivilla 
miehillä merkitsevästi korkeampi kuin tupakoimattomilla miehillä (Mattila ym. 2008). 
Tupakoimattomuus ennusti selkärankakanavan ahtaumien leikkauksissa hyvää toiminnallista tulosta 
(Aalto ym. 2012). Kaksi vuotta selkäleikkauksen jälkeen tupakoivat olivat tyytymättömämpiä ja 
tarvitsivat enemmän kipulääkkeitä kuin tupakoimattomat (Sandén ym. 2011). Pearsonin ja työryhmän 
tutkimuksessa vuodelta 2012 tupakoivat eivät hyötyneet selkäydinkanavan ahtaumien 
leikkaushoidosta verrattuna ei-leikkaukselliseen hoitoon. 
 
Tupakointi ja tekonivelet 
 
Tekonivelleikkausten yhteydessä tupakoiville tulee merkitsevästi enemmän haavatulehduksia, 
keuhkokuumeita ja aivoverisuonten tukoksia kuin tupakoimattomille. Myös kuolleisuus ensimmäisen 
vuoden aikana leikkauksesta on tupakoivilla korkeampi (Singh ym. 2011). 
 
Tupakointi ja muut ortopediset ja käsikirurgiset potilaat 
 
Tupakointi lisää olkapään kiertäjäkalvosimen repeämän riskiä. (Baumgarten ym. 2010). Käden 
koukistajajänteiden korjauksen jälkeen tupakoivilla oli keskimäärin huonompi liikelaajuus sormissa 
kuin tupakoimattomilla (Trumble ym. 2010). 
 
Tupakoinnin lopettaminen ja tupakoinnista vieroitus 
 
Tupakoinnin lopettamiseen on olemassa hyviä hoitoja. Perusta on tupakoinnin puheeksi ottaminen 
jokaisen tupakoivan potilaan kanssa. Nikotiinikorvaushoito ja reseptilääkkeet auttavat voimakkaasti 
riippuvaisiakin lopettamaan. 
 
Tanskassa aloitettiin tupakasta vieroitusohjelma 60 potilaalla 6-8 viikkoa ennen lonkan tai polven 
tekonivelleikkausta. Ohjelmaan kuului neuvontaa ja nikotiinikorvaushoitoa. Toiset 60 potilasta olivat 
verrokkeja. Tupakkavieroitusta vaille jääneistä tuli komplikaatioita 52 prosentille, vieroitusryhmässä 
olleista vain 18 prosentille. Yleisimmät komplikaatiot liittyivät haavan paranemiseen (31% versus  
5 %), sydän- ja verisuonikomplikaatioita oli verrokeilla 10%, vieroitusryhmässä ei lainkaan. 
Uusintaleikkaukseen joutui verrokeista 15 %, vieroitusryhmäläisistä 4 %. Vuoden kuluttua 
vieroitukseen osallistuneista tupakoimatta oli 22 %, vertailuryhmästä vain 3 % (Møller ym. 2002). 
 
Ruotsissa leikkaushoitoa vaativista raajamurtumapotilaista 105 potilasta arvottiin vieroitusryhmään 
tai verrokkeihin. Murtuman sairaalahoidon aikana sairaanhoitaja kartoitti nikotiiniriippuvuuden ja 
suunnitteli potilaan kanssa vieroitusta sekä tarjosi nikotiinikorvaushoitoa. Hoitaja keskusteli kerran 
viikossa 6 viikon ajan puhelimitse potilaan kanssa ja kannusti lopettamaan tupakoinnin. Verrokit 
saivat ylimalkaisen ohjeen lopettaa tupakointi. Pelkän kehotuksen saaneista 38 prosentille tuli 
vähintään yksi komplikaatio (yhteensä 26 komplikaatiota), vieroitushoitoa saaneista 20 prosentille 
(yht. 11 kompl.) (Nåsell ym. 2010). 
 
Vaikutus kustannuksiin 
 
Lonkan ja polven tekonivelleikkaukseen tulevien potilaitten tupakoinnin lopettamisohjelma on 
todettu taloudellisesti kannattavaksi. Tupakoinnin lopettaneilla on vähemmän komplikaatioita, 
hoitoajat ovat lyhyemmät ja leikkauksen jälkeisiä ylimääräisiä poliklinikkakäyntejä on vähemmän. 
Laskennallisesti vieroitushoidolla saavutetun hyödyn ja vieroitushoidon kustannusten erotus on 117 
euroa tupakoivaa potilasta kohden (Hejblum ym. 2009). 
 



Toiminta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä 
 
Poliklinikalla ortopedisiä potilaita jonoon laitettaessa sekä osastolla ja päiväkirurgian yksikössä 
murtumapotilaita hoidettaessa lääkäri selittää potilaalle tupakoinnin vaikutuksen leikkaustulokseen ja 
suosittelee tupakoinnin lopettamista. Neuvotaan potilasta hankkimaan nikotiinilaastareita tai -
purukumia, tarvittaessa kirjoitetaan varenikliini-resepti. Tupakoiville potilaille annetaan kirjallinen 
teksti tupakoinnin lopettamisen eduista ja yhteystiedot tupakkavieroitusryhmistä sekä ohjataan 
kyseisiin ryhmiin omaan terveyskeskukseen. 
 
Tupakoivilla kantaluun murtumapotilailla ja akillesjännerepeämäpotilailla tiedetään olevan 
leikkaushoidossa huomattavasti kohonnut komplikaatioriski. Tämän vuoksi kantaluun 
murtumapotilailla ja akillesjänteen repeämäpotilailla tupakointi selkeästi otetaan huomioon 
päätettäessä hoidetaanko vamma leikkauksella vai ei-leikkauksellisesti kipsi- ja lastahoidolla. 
 
Myös tiedetään, että tupakoivilla potilailla nikamien luudutusleikkausta tehtäessä luutumattomuuden 
riski on korkea. Ennen tällaista leikkausta tupakoivat potilaat pyritään vieroittamaan tupakoinnista.  
 
Kaikille tupakoiville leikkaukseen tuleville ortopedisille potilaille ja tupakoiville vammapotilaille 
voidaan perustellusti suositella tupakoinnin lopettamista. Potilaalle kannattaa kertoa tupakoinnin 
lopettamisen vaikutus juuri hänen tilanteessaan. Kannattaa pyrkiä vahvistamamaan potilaan omaa 
yritystä luopua tupakoinnista. Vaikka olemme tehostaneet sairaalassamme tupakoinnista vieroitusta, 
se ei edelleenkään toteudu kaikkien tupakoivien potilaitten kohdalla. 
 
 
Lisätietoja:  
Antti Kyrö, antti.kyro@fimnet.fi, puh. 044-719 5754 
 
Lisätietoja Lääkärit tupakkaa vastaan -verkostosta 
Aira Lahtinen, siht.    aira.lahtinen@koti.fimnet.fi, puh. 040 578 3668 
www.suomeash.fi/fi/dat 


