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Anestesia ja siitä toipuminen 
yli 100-vuotiailla potilailla

Nina Konttinen, P Rosenberg

Anestesiologian ja tehohoidon klinikka, HYKS

Väestön vanhetessa myös yli 100-vuotiaiden po-
tilaiden osuus lisääntyy. Iän myötä heikenty-

neet elintoiminnot ja vähentyneet toimintareser-
vit saattavat osaltaan nostaa leikkauskuolleisuutta 
ja postoperatiivista sairastuvuutta. Halusimme sel-
vittää, onko erittäin vanhojen potilaiden anestesiois-
sa joitain erityispiirteitä, ja miten he ovat selvinneet 
leikkauksista ja anestesioista sekä välittömän toipu-
misen osalta että pidemmällä tähtäimellä.

Menetelmät

Tutkimme retrospektiivisesti ne yli 100-vuotiaat po-
tilaat, joille tehtiin kohtalaisen suuri tai suuri päivys-
tysleikkaus yleisanestesiassa tai regionaalisessa anes-
tesiassa HYKS:ssa vuosina 1990–2004. Potilaista 
käytiin läpi esitiedot, anestesiakertomukset, osasto-
jakson hoitotietokertomukset sekä epikriisit ja mah-
dollisista jatkohoitopaikoista selvitettiin potilaan 
kuntoutuminen sekä kuolinaika.

Tulokset 

Potilasarkistosta löytyi 12 potilasta (10 naista ja 2 
miestä, iältään 100–102 vuotta, painoltaan 30–60 
kg), joille oli tehty yhteensä 14 päivystysleikkausta (9 
lonkkamurtuman korjausta, 4 verisuonileikkausta/
raaja-amputaatiota sekä yksi laparotomia peritonii-
tin vuoksi). Lisäksi oli kuusi potilasta, joille oli teh-
ty elektiivisiä tai päivystyksellisiä toimenpiteitä pai-
kallispuudutuksessa ja iv-sedaatiossa, mutta heitä 
ei otettu mukaan tutkimukseen. Yhtään elektiivis-
tä leikkausta ei oltu tehty yleisanestesiassa tai laajas-
sa puudutuksessa.

Spinaalianestesioita oli yhteensä 11, joista kuusi 
kestospinaali- ja viisi kertaspinaalianestesiaa. Puu-
dutteena käytettiin 0.5 % bupivakaiinia, kestospi-
naalianestesiassa yht. 4–11.5 mg ja kertaspinaalia-
nestesiassa 6–15 mg. Yleisanestesioita oli kolme, ja 

näissä induktioaineina käytettin etomidaattia tai ke-
tamiinia. Verenpainetta mitattiin invasiivisesti kah-
deksassa anestesiassa, keskuslaskimopainetta ainoas-
taan yhdessä.

Verenpaineen laskua esiintyi lähes jokaisessa anes-
tesiassa, varsinkin induktion jälkeen, ja sitä hoidet-
tiin nesteytyksellä sekä vasoaktiivisilla lääkkeillä. Va-
sopressoreita (efedriini, fenyyliefriini) käytettiin yh-
deksällä potilaalla ja kolmessa anestesiassa tarvittiin 
myös inotrooppista tukea (dopamiini, noradrenalii-
ni).

Postoperatiivista deliriumia ilmeni viidellä poti-
laalla, voimakasta väsymystä ja tokkuraisuutta nel-
jällä ja yksi potilaista ei tullut tajuihinsa lainkaan 
leikkauksen jälkeen. Mortaliteetti 30 päivän, kuu-
den kuukauden ja vuoden kohdalla oli 25 %, 42 % 
ja 50 %. Kolme potilasta kuoli 15 päivän sisällä leik-
kauksesta (sydäninfarkti, aivoinfarkti, pneumonia). 
Yhdeksän potilasta kuntoutui kotikuntoiseksi, ja 
kuusi heistä eli leikkausta edeltäneellä henkisellä ja 
fyysisellä toimintatasollaan ainakin vuoden leikka-
uksen jälkeen, kaksi potilasta yli viisi vuotta.

Johtopäätökset

Riippumatta anestesiamenetelmästä, hypotensio 
anestesian aikana oli tyypillistä näille erittäin van-
hoille potilaille, vaikka anestesiat oli mitä ilmeisim-
min pyritty toteuttamaan varovaisesti ja potilaiden 
korkeä ikä huomioiden. Verenpaine laski vähemmän 
kestospinaalilla hoidetuilla kuin kertaspinaalin saa-
neilla. Mahdollisesti käyttäen keskuslaskimopainet-
ta apuna perioperatiivisen nesteytyksen ohjaamises-
sa voitaisiin saada aikaan tasaisempi hemodynamiik-
ka. Postoperatiiviset mortaliteettiluvut, esim. 25 % 
30 päivän kohdalla, voidaan katsoa hyväksyttäviksi, 
ja yleisesti ottaen nämä yli satavuotiaat potilaat sel-
visivät leikkauksista ja anestesioista varsin hyvin. r




