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Potilaan tarina: 250 anestesiaa kolmen
vuosikymmenen kuluessa

Leena Kotiniemi, Seija Autio ja Kalevi Hyrynkangas

Tapausselostus

Haastattelimme tapausselostuksemme potilasta
(rouva SS) hänen 80-vuotispäivänsä jälkeen. Edel-
lisenä päivänä hänellä oli ollut 244:s anestesia
klinikassamme ruokatorven tähystystä ja laajen-
nusta varten. Hän kertoi mielellään kokemuksis-
taan ja antoi luvan julkaista tarinansa. Ensimmäi-
sen anestesia hänellä on ollut vuonna 1970 ja
kolmen vuosikymmenen kuluessa hänellä on ol-
lut ainutlaatuinen mahdollisuus seurata aneste-
siamenetelmien kehitystä potilaan kokemana.

Kirjoituksessa on haastattelun aikana tallennet-
tua kertomusta potilaan omin sanoin sekä sairas-
kertomuksista kerättyä tietoa.

Hoidettava sairaus
Kolmevuotiaana v. 1920 potilaamme oli vahin-
gossa juonut lipeää ja tämä oli syövyttänyt suun
ja ruokatorven ja myöhemmin aiheuttanut 5-6
cm:n pituisen ahtauman ruokatorven yläosaan.
”Äitini oli pessyt pyykkiä joella. Sillä aikaa kun hän
meni katsomaan toisia lapsia pihalle olin löytänyt
lipeäpurkin ja maistoin siitä. Muistan aina kuinka
menin sisälle ja huusin oven takana suu auki kun
sitä tietenkin poltti. Suu oli tiukasti kiinni kahdesta
paikasta. Naapuristamme oli vasta kuollut kaksi
lasta lipeän takia. Miten kolmevuotias voi muistaa-
kin niin selvästi asioita? Kaksi viikkoa olin syömät-
tä ja juomatta mitään. Harmittaa, kun en tullut
äidiltä kysyneeksi, mitä ensimmäiseksi pystyin niele-
mään.”

Kunnanlääkäri aloitti ruokatorven laajennuk-
set ilman mitään anestesiaa ja puudutusta ja näi-
tä jatkettiin n. 50 vuoden ajan. ”Pelkäsin toimen-
piteitä ja ne kävivät kipeää, mutta en muuten muista
mitään erityisen hankalaa niistä. Ehkä lapsenakin
ymmärsin, että ne kuitenkin auttavat. Lopulta ne

tulivat liian vaikeiksi ja kivuliaiksi kun ahtauma
paheni.”

Yleisanestesiassa tehtävää toimenpidettä varten
potilas tuli sairaalaamme ensimmäisen kerran v.
1970. Toimenpidevälit ovat vaihdelleet parista
viikosta useaan kuukauteen. 1980-luvulla ah-
tauma paheni ja krikotyreidea-lihaksen halkaisulla
yritettiin auttaa tilannetta. Tämän jälkeen useita
laajennuksia pystyttiin tekemään puudutukses-
sa, kunnes tilanne jälleen paheni ja tarvittiin yleis-
anestesiaa. ”Muuten toimenpiteet puudutuksessa
menivät hyvin, paitsi että tunsin aina kipua yläike-
nessä ja sitä kesti viikonkin verran kotona.”

1994 ruokatorvilaajennuksen yhteydessä syn-
tyi pieni perforaatio mahalaukkuun ja jouduttiin
päivystysleikkaukseen. Vuosien kuluessa potilaalle
on ehdotettu gastrostomian tekoa, mutta hän ei
ole sitä halunnut. Viimeisempien toimenpiteiden
yhteydessä on ruokatorven seinämän arpea yri-
tetty väljentää laserin avulla ja se on ehkä jonkin
verran auttanutkin.

Yleissairaudet
60-vuotiaaksi potilas oli yleistilaltaan terve. 1980-
luvun alkupuolella hänelle kehittyi oireita ylei-
sestä arterioskleroosista, sepelvaltimotaudista ja
diabeteksesta. Sydän- ja verenkiertolääkitys sekä
diabeteksen hoito aloitettiin. Potilaalla on ollut
seitsemän sydäninfarktia, joista toinen päivystys-
leikkauksen yhteydessä 1994. 1990-luvulla rin-
takipu- ja väsymysoireet lisääntyivät ja toimen-
piteitä piti yleistilan takia siirtää useita kertoja.
Sydämen ultraäänitutkimuksessa ei löytynyt mer-
kittäviä läppävikoja, EF oli 55%. Ruokavalion
yksipuolisuuden takia potilas oli usein aneemi-
nen ja tämä pahensi rintakipuja ja väsymystä.
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Viimeisten kahden vuoden ajan potilas on ollut
enimmäkseen aluesairaalan vuodeosastolla.

Ruokatorven tähystysten lisäksi potilaalle on
tehty leikkauksia kohtusyövän takia 1971, sap-
pirakon poisto 1971 ja Y-proteesileikkaus 1982.
”Olen aina toipunut hyvin leikkauksista. Minua on
pidetty tarpeeksi kauan heräämössä ja teholla ja olen
aina saanut riittävästi kipulääkettä.”

Anestesiamenetelmät
Vuosikymmenien kuluessa on ollut käytössä useita
anestesiamenetelmiä ja potilaan anestesiakaavak-
keita selatessa saa hyvän katsauksen anestesiolo-
gian kehitykseen yleisestikin. Ensimmäiset anes-
tesiat hoidettiin käyttämällä tiopentaalia, petidii-
niä, halotaania ja sukkinylkoliini-infuusiota.
1970-luvun loppupuolella oli muutaman vuoden
kestänyt ns. neuroleptianestesian (fentanyyli ja
droperidoli) aika. Useiden inhalaatioanesteettien,
relaksanttien ja opioidien käytön jälkeen on pää-
dytty viimeisimmissä anestesioissa käytettyihin
propofoli- ja remifentaniili-infuusioihin, sevoflu-
raaniin ja mivakuuriin. (Kuva 1.)

Potilaan iän ja yleistilan huononemisen myötä
anestesia-aineiden annokset pienentyivät. Alku-
vuosina tiopentaalin annos oli 350-400 mg,
1980-luvun lopulla 200-300 mg ja 1990-luvun
alussa 125-200 mg. Propofolia tarvittiin aluksi
160-200 mg ja viimeisimmissä anestesioissa vain
40-50 mg.

”Nukutukset on aina annettu tipan kautta suo-
neen, koskaan en ole saanut koppanukutusta.
Alusta asti kokemukset ovat olleet hyviä. Pahoin-
vointia tai muita ongelmia ei ole koskaan ollut.
Se on helpottanut tätä asiaa eikä minua ole pe-
lottanutkaan kuin ihan viime aikoina.”

Suurin ero anestesioissa vuosien mittaan on
potilaan näkökulmasta ollut heräämisessä ja toi-
pumisessa. ”Nukahtaminen on aina ollut saman-
laista ja helppoa vuosien aikana. Herääminen on
muuttunut kovasti. Aikaisemmin varsinkin kun sai
diapamia esilääkkeeksi niin oli kauhean väsynyt olo
viikon eikä muistanut mitään. Silloin olin nuorem-
pi ja vielä muuten terve, mutta kun tähystyksiä teh-
tiin tiheään niin ei juuri ollut paljon normaalia
elämää. Kaupassakin saatoin unohtaa asioita ja
jättää tavaroita tiskille ja unohtelin muutenkin pal-
jon asioita, muut joutuivat vähän kuin pukkimaan
eteenpäin. Vaikka nyt olen paljon vanhempi ja sai-
raampi niin silti herääminen on tullut helpommaksi.
Parhaimmillaan olen toipunut päivässä, nykyään
menee pari-kolme päivää siihen, että olo on taas
normaali.”

Pari kertaa potilaalla on ollut kokemus hereillä
olosta anestesian aikana. ”Muistan vain sen kun
tunsin tähystimen aiheuttaman kivun ylähuulessa
kun heräsin ennen toimenpiteen loppua, muuten
hereillä olosta ei ole pahempaa muistikuvaa.

Lääkärit ja hoitajat
Vuosikymmenten kuluessa useat sukupolvet kor-
va- ja anestesialääkäreitä sekä hoitajia osastolla ja
leikkaussalissa on tullut tutuksi SS:n kanssa. Hä-
nellä on selkeä mielikuva siitä, että toimenpide
vaikuttaa aina parhaiten, jos sen on tehnyt korva-
lääkäreistä KH. ”Ei luulisi, että sillä on väliä, mut-
ta kyllä selvän eron huomaa. KH on ollut täällä
töissä niin kauan kuin minä olen täällä käynyt.”
Vaikka kokemukset useimmiten ovat olleet hy-
viä, on huonojakin muistoja. ”Olen kova puhu-
maan ja tullut tutuksi kaikkien kanssa. Tykkään
siitä, kun minun kanssani jutellaan niin kuin te
tässä nyt. Aina ei ole kuunneltu aikaisempia koke-
muksia tarpeeksi ja joskus varsinkin nuoremmat lää-
kärit tai hoitajat ovat tietävinään asiat paremmin.
Yhden hoitajan kanssa emme tykänneet toisistam-
me, se oli molemminpuolista. Hän oli kovasti ylpeä
ja tiesi kaikki asiat paremmin. Muuten kaikki ovat
olleet kivoja. Jos etsitte ongelmia, niin haastattelette
väärää ihmistä, minulla kaikki on yleensä mennyt
hyvin.”Kuva 1. Käytetyt anestesiamenetelmät eri vuosien aikana. Käyttö merkitty kaavioon

mustalla pylväällä.
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Vaikeudet
Useille anestesialääkärisukupolville tipan laitto
SS:lle on tarjonnut sen työpäivän haasteellisim-
man toimenpiteen. ”Tipan laitto on kaikkein hank-
alinta. Minulla on niin huonot suonet. En muista,
monestiko on enimmillään yritetty, mutta monta
kertaa on tippaa joskus haettu. Kun se on löytynyt,
niin sen jälkeen kaikki menee yleensä hyvin ja hel-
posti.”

Toimenpiteeseen tulo on aina näyttänyt poti-
laallemme helpolta ja vasta viimeisten parin vuo-
den aikana hän on ilmaissut huolestumistaan tai
pelkoaan. ”Joskus olen ajatellut, jos en herääkään
nukutuksesta. Vasta viime aikoina kun olen ollut
huonokuntoisempi, olen pelännyt toimenpiteitä. Vuo-
sien mittaan olen oppinut luottamaan teihin ja tie-
dän että yritätte parhaanne. Kaikesta huolimatta olen
selvinnyt ihan hyvin yli 80-vuotiaaksi.”

Pohdintaa
Anestesiamenetelmien kehittyminen on tehnyt
mahdolliseksi turvallisen nukutuksen myös van-
hoille ja monisairaille potilaille. Tapausselostuk-
sen potilaalle on tullut ikää ja lisäsairauksia vuo-
sikymmenten aikana, ja ASA-luokka on muuttu-
nut I:stä IV:ään. Siitä huolimatta anestesiakaa-
vakkeista päätellen anestesian aikaiset verenkier-
tovasteet ovat pysyneet samanlaisina. Ainoa mer-
kittävä perioperatiivinen komplikaatio on ollut
laparotomian yhteydessä saatu sydäninfarkti. Tois-
tuvien anestesioiden vaikutusta maksan, munu-
aisten tai luuytimen toimintaan ei potilaalla ole
tutkittu, mutta mitään merkkejä toimintahäiri-
öistä ei ole ilmennyt (1,2). Maksaentsyymit oli-
vat koholla 1990-luvun loppupuolella, mutta
syynä pidettiin sappistaasia ja arvot normaalis-
tuivat seurannassa.

Ensimmäisten anestesioiden jälkeen potilaalla
oli voimakasta väsymystä ja muistitoimintojen

häiriöitä, jotka kestivät viikon toimenpiteiden jäl-
keen. Tällöin hänellä ei vielä ollut muita sairauk-
sia. Potilas itse on vakaasti sitä mieltä, että väsy-
myksen aiheutti diatsepaamin käyttö esilääkkee-
nä. Myöhemmin hän onkin kieltäytynyt sen käy-
töstä ja esilääkkeenä on käytetty oksatsepaamia.
Halotaanin metaboliitit ovat myös voineet pit-
kittää toipumista (3), varsinkin kun se oli pit-
kään pääasiallinen anesteetti potilaalla.

Potilaan näkökulmasta nukahtaminen suonen-
sisäisesti annetuilla anesteeteilla (tiopentaali,
metoheksitaali tai propofoli) on ollut samanlais-
ta ja yhtä helppoa koko ajan, mutta herääminen
ja toipuminen anestesioista on merkittävästi pa-
rantunut. Hänen kokemuksensa anestesioista on
ainutlaatuinen ja olemme kiitollisia siitä, että hän
on kertonut kokemuksistaan ja antanut luvan jul-
kaista kertomansa.
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