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Väestön ikääntymisen seurauksena iäkkäiden 
leikkauspotilaiden määrä lisääntyy 1. Postope-

ratiivisesti vanhusten kivunmittaus on usein epä-
luotettavaa, koska fysiologinen ikääntyminen hei-
kentää aistitoimintoja ja herkistää anestesiassa käyt-
tävien lääkkeiden sekä kipulääkkeiden sivuvaikutuk-
sille. Sydänleikkauspotilailla perfuusion jälkeinen 
aivoturvotus ja postoperatiivinen delirium vaikeut-
tavat kivunmittauksen onnistumista. Luotettavalla 
kivunmittauksella pyritään optimaaliseen kivunhoi-
toon, jolla minimoidaan lääkityksen sivuvaikutuksia 
ja nopeutetaan postoperatiivista toipumista. Yleises-
ti postoperatiivisen kivunmittaukseen käytetään Vi-
sual analogue scale:a (VAS), joka on validoitu useis-
sa tutkimuksissa sekä 4–5 portaista sanallista asteik-
koa Verbal rating scale:a (VRS). Tigerstedt ja Tam-
misto kehittivät postoperatiivisen kivun mittauk-
seen 50 cm pitkän punaisen kolmion 2 (RTS), joka 
suurikokoinen ja selkeä. Lasten kivunmittaukseen 
on Bieri kumppaneineen kehittänyt 7-portaisen kas-
voasteikon (FPS) 3. Tätä kasvoasteikkoa on käytet-
ty menestyksekkäästi myös iäkkäiden potilaiden ki-
vunmittaukseen. Tutkimuksemme tarkoituksena oli 
selvittää kivunmittauksen onnistumista sekä vertail-
la RTS ja FPS mittausmenetelmiä VRS ja VAS ki-
pumittauksiin yli 65-vuotiailla potilailla sydänleik-
kauksen jälkeen.

Menetelmät

Eettisen toimikunnan luvalla tutkimme 160 sydän-

leikkauspotilasta. Kivunmittaus suoritettiin levossa 
ja yskäisyn jälkeen kolmella mittausmenetelmällä, 
RTS, VRS, VAS (n = 80) ja FPS, VRS, VAS (n = 80) 
neljänä ensimmäisenä päivänä extubaation jälkeen. 
RTS ja FPS mittaukset kontrolloitiin 10 min ku-
luttua.

Tulokset

Kivunmittaus onnistui luotettavimmin VRS ja RTS 
menetelmillä ja mittauksen epäonnistuminen oli to-
dennäköisintä kahtena ensimmäisenä mittauspäivä-
nä. Mittausten onnistuminen parani kaikilla mitta-
reilla neljäntenä mittauspäivänä. RTS ja FPS kor-
reloivat VRS ja VAS mittausten kanssa (r > 0.5, 
p < 0.01) ja RTS ja FPS mittausmenetelmien toistet-
tavuus oli hyvä (r > 0.9, p < 0.01).

Eri kivunmittausmenetelmien onnistumisprosen-
tit levossa ja yskäisyn jälkeen.

Johtopäätökset

Yli 65-vuotiailla potilailla sydänleikkauksen jäl-
keen VRS ja RTS kivunmittausmenetelmät toimi-
vat parhaiten. Sen sijaan VAS ja FPS menetelmil-
lä luotettavuus oli heikompi ja epäonnistuneiden 
mittausten määrä oli merkittävä.                     r
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