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A
nemia on yleisintä ikäänty-
neessä väestössä: WHO:n 
määritelmän mukaisen (naisil-
la hemoglobiinipitoisuus (Hb) 
<120 g/l ja miehillä <130 g/l) 
anemian esiintyvyys on yli 
65-vuotiailla miehillä 11 % ja 

naisilla 10,2 % (1). Väestötasolla anemia heikentää 
selviytymistä, ikä- ja sukupuolivakioidussa aineis-
tossa aneemisten henkilöiden elinikäennuste on 
muita lyhyempi (2). Kroonisen anemian tavallisin 
syy on raudanpuute. Muita anemiaa aiheuttavia 
sairauksia ovat krooniset inflammatoriset sairau-
det sekä munuaisten vajaatoiminta. Väestön van-
henemisen myötä myös leikkauspotilaiden keski-
ikä on entistä korkeampi ja vaikuttaa lisääntyvän 
sairastavuuden myötä potilaiden ennusteeseen. 
Suuressa kanadalaisessa lähes 8000 potilaan 
tutkimuksessa ei-sydänkirurgiseen leikkaukseen 
tulleista potilaista noin 39 % oli em. määritelmän 
mukaan aneemisia (3). Suomessa kansallisessa Ve-
rivalmisteiden Optimaalinen Käyttö (VOK) -ai-
neistossa 3271 lonkan elektiiviseen tekonivelleik-
kaukseen tulleen potilaan keski-ikä oli 66 vuotta 
ja tulovaiheen Hb keskimäärin 116 g/l (vaihtelu-
väli 61–170 g/l) (4). Tutkimuksessa potilaan ikä, 
ASA-luokka, naissukupuoli ja luonnollisesti myös 
leikkausta edeltävä anemia lisäsivät merkittävästi 
perioperatiivisen verensiirron tarvetta.

Verensiirroista kieltäytyvillä leikkauspotilail-
la kuolleisuuden on todettu olevan käänteisesti 
riippuvainen leikkausta edeltävästä hemoglobii-
nipitoisuudesta: preoperatiivisen Hb:n ollessa 

>100 g/l oli kuolleisuus 7,1 % ja nousi 61,5 %:iin 
Hb:n laskiessa alle 60 g/l. Kaikki potilaat, joilla 
preoperatiivinen Hb oli >80 g/l ja leikkausvuoto 
alle 500 ml selviytyivät leikkauksesta (5). Muiden 
muassa tähän retrospektiiviseen tutkimukseen ja 
kliiniseen kokemukseen perustui pitkään puna-
solusiirtojen käyttöaiheena ollut 100/30-sääntö; 
punasolusiirtoa pidettiin myös preoperatiivisesti 
aiheellisena, mikäli Hb oli alle 100 g/dl tai 
hematokriitti 30 %. Preoperatiivisen anemian 
ennustetta heikentävä vaikutus on sittemmin 
vahvistunut useissa tutkimuksissa kaikilla potilas-
ryhmillä. Hoidossa on keskeistä anemian aikainen 
havaitseminen ja syyn selvittely, raudanpuuteane-
mian hoito ja tarvittaessa myös erytropoietiini. 
Leikkausta edeltävän anemian hoitoa käsitellään 
myös tuoreessa eurooppalaisessa perioperatiivisen 
verensiirtohoidon konsensusdokumentissa (6).

Preoperatiivinen anemia 
ja sydänkirurgia
Hemoglobiinipitoisuuden ja sen myötä veren ha-
penkuljetuskapasiteetin pienentyessä sydän pyrkii 
turvaamaan riittävän hapenkuljetuksen elimistölle 
lisäämällä syketaajuutta ja iskutilavuutta. Sydä-
men työmäärän lisääntyessä se lisää omaa hapen-
saantiaan tehostamalla sepelvaltimoiden veren-
virtausta niiden laajenemisen avulla. Sydänlihas 
sietää akuuttia normovoleemista anemiaa pitkään, 
mutta verenvirtauksen siirtyessä endokardiumista 
epikardiumiin Hb-tasolla 30-50 g/l subendokar-
diaalinen sydänlihas kärsii hapenpuutteesta (7). 
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Preoperatiivisen anemian vaikutus 
leikkauksesta selviytymiseen
leikkausta edeltävä anemia heikentää itsenäisenä riskitekijänä selviytymistä kaikissa 
potilasryhmissä. varhainen anemian syyn tunnistaminen ja hoito on keskeistä.
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Hemoglobiinipitoisuuden edelleen laskiessa sy-
dänlihas tuottaa laktaattia ja sen toimintakyky 
heikkenee. Sepelvaltimotautia sairastava potilas 
on erityisen haavoittuvainen anemialle; virtausta 
rajoittava vaikea sepelvaltimoiden stenoosi hei-
kentää merkittävästi anemian kompensaatiomah-
dollisuuksia, ja leikkaukseen liittyvä kuolleisuus 
lisääntyy jo preoperatiivisen hemoglobiinipitoisuu-
den laskiessa alle 100 g/l:n (8). Iäkkäillä sydän-
infarktipotilailla anemia heikentää selviytymistä. 
Punasolusiirtojen on todettu parantavan näiden 
potilaiden ennustetta vielä kun siirron triggerinä 
on ollut hematokriittiarvo 33 % (9). 

Sydänkirurgisilla potilailla preoperatiivisen 
anemian ennustetta heikentävästä vaikutukses-
ta on vahva näyttö. Sydänkirurgisilla potilail-
la tehdyssä kansainvälisessä prospektiivisessa 
Multicenter Study of Perioperative Ischemia 
-tutkimuksessa suuremman leikkausriskin (Eu-
roSCORE 4 tai enemmän) omaavilla potilailla jo 
preoperatiivinen Hb 110 g/l ennusti itsenäisenä 
riskitekijänä munuais- ja keskushermostokomp-
likaatioita, mutta sydänkomplikaatiot lisääntyi-
vät perussairauksien ja anemian yhteisvaikutuk-
sesta (10). Sydänleikkaukseen liittyvän akuutin 
anemian toleranssi ja preoperatiivinen Hb ovat 
10 179 potilaan retrospektiivisen tutkimuksen 
perusteella käänteisesti verrannollisia; kokonais-
selviytyminen (sairaalakuolema, aivohalvaus tai 
akuutti munuaisten vajaatoiminta) heikkeni mer-
kitsevästi Hb:n laskiessa toimenpiteen yhteydessä 
50 % preoperatiivisesta pitoisuudesta (OR 1,53, 
95 % CI 1,12-2,08) (11).

Preoperatiivinen 
anemia ja selviytyminen 
ei-sydänkirurgisella potilaalla
Leikkausta edeltävän anemian vaikutuksesta po-
tilaan selviytymiseen on tehty useita tutkimuk-
sia, joista uusimpien perusteella voinee todeta sen 
lisäävän kuolleisuutta ja sairastavuutta kaikissa 
potilasryhmissä ja toimenpiteissä. Kuvassa 1 

Kuva 1. Preoperatiivisen hemoglobiinipitoisuuden ja 90 vuorokauden kuolleisuuden 
suhde miehillä ja naisilla (95 % luottamusväli näkyy varjostettuina alueina). X-akselilla 
preoperatiivinen Hb (g/dl) ja y-akselilla kuolleisuus (3).
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nähdään preoperatiivisen anemian 90 vuorokau-
den kuolleisuutta lisäävä vaikutus elektiivisillä 
ei-sydänkirurgisilla potilailla. Kuolleisuus lähtee 
nousuun molemmilla sukupuolilla jo WHO:n 
määritelmän mukaisessa anemiassa (3). Sydän-
lihasiskemian lisäksi perioperatiivisen anemian 

on todettu lisäävän keskushermosto-
komplikaatioiden, hengitysvajauksen, 
akuutin munuaisten vajaatoiminnan, 
tromboosin, postoperatiivisen deli-
riumin ja haavainfektioiden riskiä. 
Aneemiset potilaat päätyvät myös 
useammin uusintaleikkauksiin (10, 
12). Tutkimusten ongelmat ovat 
kuitenkin moninaisia: anemian 
määritelmä vaihtelee, potilasmate-
riaalit ovat kirjavia, toimenpiteitä ei 
määritelty ja niiden suorituksessa on 
suurta sairaaloiden välistä variaatio-

ta, liitännäissairauksien, verensiirtojen ja muiden 
sekoittavien tekijöiden vaikutusta ei ole otettu 
huomioon, ja lisäksi akuuttia ja kroonista ane-
miaa potevia potilaita ei ole käsitelty erikseen. 
Erityisesti preoperatiivinen krooninen anemia ei 
yleensä ole yksittäinen poikkeava laboratorioarvo, 
vaan kuvastaa aikaisessa vaiheessa potilaan sairas-
tavuutta ja yleistilaa. Perussairaudet heikentävät 

potilaan toleranssia anemialle, jolloin selviytymi-
nen kirurgisesta toimenpiteestä heikkenee. Siten 
preoperatiivinen anemia per se näyttää kuitenkin 
olevan melko heikko itsenäinen selviytymisen 
ennustaja.

Uusimmassa, noin puolen miljoonan elek-
 tiivisen leikkauspotilaan kanadalaisessa rekiste-
ritutkimuksessa 145 218 aneemisen potilaan 30 
vuorokauden kuolleisuuden OR ei-aneemisiin 
verrattuna oli 4,69 (95 % CI 4,01-5,49). Tutki-
muksessa pyrittiin tilastollisen mallintamisen 
avulla hallitsemaan sekoittavia tekijöitä ja kau-
saliteetteja; aneemisten potilaiden propensity 
matched-pareihin verrattaessa sekoittavien te-
kijöiden kontrolloinnin jälkeen preoperatiivinen 
anemia vaikuttikin vain vähän 30 vuorokauden 
kuolleisuuteen (OR 1,24, 95 % CI 1,10-1,40) (12). 
Aiemmin samasta rekisterimateriaalista raskailla 
kirurgisilla potilailla tehdyssä työssä taas jo lie-
väkin leikkausta edeltävä anemia lisäsi 30 vuoro-
kauden mortaliteetin ja morbiditeetin riskiä 40 % 
ja 35 %:lla. Tutkijat laskivat, että tässä suuressa 
materiaalissa preoperatiivinen anemia aiheutti 
noin 500 lisäkuolemaa raskaan elektiivisen ki-
rurgian jälkeen (13). Leikkauspotilaan iän, perus-
sairauksien ja anemian yhteisvaikutus näkyy tässä 
tutkimuksessa hyvin kuvassa 2. 

Tutkimuksia aneemisen 
potilaan Hb:n korjauksen 
vaikutuksesta 
selviytymiseen ei 
kirjallisuudesta löydy.

Kuva 2. 30 vuorokauden kuolleisuuden suhde ikään ja riskitekijöihin 227 425 potilaan raskaissa kirurgisissa toimenpiteissä (13).
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Raskaampaa ortopedistä ja vatsaelin- ja veri-
suonikirurgiaa sisältävässä >65-vuotiaiden ve-
teraanipotilaiden materiaalissa 30 vuorokauden 
kuolleisuus lisääntyi 1,6 %:lla jokaista hemato-
kriitin normaaliarvon (39-54 %) prosenttiyksik-
köpoikkeamaa kohti (14). Paitsi kuolleisuus, myös 
sydänkomplikaatiot lisääntyivät merkittävästi. 
Alaryhmäanalyysissä >75-vuotiailla prosentti-
yksikön poikkeamat normaalihematokriitistä 
johtivat 1,9 % kuolleisuuden kasvuun. Tutkijat 
perustelivat tulosta ikääntyneiden potilaiden 
pienentyneellä sydämen kompensaatioreservillä 
ja vähäisen fyysisen aktiviteetin vuoksi havaitse-
matta jääneellä oireettomalla sepelvaltimotaudil-
la. Verisuonikirurgisilla potilailla korkeamman 
iän, lisääntyneen sairastavuuden ja yleistyneeseen 
valtimokovettumatautiin liittyvän sepelvaltimo-
taudin vaikutus selviytymiseen näkyi selvästi 
noin 30 000 potilaan materiaalissa: iäkkäistä val-
timokirurgisista potilaista 47 % oli leikkaukseen 
tullessa aneemisia, näillä potilailla mortaliteetti 
oli 2,4 % ja sydänkomplikaatioiden esiintyvyys 
2,3 % vs. ei-aneemisilla potilailla molempien 
päätetapahtumien osalta 1,2 %. Yhden prosent-
tiyksikön lasku hematokriitin normaalialueelta 
lisäsi monimuuttuja-analyysissä 30 vuorokauden 
kuolleisuuden riskiä 4,2 % (95 % CI 1,9-6,5) (15). 

Preoperatiivisen anemian 
toteaminen ja hoito
Anemia on leikkaukseen tulevilla potilailla taval-
lista. Se lisää paitsi itsenäisenä riskitekijänä, myös 
lisääntyneiden verensiirtojen ja niistä aiheutuvien 
riskien myötä leikkaukseen liittyvää kuolleisuut-
ta ja sairastavuutta. Selvä kausaliteetti toiminee 
myös käänteisesti, vaikkakin erityisesti vanhus-
väestössä krooninen anemia kuvaa myös potilaan 
runsaiden perussairauksien takia heikentynyttä 
yleistilaa, jonka parantamiseen anemian korjaus 
ei oikein riitä. Preoperatiivisen anemian havait-
seminen ja hoito on yleensä yksinkertainen, edul-
linen ja ilmeisesti myös vaikuttava keino parantaa 
potilaan ennustetta osana muuta perioperatiivista 
verensiirtohoitoa. Preoperatiivisen anemian hoi-
don vaikuttavuudesta ei kuitenkaan ole näyttöä. 
Interventiotutkimuksia aneemisen potilaan Hb:n 
korjauksen vaikutuksesta potilaan selviytymiseen 
ei kirjallisuudesta löydy.

Hemoglobiinipitoisuus on suositeltavaa mää-
rittää vähintään kuukautta ennen suunniteltua 
elektiivistä leikkausta, erityisesti jos on odotetta-
vissa merkittävää verenvuotoa. Anestesialääkärin 
preoperatiivisen poliklinikkakäynnin yhteydessä 

tämä hoituu ongelmitta. Usein kuitenkin aneste-
siologi tapaa potilaan vasta leikkausta edeltävinä 
päivinä, ja anemian aikaisen havaitsemisen pitäisi 
tapahtua hoitavan lääkärin vastaanotolla. Alhai-
nen hemoglobiiniarvo vaatii selvittelyä: mikäli po-
tilaalla on mikrosyyttinen anemia ja sekundaari-
anemia on epätodennäköistä, on syynä 
yleisimmin raudanpuuteanemia. Rau-
tastatuksen selvittämisen jälkeen ede-
tään herkästi, erityisesti iäkkäämmillä 
potilailla, kolonoskopiaan ja nuorem-
milla ylävatsaoireisilla gastroskopiaan. 
Mikro- tai normosyyttinen sekundaa-
rianemia taas saattaa liittyä kroonisiin 
sairauksiin, maligniteetteihin tai elin-
spesifisiin syihin (krooninen munuais-
ten vajaatoiminta, maksasairaudet). 
Megaloblastisen  anemian etiologia 
selviää B12-vitamiinin ja foolihap-
postatuksen selvittelyn myötä ja hemolyyttiset 
anemiat ovat Suomen oloissa AIHAa lukuun 
ottamatta harvinaisia (6, 16-18). 

Toimenpiteen kiireellisyys asettaa rajat ane-
mian selvittelyyn ja korjaukseen käytettävissä ole-
valle ajalle. Selittämätön anemia tulisi yleensä tut-
kia ennen toimenpidettä. Toisaalta myös pitkäksi 
venyvä elektiivisen leikkauksen viive heikentää 
selviytymistä, ja riskien suuruutta joudutaan 
punnitsemaan. Korjauksen tarvetta arvioitaessa 
huomioidaan paitsi toimenpide ja siihen liittyvä 
vuotoriski, myös potilaan yleiskunto. Päivystysti-
lanteessa, erityisesti vuotavalla potilaalla, anemian 
leikkausta edeltävä korjaus punasolusiirroilla osana 
muuta verensiirtohoitoa on toki usein aiheellista. 

Vähintään kaksi viikkoa ennen elektiivistä toi-
menpidettä aloitetun oraalisen rautasubstituution 
on todettu tehokkaasti korjaavan preoperatiivisen 
anemian. Oraalinen rautasubstituutio on myös 
merkitsevästi vähentänyt perioperatiivisten ve-
rensiirtojen tarvetta ja lyhentänyt hoitoaikaa or-
topediassa ja kolorektaalikirurgiassa. Näissä tut-
kimuksissa rautalääkityksen saivat kuitenkin myös 
ei-aneemiset potilaat, eikä anemian korjauksen 
vaikutusta muihin päätemuuttujiin tutkittu (19, 
20). Nykyiset iv-rautavalmisteet ovat tehokkaita ja 
hyvin siedettyjä potilailla, joille oraalinen rauta-
valmiste ei sovellu. Mikäli raudanpuuteanemia on 
poissuljettu, preoperatiivista anemia suositellaan 
korjattavaksi erytropoietiinilla, jonka tehokkuu-
desta anemian hoidossa on vahva näyttö erityisesti 
ortopediassa ja gastrokirurgiassa. Erytropoietiini-
hoito saattaa lisätä tromboembolisia komplikaa-
tioita, ja hoidon yhteydessä kannattaa harkita 
tromboosiprofylaksiaa (6, 21). 

Selittämätön anemia 
tulisi yleensä tutkia 

ennen toimenpidettä.
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Yhteenveto
Leikkausta edeltävä anemia näyttää heikentävän 
potilaiden ennustetta ja lisäävän verensiirtojen tar-
vetta. Vahva näyttö aiheesta kuitenkin puuttuu, 
ja anemia saattaa pikemminkin kuvata potilaan 
yleistä leikkausriskiä. Hoitointerventioiden tehoa 
potilaan ennusteen parantajana ei ole osoitettu. 
Toisaalta anemian korjaus on potilaalle harvoin 
haitallista ja näytön puuttuessakin lienee osa po-
tilaan korkealaatuista perioperatiivista hoitoa. 
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