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Perustieto: määritelmä 

•  Sydämen vajaatoiminta tarkoittaa, että sydänlihas ei pysty 
normaalisti hoitamaan tehtäväänsä, joka on veren 
pumppaaminen elimistöön.  

•  Vajaatoiminta ei ole itsenäinen sairaus, vaan oireyhtymä, 
joka voi johtua useasta eri sydänsairaudesta. 

•   Vajaatoiminnan yleisyys kasvaa jyrkästi iän myötä: yli 
75-vuotiaista sitä sairastaa joka kymmenes 

•  Tavallisimmat syyt ovat korkea verenpaine, 
sepelvaltimotauti ja aorttaläpän ahtauma 
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Perustieto: ennuste 

•  Moderni lääkehoito on selvästi vähentänyt 
sairaalahoitojaksoja, mutta vähemmän kuolleisuutta 

•  5-vuotis kuolleisuus on edelleen 70%:a ja keskimääräinen 
elinikä 2-vuotta 

•  Yli 75-vuotiailla 1-vuotiskuolleisuus on n. 50%:a 
•  Kuolema johtuu joko pumppuvoiman pettämisestä tai 

rytmihäiriöstä 
•  Sydämen vajaatoiminnan ennuste on huonompi kuin 

monen aggressiiviseksi ajatellun syövän ennuste 
•  Elvytystoimenpiteille ei ole yleensä perusteita 
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Syventävä tieto: erilaisia tapoja kuolla 
Lorenz KA ym. Evidence for Improving Palliative Care at the End of Life: A Systematic Review. Ann Intern Med 2008;148:147-159. 
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Tr ajectories of Disability at the End of Life

n engl j med 362;13 nejm.org april 1, 2010 1179

other than advanced dementia, are uncertain. 
The relative distribution of the trajectories was 
not sensitive to changes in the hierarchical order 
of the conditions leading to death.

The course of disability also differed consid-
erably between the two groups of subjects with 
disability throughout the last year of life. Spe-
cifically, the disability was initially mild in the 
progressive-disability group and worsened grad-
ually over the course of the year, but it was se-
vere during the entire year in the group with 
persistently severe disability. Although the char-
acteristics of these two groups differed only mod-
estly, the group with persistently severe disability 
included a large proportion of subjects with ad-
vanced dementia. These results are consistent with 
those of previous studies, which have shown a 
high burden of disability at the end of life among 
older persons with advanced dementia.19

In contrast to decedents with advanced demen-
tia, a sizable minority of participants who died 
from cancer were not disabled during the last 
year of life. These results belie the notion that 
cancer at the end of life invariably leads to dis-
ability and functional decline.13,20 We also found 
that the preceding course of disability varied 
considerably among the subjects with cancer who 
were disabled at the time of death; only about 
40% of these subjects had a classic terminal 
phase characterized by an abrupt onset of dis-
ability in the last few months of life (i.e., cata-
strophic disability). This heterogeneity in disability 
trajectories, which was also observed for the two 
largest groups of subjects — those with organ 
failure and those who were frail — suggests that 
personal care needs at the end of life cannot be 
easily predicted for most older persons and raises 
concerns about policies that establish benefits 
for end-of-life care primarily on the basis of 
disease-specific criteria.21

Other investigators have postulated and pro-
vided supporting evidence that disability at the 
end of life follows distinct but predictable trajec-
tories for cancer, organ failure, and frailty.13 
These findings were based on data collected at 
annual intervals, and disability scores were aver-
aged across all decedents with a specific condi-
tion leading to death. In contrast, we first iden-
tified clinically distinct trajectories of disability 
using data that were collected at monthly inter-
vals, and we subsequently evaluated the distribu-
tion of these trajectories according to the condi-

tion leading to death. Each of the disability 
trajectories had considerable face validity, and the 
predicted values for the severity of disability did 
not differ from the observed values. In contrast 
to the approach used in a previous study,13 ad-
vanced dementia was evaluated as a distinct con-
dition leading to death, and a widely accepted 
and validated phenotypic definition of frailty was 
used.14,22 These enhancements probably explain 
the smaller proportion of unclassified decedents 
in the current study than the previous study13 
(14.9% vs. 23.6%) and, when coupled with the 
older average age of subjects and the requirement 
that decedents also have no reported history of 
chronic lung disease, they probably account for 
the relatively small number of sudden deaths in 
the current study.

Our study has several limitations. First, about 
one third of the decedents met criteria for more 
than one condition leading to death. Because older 
persons often have multiple coexisting condi-
tions,23 the identification of a single condition 
leading to death may not always be feasible. 
When overlap was allowed among these condi-
tions, the relative distribution of the disability 
trajectories did not change appreciably. Second, 
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Figure 2. Distribution of Disability Trajectories in the Last Year of Life, Ac-
cording to Condition Leading to Death among the 383 Decedents.

The values within the bars are the percentages of decedents with the dis-
ability trajectories.
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kehityskaaret elämän viimeisenä vuotena 
© KOHOTA: sydämen vajaatoiminta 

6 



Perustieto: iäkkäiden sydämen vajaatoiminta 

•  Oireet ja löydökset vaikeammin tulkittavissa 
•  Väsymys, sekavuus, levottomuus,  yöaikainen 

virtsanerityshengenahdistus (varsinkin makuulla), lisääntynyt 
hengitystiheys, turvotus, painon ja RR nousu, ylävatsan kipu 
(maksan paineoire) 

•  Syysairaus ja pahentavat tekijät tunnistettava 
•  Ikä ei vaikuta hoitoperiaatteisiin 
•  Sydämen kaikukuvausta suositellaan, mutta vaatii hyvän 

yhteistyökyvyn 
•  Oireiden lievitys ja itsenäisen toimintakyvyn turvaaminen 

usein keskeiset tavoitteet 
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Perustieto: vajaatoiminnan hoidon tavoitteita 
iäkkäillä  

•  Oirehallinta ja elämän laatu tärkeämpiä kuin elämän 
pituuden lisääminen 

•  Palliatiivinen hoito integroitava varhain ja vähitellen 
vajaatoiminnan hoidon osaksi 

•  Toimintakykyisen elämän pidentäminen 
•  Sairaalahoidon tarpeen vähentäminen 
•  Omatoimisuuden ja itsehoidon tukeminen 
•  Potilaiden hoitotahtojen kartoittaminen ja niiden 

kunnioittaminen 
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Syventävä tieto: diagnostiikka  

•  Diagnostiset mahdollisuudet määräytyvät  muiden 
sairauksien ja toimintakyvyn mukaan 

•  Oireet: hengenahdistus (varsinkin makuulla), lisääntynyt 
hengitystiheys, turvotus, painon ja RR nousu, sekavuus, 
ylävatsan kipu (maksan paineoire) 

•  THX-rtg ja EKG  
•  Tarvittavat verikokeet (jos proBNP on normaali, 

vajaatoiminta on epätodennäköinen) 
•  Sydämen ja keuhkojen auskultaatio 
•  Paino, verenpaine ja syke 
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Perustieto: sydämen vaajaatoiminnan 
seuranta 

•  Kuuluu kaikille ja on ”helppoa ja halpaa” 
•  Oireseuranta 
•  Paino ja rr kerran kuussa oireettomana 
•  Paino oireisena useammin, akuutissa vajaatoiminnassa 

jopa päivittäin 
•  Jos paino nousee vajaatoimintaa sairastavalla 1-2 kg 

nopeasti, on kyse todennäköisesti vajaatoiminnan 
pahenemisesta. 

•  Tämä on aina raportoitava lääkärille, vaikka oireet 
olisivat vähäiset.  
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Perustieto: mitä tehdä, jos… 

•  Potilaalla turvotuksia: mittaa verenpaine, pulssi  ja paino. 
Onko turvotuksia molemmissa jaloissa? Paheneeko iltaa 
kohti? 

•  Paino nousee nopeasti: mittaa verenpaine, pulssi ja paino, 
Onko turvotuksia? Onko aliravitsemus korjaantumassa ja 
selittämässä painon nousua? 

•  Potilaalla hengenahdistusta: mittaa verenpaine, pulssi  ja 
paino. Onko molemmissa (sydämen vajaatoiminta?) vai 
vain toisessa alaraajassa (keuhkoveritulppa?) turvotuksia? 
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Perustieto: akuutit ongelmat ja lähettäminen 

•  Kardiologille lähettämiseen vaaditaan hyvä 
toimintakyky ja >1v elinaika 

•  Sydämen UÄ:ssä pitää kääntää kylkeä ja pidättää 
hengitystä 

•  Mitä hoitoa on tarjolla, jos potilaan yhteistyö ei riitä 
esim. iv-reitin ja happiviiksien pitoon? 

•  Mainitse lähetteeseen toimintakyky ja perussairauden 
(esim. dementia) vaikeusaste 

•  Tehohoidon ja laitehoitojen edellytyksenä on, että 
potilaalle on tarjota parantava hoito tai sydämen 
toimintahäiriö katsotaan tilapäiseksi 
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Syventävä tieto: akuuttien oireiden hoito 

•  Pääasiallisina lääkkeinä diureetit ja morfiini / oksikodoni 
•  Muita lääkkeitä (nitraatit) jatketaan verenpaineiden ja 

munuaistilanteen sallimissa rajoissa 
•  Hoitokeinoina ilmavirta (ikkuna auki!), koho/istuma-

asento, bentsodiatsepiinit  
•  Nesterajoitus 1.5l/vrk, jos nestelastia 
•  Nesterajoituksessa puututaan potilaan perustarpeisiin. Jos 

potilas ei alentuneen kognitionsa vuoksi ymmärrä 
rajoittamista, ei sitä pidä tehdä. Nesterajoitus on perusteltu 
ainoastaan, jos potilas ymmärtää ja hyväksyy tämän toimen. 
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Perustieto: palliatiivisen hoidon kriteerit 
sydämen vajaatoiminnassa 

•  Hengenahdistus levossa tai esim. pukiessa 
•  Systolinen paine < 100 mmHg 
•  Sydänperäinen kakeksia 
•  Itsenäinen toimintakyky laskussa (ADL-toiminnot) 
•  ≥2 hoitojaksoa /6kk, toistuva iv-diureetin tarve 
•  NYHA IV oireet ja muut sairaudet: 
•  Vaikea munuaisten vajaatoiminta (GFR < 30), edennyt 

dementia, metastasoinut syöpä, COPD ja lisähappi 
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Syventävä tieto: oireita helpottavat hoidot 

•  Furosemidi titrattuna pienimpään tehokkaaseen 
annokseen 
•  Nitraattikokeilu rintakipuun tai 

hengenahdistukseen   
•  Opioidit 
•  ACE-estäjä tai ATR-salpaajat 
•  Beetasalpaajat 
•  Asentohoito 
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Syventävä tieto: milloin lääkkeitä pitää 
vähentää? 

•  Beetasalpaajat 
•   Bradykardia, hypotensio (viimeistään, kun yläpaine alle 

100mmHg), toistuvat nesteretentiot 
•  ACE/AT2 
•  Elämän loppuvaihe, GFR <30, hypotensio 

•  Spironolaktoni 
•  GFR, hyperkalemia, hypotensio 

•  Ongelmat ennusteeseen vaikuttavien lääkkeiden käytössä ovat 
sairauden etenemisen merkki 

•  Nesteenpoistolääkkeet: painon voimakas lasku oireiden 
helpotettua 
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Syventävä tieto: lääkkeiden lopettamisen 
harkinta 

•  Haitallisia:  
•  Kalsiumkanavan salpaajat, pioglitatsoni, DPP4-estäjät, 

tulehduskipulääkkeet, trisykliset masennuslääkkeet 
•  Hyödyttömiä: 
•  Statiinit, osteoporoosilääkkeet 
•   Digoksiinilla ja nitraateilla vain vähän tai ei ollenkaan 

vaikutusta kuolleisuuteen (nitraateilla kuitenkin vaste 
oireisiin) 

•  Yksilöllisen harkinnan jälkeen 
•  Antikoagulantit, dementialääkkeet? 
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Perustieto: potilasesimerkki 

•  82-vuotias nainen, jolla aikaisemmin verenpainetauti, 2. 
diabetes ja nivelkulumia. Sydämen vajaatoiminta diagnosoitu 2 
vuotta sitten. Nyt ostanut apteekista  polvikipuun ibuprofeiinia 
(altistava tekijä), jota käyttänyt 2 viikon ajan reilusti. Paino 
noussut 3 kg kuukaudessa. Jalat turvoksissa ja yöt risaisia, kun 
joutuu jatkuvasti nousemaan ylös hengenahdistuksen vuoksi. 

•  Ilmoitus lääkärille ja painon, RR ja sykkeen sekä oireiden 
seuranta. 18Alkuun diureetin annosnosto ja 
tulehduskipulääkkeiden kielto. Painon mittaus 2 kertaa 
viikossa. Kun paino on laskenut edeltävään tasoon ja oireet 
helpottaneet, puretaan nesteenpoistolääkkeen ylimäärä. 
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