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on
"If wrinkles must be written upon our brows, let them not be written up
the heart. The spirit should not grow old."

James A. Garfield

Outille, Ossille ja Markulle sekä
Helinälle ja Eerolle
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Abstract

The prevalence of coronary heart disease (CHD) and associated manifestations with ischaemic rest-
ing electrocardiogram (ECG) changes, clinical findings and sociodemographic factors were studied
in 1990-1991 among an elderly population in southwestern Finland. One of the specifi c aims was to
describe the health-related quality of lif e of elderly coronary heart disease patients, i.e. the associa-
tions between CHD and physical, psychological, cognitive and social functioning. 488 men and 708
women aged 64 years and over (93% of those eligible) participated in this cross-sectional epidemio-
logical survey in the rural district of Lieto. The participants were examined and interviewed during
two visits to the local health centre. An ECG and a chest x-ray were taken and a clinical examina-
tion was made by a doctor. The Rose questionnaire was used to determine the prevalence of angina
pectoris (AP). The Minnesota codes were used in the analyses of ECG findings. The medical
records were reviewed.

The prevalence of AP was 9.1% (95% Confidence Interval 6.7 - 12.0) among men and 4.9% (3.5
- 6.8) among women. The respective figures for past myocardial infarction (MI) (based on the med-
ical records or a major or moderate Q/QS item on ECG, codes 1.1 - 1.2) were 13.9% (10.9 - 17.0)
and 6.5% (4.8 – 8.6). Ischaemic ECG findings (codes 1.1 - 1.3, 4.1 - 4.4, 5.1 - 5.3, 7.1) were com-
mon: 32.9% (28.7 – 37.1) of men and 39.3% (35.7 – 43.0) of women had such changes. The total
prevalence of CHD, including AP, MI , past coronary bypass surgery or angioplasty or ischaemic
ECG findings, was 37.7% (33.4 - 42.0) in men and 42.0% (38.3 - 45.6) in women.

The patients and controls were mainly aged, non-institutionalized, community-living persons.
The patients with CHD (AP and/or a past MI) had more difficulties in physical functioning than
their age- and sex-matched controls. According to logistic regression analyses, CHD was not inde-
pendently associated with difficulties in physical functioning. However, physical disability was
associated with the use of cardiovascular drugs and also with old age, the use of psychotropic drugs,
depression and cancer. More male patients than controls had depression measured on the Zung Self-
Rating Depression Scale. The depression had often gone undiagnosed, especially among men.
Among men, the most important factors associated with depression were difficulties in physical
functioning and widowhood or divorce, while among women, previous depression and the use of
ACE inhibitors emerged as significant. There were no differences between the patients and controls
in cognitive functioning. The male patients had a higher frequency in visiting activity than the con-
trols. Old age, difficulties in physical functioning, CHD and chronic obstructive pulmonary disease
were associated with impaired social functioning.

In conclusion, CHD is common in the Finnish elderly. The clinical picture of CHD in elderly
people is varying. It seems that CHD has no independent impact on functional disability in the eld-
erly. Old age, sociodemographic factors, medication and other chronic diseases are also contribu-
tors.

Keywords: epidemiology, chest pain, dyspnoea, ECG





Ahto, Merja , Sepelvaltimotauti ja elämänlaatu iäkkäillä – sepelvaltimotaudin vallit-
sevuus, ilmenemismuodot ja yhteydet fyysiseen, psyykkiseen, kognitiiviseen ja sosi-
aaliseen toimintakykyyn
Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos, Oulun yliopisto, Aapistie 1, 90220 Oulu
ja Yleislääketieteen yksikkö, Oulun yliopistollinen sairaala, 90220 Oulu sekä Kli ininen
laitos, Yleislääketiede, Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 1, 20520 Turku
1999
Oulu
(Käsikirjoitus vastaanotettu 16. kesäkuuta 1999)

Tiivistelmä

Sepelvaltimotaudin ja sen eri ilmenemismuotojen vallitsevuutta, näiden yhteyksiä iskeemisiin lepo-
EKG-löydöksiin sekä eri kliinisii n ja sosiodemografisiin tekijöihin tutkittiin iäkkäässä lounaissuo-
malaisessa väestössä lokakuusta 1990 joulukuuhun 1991. Erityisenä tavoitteena oli kuvata iäkkäi-
den sepelvaltimotautipotilaiden terveyteen li ittyvää elämänlaatua - fyysistä, psyykkistä, kognitii-
vista ja sosiaalista toimintakykyä. Tämä kli inis-epidemiologinen poikittaistutkimus käsitti 64-vuoti-
aat tai sitä vanhemmat miehet ja naiset varsinaissuomalaisesta Liedon kunnasta. 488 miestä ja 708
naista, 93 % kutsutuista, osallistui tutkimukseen. Tutkittavalle tehtiin terveyskeskuksessa kliininen
lääkärintutkimus, haastatteluja, testejä ja mittauksia sekä otettiin EKG ja thorax-rtg-kuva. Angina
pectoriksen esiintyvyys haastateltiin Rosen lomakkeiston avulla. Analysoidut EKG-löydökset koo-
dattiin Minnesota-koodien avulla. Sairauskertomuksista saatiin tiedot aiemmista sairauksista.

Henkilön katsottiin sairastavan sepelvaltimotautia, jos hänellä esiintyi angina pectoris, hän oli
sairastanut sydäninfarktin joko sairauskertomustietojen tai EKG:n perusteella (Minnesota-koodit
1.1 - 1.2), hänelle oli tehty sepelvaltimoiden ohitusleikkaus tai angioplastia tai hänellä esiintyi
EKG:ssä iskemiaan sopivia muutoksia (koodit 1.3, 4.1 - 4.4, 5.1 - 5.3, 7.1). Sepelvaltimotaudin val-
litsevuus oli miehillä 37.7 % (95 % luottamusväli 33.4 - 42.0) ja naisilla 42.0 % (38.3 - 45.6).
Angina pectoriksen vallitsevuus oli 9.1 % (6.7 - 12.0) miehillä ja 4.9 % (3.5 - 6.8) naisilla, vastaa-
vasti sairastetun sydäninfarktin 13.9 % (10.9 - 17.0) ja 6.5 % (4.8 - 8.6). Iskeemiset EKG-löydökset
(koodit 1.1 - 1.3, 4.1 - 4.4, 5.1 - 5.3, 7.1) olivat tavallisia. Miehistä näitä esiintyi 32.9 %:lla (28.7 -
37.1) ja naisista 39.3 %:lla (35.7 - 43.0).

Sepelvaltimotautipotilaat (jotka sairastivat joko angina pectorista ja/tai sydäninfarktin jälkitilaa)
ja verrokkihenkilöt edustivat lähinnä kotona asuvia omatoimisia tai avun turvin toimeentulevia iäk-
käitä henkilöitä. Sepelvaltimotautipotilailla oli huonompi fyysinen toimintakyky kuin verrokkihen-
kilöllä. Monimuuttuja-analyyseissä sepelvaltimotauti ei kuitenkaan ollut itsenäisesti yhteydessä
fyysisen toimintakyvyn ongelmiin, vaan sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet sekä myös eräät
muut lääkkeet, korkea ikä ja muut pitkäaikaissairaudet olivat yhteydessä näihin ongelmiin. Useam-
malla miespotilaalla kuin verrokkihenkilöllä esiintyi masentuneisuutta. Masentuneisuus oli useim-
miten aiemmin diagnosoimaton, etenkin miehillä. Fyysisen toimintakyvyn heikentyminen ja les-
keys tai avioero miehillä sekä aiemmin sairastettu masennus ja ACE-estäjien käyttö naisilla olivat
tärkeimmmät masentuneisuuteen yhteydessä olevat tekijät. Kognitiivisessa toimintakyvyssä ei ollut
eroa potilaiden ja verrokkihenkilöiden välillä. Sosiaalisen toimintakyvyn eri osa-alueilla miespoti-
lailla oli tiheämpi vierailuaktiviteetti kuin verrokkihenkilöillä. Sosiaalisen toimintakyvyn heikenty-
miseen olivat yhteydessä korkea ikä ja fyysisen toimintakyvyn heikentyminen sekä useat pitkäai-
kaissairaudet kuten sepelvaltimotauti ja pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että sepelvaltimotauti on iäkkäillä suomalaisilla yleinen. Iäk-
kään sepelvaltimotautipotilaan taudinkuva on vaihteleva. Sepelvaltimotauti ei ole itsenäisesti yhtey-
dessä toimintakyvyn heikentymiseen iäkkäillä, vaan tähän ovat yhteydessä myös korkea ikä, sosio-
demografiset tekijät, eräät lääkkeet ja muut pitkäaikaiset sairaudet.

Avainsanat: epidemiologia, rintakipu, hengenahdistus, EKG
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Kiitokset

Sydämelliset kiitokset Oulun yliopiston yleislääketieteen professori Sirkka-Liisa Kive
le asiantuntevasta ja innostavasta tutkimustyön ohjauksesta. Hänen rohkaiseva ka
tuksensa ja ehtymätön kiinnostuksensa tutkimustyöhön ja eri ilmiöihin ovat siivittän
työtäni eteenpäin ja innostaneet minua yrittämään parastani. Professori Kivelä, jok
ollut keskeinen henkilö Liedon iäkkäät -projektin käynnistämisessä ja ideoinnissa
antanut runsaasti aikaansa ja apuansa milloin tahansa. Käytännönläheiset lähtökohd
kimuksen suunnitteluvaiheissa ovat motivoineet tutkimuksen teossa. Iloitsen kaik
opista, etenkin kriittisen tieteellisen ajattelumallin opetuksesta.

Tutkimustyöstäni ei olisi tullut mitään, ellei esimieheni, Härkätien terveyskeskuk
ylilääkäri Veli-Pekka Prinssi olisi suhtautunut myötämielisesti tähän työhön. Hänen in
vatiivinen, luova ja rohkea asenteensa on ollut hyvänä esimerkkinä tutkimustyön eri
heissa. Hänen ennakkoluuloton suhtautumisensa perusterveydenhuollon lääkärin
tähänkin sarkaan on mahdollistanut tutkimukseni tekemisen. Lämpimät kiitokset.

Liedon iäkkäät -projektin perustajalle, LT, MPH, apulaisopettaja Raimo Isoaholle
tän runsaat kiitokset tutkimuksen käynnistämisestä -90-luvulla ja laaja-alaisesta av
jota olen työssäni saanut häneltä. Hänen perehtyneisyytensä ATK:hon on ollut oiva
Hänen vahva, kliininen tietämyksensä lääketieteellisistä peruskysymyksistä sekä k
sestä epidemiologiasta on auttanut asioiden suunnittelussa ja analysoinnissa. LT I
on sallinut tutkijan pohtia ja mikä tärkeää, myös erehtyä. Hänen kunnioittava suhtaut
sensa ikääntyviin ihmisiin ja kiinnostus tutkimustyöhön ovat olleet kannustavina esim
keinä.

Professori Pekka Laippalalta minulla on ollut ilo saada luotettavaa ja asiantunt
ohjausta tilastotieteessä. Hänen kärsivällisyytensä tilastotieteestä mitään tietämätön
kijanalkua kohtaan on ollut ihailtavaa ja mikä parasta, hänelle on saattanut näyttää
mättömyytensä. Sähköiset viestiyhteydet ovat mahdollistaneet avunannon tilastoan
seissä hänen ollessaan missä maailmankolkassa tahansa. Olen kiitollinen kaikesta
mitä olen häneltä saanut.

Johtavaa ylilääkäriä, dosentti Hannu Puolijokea kiitän lämpimästi asiantuntev
avusta, jota olen saanut etenkin sepelvaltimotaudin vallitsevuutta kuvaavan artikk
Minnesota-koodausten ja EKG-tulkintojen kohdalla. Dosentti Puolijoki on antanut ko
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mentteja ja kannustusta myös kaikissa muissa työn vaiheissa ja vielä hämmästyt
nopeasti. Yleensä vastaukset kysymyksiini ovat tulleet saman päivän aikana, jolloin
tietoisuuden aika on jäänyt perin lyhyeksi.

Paljon kiitoksia Sydäntautiliiton asiantuntijalääkärille, dosentti Matti Romolle oival
sista neuvoista ja tiedoista tutkimusvuosieni aikana. Hänen runsas tietämyksensä k
logiasta on ollut arvokas apu. Hän on jaksanut syventyä työhöni oman työnsä ohe
neuvoa tarvittaessa.

Kiitän professori Raimo Sulkavaa hyvistä neuvoista, korjausehdotuksista ja kan
tuksesta työstäessäni osajulkaisua sepelvaltimotautipotilaiden kognitiivisesta toimin
vystä. Hän auttoi minua ymmärtämään keskeisiä asioita tämän osatyön tuloksia ana
taessa.

Lämpimät kiitokset Turun yleislääketieteen laitoksen professori Paula Vainiomä
kannustuksesta, kaikesta luottamuksen ja tuen osoituksesta sekä yhteistyöstä työsk
lessäni apulaisopettajana. On ollut ilo toimia asioista aidosti innostuneen ja lääkäri
tamme korkealaatuisen opetuksen ja tietotaidon puolestapuhujan ja toteuttajan ala
viimeiset kaksi ja puoli vuotta. Olen saanut lääkäreiden perus- ja jatkokoulutukseen l
vää arvokasta oppia niin käytännön opetuksesta kuin teoreettisistakin asioista.

Olen kiitollinen Tampereen yliopiston yleislääketieteen professori Kari Mattila
hänen alusta lähtien myönteisestä ja arvostavasta suhtautumisestaan tutkimustyötän
taan. Kiitän luottamuksesta, jota hän osoitti valitessaan minut apulaisopettajan viran
suuteen sekä opetuksesta, jota sain hänen toimiessaan Turussa yleislääketieteen pr
rina.

Olen kiitollinen väitöskirjani esitarkastajille dosentti Matti Arstilalle ja dosentti Veikk
Salomaalle arvokkaista keskusteluhetkistä ja korjausehdotuksista, asiantuntevista
menteista ja kannustuksesta työni yhteenveto-osan käsikirjoitusvaiheessa.

Kiitän lämpimästi dosentti Antti Reunasta Kansanterveyslaitokselta lupautumis
vastaväittäjäksi väitöstilaisuuteen.

Esitän parhaimmat kiitokset professori Pekka Puskalle arvokkaista kommenteis
kannustuksesta, jota hän antoi tärkeässä tutkimukseni suunnitteluvaiheessa.

Sydämelliset kiitokset Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen
toksen ATK-suunnittelija Jukka Saukkoriivelle hänen kärsivällisestä, nopeasta ja a
tuntevasta avustaan tilastollisten analyysien käsittelyssä. Hänen loistava huumorinta
pelasti monta epätoivoista tutkijan päivää. Hän auttoi minua muistamaan, että huumo
elämän suola.

Haluan esittää lämpimät kiitokseni professori Eero Talalle, professori Aapo Lehtos
ja professori Matti Klockarsille sekä dosentti Ismo Räihälle kannustavasta suhtaut
sesta tutkimustyötäni kohtaan.

Runsaat kiitokset FL Sirkka-Liisa Leinoselle asiantuntevasta ja nopeasta englanni
listen osajulkaisujen kielentarkastuksesta. Kiitän lämpimästi FM Tuomas Peltoa e
omaisesta ja opettavaisesta väitöskirjan äidinkielen tarkastuksesta.

Suomen Sydäntautiliiton toiminnanjohtaja Mauri Akkasta ja Varsinais-Suomen Syd
piirin toiminnanjohtaja Seppo Verrosta kiitän kaikesta positiivisesta kannustuksest
myönteisestä suhtautumisesta tutkimustyöhöni.

Kiitän Turun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksen mukava
asiantuntevaa henkilökuntaa kaikesta tuesta ja kannustuksesta tutkimustani kohtaa
innostavasta tutkimusmyönteisestä ilmapiiristä. Kiitän professori Markku Koskenvuot
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professori Päivi Rautavaa neuvokkaista ehdotuksista sekä kriittisistä auttavista kom
teista. Lisäksi haluan mainita työtoverini ja ystäväni Minna Aromaan, Hans Heleniuk
Outi Hollon, Marjatta Keihäskosken, Leena Koivusillan, Katariina Korkeilan, Ulla Ku
mala-Gråhnin, Ritva Kultalahden, Maisa Kuuselan, Mårten Kvistin, Helena Käävän,
Laaksosen, Merja Laineen, Marja Lampion, Katri Louhen, edesmenneen Eeva Lu
mon, Ansa Ojanlatvan, Matti Raunion, Kristiina Saanakorven, Päivi Santalahden, S
Suomisen, Juhani Tuomisen, Tuulikki Wahe-Rohrbachin, Inger Vaihisen ja Ruut Virta
joita kiitän lämpimästi tuesta.

Kiitän koko Härkätien terveyskeskuksen ammattitaitoista henkilökuntaa, erityis
lämminhenkisiä työtovereitani ja ystäviäni Kaisu Lehtimäkeä, Maija Mattilaa, Tuula P
rikaista, Tiina Peippoa, Tarja Rannikkoa, Arja Rauniota, Eija Selännettä, Arja Uusitu
ja Maritta Vesamoa Marttilasta ja Liedon terveyskeskuksen koko henkilökuntaa sam
kuin Härkätien sairaankuljetushenkilökuntaa kaikesta kannustuksesta ja tutkimuspo
den kärsivällisestä ohjauksesta. Lisäksi kiitän positiivisesta kannustuksesta ja muka
työtoveruudesta terveyskeskuksen kollegojani Liisa Hollménia, Anna-Liisa Koivist
Krista Korhosta, Kaarina Koskista, Päivi ja Mikko Mattilaa, Sirpa Rantasta, O
Simosta, Marjaliisa Seppälää ja Timo Teinosta. Kiitän Anna-Liisaa, Kristaa, Päiviä ja
paa vapaa-ajan virkistystoiminnasta ja erityisesti Anna-Liisaa merkittävän suuresta t
liittyen tähän tutkimustyöhön. On ollut ilo työskennellä kanssasi tutkimustyön sarall
”tampata” yhdessä eri maaperiä!

Erityisen suuret kiitokset ansaitsevat lietolaiset ja heidän omaisensa ja ystävänsä
mukseen osallistumisen vaivannäöstä.

Tutkimusapulaiset, terveydenhoitaja Maija Silván ja sairaanhoitaja Raisa Lipasti t
vät arvokkaan työn tutkimuspotilaita haastatellessaan ja tutkiessaan. Lämpimät kiito
tästä työstä.

Kiitän Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksen henk
kuntaa kaikesta avusta tutkimukseni kuluessa.

Kiitän Turun ja Oulun yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien kirjastojen henki
kuntaa kaikesta kirjallisuuteen liittyvästä avusta.

Kiitokset Tarja Seppälälle avusta kirjallisuuden ATK-tallennuksessa.
Erityiskiitokset Tuija Päivärinnalle (& kumpp.) ja Anni Wärrille hyvän ystävyyde

hetkistä monen vuoden ajalta.
Sukulaiseni ovat jaksaneet kannustaa ja innostaa minua työssäni. Kiitos Jatalle,

nulle, Irenelle, Mikolle, Jennille ja Jaakolle ihanista uinti-, mustikka-, kala- ja ratsast
retkistä Orivedellä, Hämeen sydämessä, Längelmäveden rantamaisemissa. Hetke
olleet tärkeitä virkistyshetkiä työni lomassa. Kiitän erityisesti sisukkaita vanhemp
Helinää ja Eeroa rakkaudesta ja kannustuksesta. Sydämelliset kiitokset appivanhe
leni Sinikalle ja Jakelle kaikesta tuesta ja avusta, jota he ovat aina pyyteettömästi
neet. Kiitokset hauskoista kesäisistä savusaunan tuoksuisista musiikkihetkistä Sä
Pyhäjärven valkkislaisille.

Perheenjäsenemme Outi, Ossi ja Markku, joita arvostan suuresti, ovat luotta
minuun, antaneet tukeansa ja innostaneet kautta vuosien. He ovat nähneet tähän
liittyvän arjen, niin ilon kuin surun kyyneleet, jotka kaikki kuuluvat elämään. Heidän ra
kautensa on ollut minulle korvaamaton ja erityinen tuki ja ilo. Kotityöhuoneeni sähkö
viestimet ja muut laitteet ovat olleet tutkijan unelma. Paljon kiitoksia!
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Suomen Akatemian lääketieteellinen toimikunta ja Yrjö Jahnssonin säätiö ovat t
neet tätä tutkimustyötä taloudellisesti aineiston keruuvaiheessa. Henkilökohtaista
mustyötäni ovat tukeneet Uulo Arhion rahasto, Yrjö Jahnssonin säätiö, Kunnallislää
ry., Ida Montinin säätiö, Suomen Lääketieteen säätiö ja Varsinais-Suomen Sydänpii
Sydämelliset kiitokset tuestanne.

Liedossa, kesäkuun 9. päivänä 1999

Käsin kirj. nimmari



Lyhenteet

ADL päivittäiset perustoiminnot

ANOVA varianssianalyysi

ATC lääkkeiden anatomis-terapeuttinen luokitusjärjestelmä

ATK automaattinen tietojenkäsittely

BMI painoindeksi

CIA luottamusvälianalyysi

COPD pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus

DSM-III-R diagnostic and statistical manual of mental disorders, 3rd, revised
version, American Psychiatric Association, 1987, mielenterveyden
häiriöiden diagnostinen ja tilastollinen ohjeisto

EKG sydänsähkökäyrä

IADL välineelliset päivittäistoiminnot

ICD 9 kansainvälinen tautiluokituskirja, 9. painos

LV luottamusväli (= confidence interval = CI)

LVH sydämen vasemman kammion paksuuntuminen

LBBB vasen haarakatkos

MMSE Mini-Mental State Examination

MRC Medical Research Council

ns ei merkitsevä

N/A ei testattu

OR odds ratio, vedonlyöntisuhteiden suhde, (suhteellinen vaara)

SD keskihajonta

SE keskihajonnan keskivirhe

WHO Maailman terveysjärjestö

ZSDS Zung Self-Rating Depression Scale
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1. Johdanto

Suomessa sydän- ja verisuonisairaudet aiheuttavat yli puolet 64-vuotiaiden ja sitä
hempien kuolemantapauksista (Tilastokeskus 1996), ja iskeeminen sydänsairaus, p
assa akuutti sydäninfarkti, aiheuttaa joka kolmannen kuolemantapauksen (Tilastok
1993). Yhä useampi sepelvaltimotautipotilas elää kuitenkin pidempään, sillä sepelv
motautikuolleisuus on laskussa sekä keski-ikäisillä että iäkkäillä kehittyneissä ma
(Reunanenet al.1994, WHO Technical Report Series 1995). Sepelvaltimotauti on tava
sin ikääntyvien sydäntaudeista, ja se on edelleen kansantautimme, mutta sen kliin
ilmenemismuotojen ilmaantuvuus on siirtynyt vanhempiin ikäluokkiin. Akuutin sydän
farktin sairastaa vuosittain Suomessa noin 12 000 henkilöä, heistä yhä suurempi o
iäkkäitä. Suomessa 1980- ja 1990-luvulla tehtyjen epidemiologisten tutkimusten mu
sepelvaltimotaudin vallitsevuus on iäkkäillä suuri (Aromaaet al. 1989, Tervahautaet al.
1993, Lehtonen & Tilvis 1994).

Sepelvaltimotaudin keskeisiä ilmenemismuotoja ovat angina pectoris eli rasitusr
kipu ja akuutti sydäninfarkti. Taudin oireet ja löydökset iäkkäällä saattavat kuitenkin
vähäiset tai epätavalliset. Tavallisesti avoterveydenhuollon lääkärillä sepelvaltimota
diagnosoidessaan on käytettävissään esitiedot potilaasta, kliinisen tutkimuksen löy
set, laboratoriotutkimustulokset ja EKG. Tarvittaessa tehdään jatkotutkimuksia, jo
tavallisimpina rasitus-EKG, sydämen vuorokausi-EKG-rekisteröinti ja ultraäänitutkim
Sen sijaan sepelvaltimotaudin epidemiologisissa vallitsevuustutkimuksissa iäkkäillä
din diagnostiset kriteerit perustuvat tavallisimmin angina pectoris -oireen, aiemmin
rastetun sydäninfarktin ja iskeemisten EKG-löydösten olemassaoloon.

Suomalainen ikääntyvä väestönosa kasvaa voimakkaasti ja täten yhä useampi
henkilö sairastaa pitkäaikaisia sairauksia (STAKES 1994). Sepelvaltimotautia saira
tulevaisuudessa todennäköisesti yhä suurempi osa iäkkäistä, mikä johtuu taudin ke
neistä hoitomuodoista, alentuneesta tautikuolleisuudesta ja ikääntyneiden määrän
vusta. Tehokkaat ehkäisy- ja hoitotoimenpiteet ja väestön koulutustason nousu myö
kuttavat keski-ikäisten sepelvaltimotaudin komplikaatioiden vähenemiseen, jolloin t
siirtyy vanhempiin ikäluokkiin. On mahdollista, että toimintakykyisyyden ongelmia tul
esiintymään entistä enemmän. Keskeisimmin esimerkiksi fyysisen toimintakyvyn hei
nemiseen vaikuttavat korkean iän lisäksi tavallisimmat tuki- ja liikuntaelimistön sair
det sekä sydän- ja verenkiertoelinsairaudet. Jokapäiväisistä toiminnoista selviytym
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vaikuttavia tekijöitä iäkkäillä ovat mieliala, kognitiivinen kapasiteetti ja fyysinen toimi
takykyisyys. (Berkmanet al. 1986, Laukkanenet al. 1993, 1994.) Eri toimintakykyisyyk-
sien ongelmat voivat vaikuttaa toisiinsa monisuuntaisesti, esimerkiksi sillä tavoin,
fyysisen tai kognitiivisen suorituskyvyn heikkeneminen aiheuttaa mielialan laskua. N
den tekijöiden vaikuttaessa toinen toisiinsa sosiaalinen toimintakykyisyys ja elämän
saattavat heikentyä. Sepelvaltimotaudin on kuvattu olevan itsenäisesti yhteydessä
sen (Ettingeret al. 1994), psyykkisen (Nickelet al. 1990), kognitiivisen (Breteleret al.
1994) ja sosiaalisen (Visseret al. 1994) toimintakyvyn heikentymiseen iäkkäillä. Kuiten
kin tutkimustulokset sepelvaltimotautia sairastavien iäkkäiden elämänlaadusta vaih
vat riippuen henkilön iästä, sukupuolesta, kulttuurista sekä siitä, mitä mittaristoja tu
muksisssa on käytetty.

Iäkkään ihmisen heikentyneen toimintakyvyn taustalla eivät pelkästään ole pitkäa
set sairaudet ja ikääntymisprosessin aiheuttamat muutokset, vaan myös fyysisen har
lun puute ja yleinen inaktiivisuus (Laukkanenet al. 1993, 1994). Sairauden vaikeusas
teella sekä rintakivun tai sydämen vajaatoiminnan oireiden esiintymisellä voi olla me
tävä vaikutus iäkkään sepelvaltimotautia sairastavan henkilön hyvinvointiin ja toimi
kykyyn (Pinskyet al. 1990, Nelsonet al. 1991, Wiklundet al. 1993), mutta toimintaky-
kyyn vaikuttavat iäkkäillä kaikki edellä mainitut seikat kokonaisuutena eikä pelkäst
sairauden kliininen diagnoosi. Iäkkäillä pitkäaikaista sairautta potevilla elämänlaatuu
subjektiiviseen hyvinvointiin vaikuttavat myös monet, usein ei-lääketieteelliset teki
kuten taloudellinen tilanne, ystävyyssuhteet, psyykkiset oireet, kuten ahdistus ja ma
nus, yleinen terveydentila sekä sairaanhoito (Pearlman & Uhlmann 1988). Nämä s
aiheuttavat vaikeuksia yksittäisen sairauden vaikutuksen arvioinnissa iäkkään hen
kohdalla. Lääkärit arvioivat usein potilaiden elämänlaadun huonommaksi kuin pot
itse (Pearlman & Uhlmann 1986).

Elämänlaatua voidaan kuvata analysoimalla ihmisen subjektiivista hyvinvoin
objektiivista terveydentilaa ja toimintakykyisyyttä ja/tai kokonaisvaltaista hyvinvoin
ottaen huomioon ympäristöseikat, sosioekonomiset seikat ja objektiivinen toimintaky
syys sekä subjektiivinen hyvinvointi (Dimenäset al. 1990). Elämänlaatua voidaan tutkia
monimuotoisena käsitteenä lääketieteellisestä, sosiologisesta ja kulttuurisidonnaises
tekehyksestä. Terveyteen liittyvässä elämänlaadun kuvauksessa analysoidaan he
kokonaisvaltaista toimintakykyisyyttä ottamalla huomioon sairaus tai sairaudet, jo
tähän vaikuttavat ja mahdollisesti potilaan subjektiivinen kokemus elämänlaadus
(Spitzer 1987).

Elämänlaadun kuvaus tässä tutkimuksessa yleislääketieteellisestä viitekehykses
kasteltuna tarkoittaa laaja-alaista terveyteen liittyvän elämänlaadun kuvausta siinä y
ristössä, jossa henkilö asuu. Tässä tutkimuksessa tarkoitus on ottaa keskeisesti huo
sepelvaltimotaudin vallitsevuus, sen oirekuva ja monimuotoisuus, tutkittavien ikä, fy
nen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky, ulkopuolisen avun tar
ihmissuhteet, mahdolliset useat samanaikaiset sairaudet ja lääkehoidot. Näitä seikko
kastellaan objektiivisesta näkökulmasta vertaamalla potilaiden ja verrokkihenkilöiden
mintakykyisyyttä. Tunnetuin tilastomatemaattisin keinoin sekä tapaus-verrokkiasete
avulla yritetään hallita sekoittavia tekijöitä. Koska tämä tutkimus on tehty yleislääke
teen ja perusterveydenhuollon tutkimuksen piirissä, sepelvaltimotautipotilaiden eläm
laatu perusterveydenhuollon näkökulmasta nousee hallitsevaksi kuvattavaksi aihepii
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2. Kirjallisuuskatsaus

2.1. Määritelmät

2.1.1. Toiminnanvajavuus ja haitta sairauden seurauksena

WHO julkaisi vuonna 1980 käsikirjan nimeltään "International Classification of Impa
ments, Disabilites and Handicaps", joka sisältää mallin sairauksien, vikojen ja vamm
aiheuttamista seurauksista. Vaurio (impairment) on sairauden, vian tai vamman en
mäinen seuraus. Vauriosta puolestaan saattaa seurata koko ihmisen psyykkisen
käyttäytymisen ja toimintakyvyn muutoksia, joista tulee hänelle omakohtainen kokem
Tämä on sairauden seurausilmiöiden toinen taso, johon siis kuuluvat toiminnanvaja
det (disabilities). Ihmisen käyttäytymismuutoksia, psyykkisiä muutoksia ja toiminnan
javuuksia seuraa sitten vuorovaikutus hänen ympäristönsä kanssa. Yhteiskunta kok
suutena reagoi lainsäädännöllä tarjoamalla muun muassa erilaisia palveluja. Täm
ihmisen kannalta kaikkein ongelmallisin taso, joka on WHO:n mallissa nimetty kolm
neksi eli haittojen (handicaps) tasoksi. (WHO 1980.)

Vaurio ei välttämättä edellytä taudin olemassaoloa, eikä ihminen välttämättä
havaitse sitä. Toiminnanvajavuus on puutos tai rajoitus toiminnoissa, joista ihmisen
tetaan suoriutuvan. Toiminnanvajavuudesta seuraa ihmisen fyysisen, psyykkisen ja
aalisen identiteetin muuttuminen. Haitassa on kyse ristiriidasta ihmisen suoriutumis
hänen sosiaalisen asemansa tai hänen oman ja sosiaalisen ryhmänsä odotusten
Ihmisen arvostus muuttuu poikkeavuuden seurauksena. Arvostus muuttuu tavall
epäedulliseksi, ja siihen voi liittyä syrjintää muiden ihmisten taholta. (WHO 1980.) Bu
(1987) mukaan haitta on keskeinen käsite pitkäaikaisten sairauksien ja väestön ikään
sen näkökulmasta.

Useita yllä mainitun luokituksen muuttujista ei voida mitata suoraan. Käytännö
huomio on keskittynyt usein erityisesti fyysisen toimintakyvyn ja toiminnanvajavuud
mittaamiseen. Relevantteja terveys- ja toimintakykymittareita, elämänlaadun mittare
hoidon tulosmittareita tulisi kehittää (Reubenet al. 1995). Jos elämänlaatua halutaa
parantaa, tulisi huomio kohdistaa nimenomaan haitan ulottuvuuteen henkilön voim
roja, sosiaalisia suhteita ja fyysistä ympäristöä ajatellen (Badley 1987).



24

joka-
iminta-
esti,
oko-

taan

ut-

ja
inen

vin-
970-
enää
Bow-

ia"
pek-
ta-

tel-
itelmä
nii-
ämättä
leis-
jek-

taisi
ekin

saa-

stä,
aky-
ttu-

ksia
jöitä

: 1.
kä sai-
itaa.
estön
oi-
2.1.2. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky

Sairauksien lääketieteellinen malli ei pidä sisällään niitä seurauksia, joita sairaudet
päiväisessä elämässä aiheuttavat. Kahden samaa sairautta sairastavan henkilön to
kyky voi vaihdella huomattavasti. Iäkkäillä esiintyy useita sairauksia samanaikais
eikä välttämättä yhden sairauden aiheuttama toimintakyvyn haitta vastaa todellista k
naisvaltaista toimintakyvyn heikkenemistä (Verbruggeet al. 1989, Jylhäet al. 1992).
Näiden seikkojen vuoksi iäkkäiden terveydentilaan kohdistuvissa tutkimuksissa halu
mitata sairauksien aiheuttamaa kokonaisvaltaisen toimintakyvyn haittaa.

Iäkkäiden henkilöiden terveydentilan arvioinnissa toimintakykytutkimus on vakiinn
tanut asemansa perinteisen kliinisen tutkimuksen rinnalle (Katzet al. 1963, Lawton &
Brody 1969, Kiveläet al.1996). Iäkkäällä henkilöllä on usein monimuotoisia ongelmia
useita samanaikaisia sairauksia, jolloin pelkän kliinisen diagnoosin tarkastelem
rajoittaisi henkilön kokonaistilanteen hahmottamista (Verbruggeet al. 1989). Toiminta-
kykytutkimus ja kliininen tutkimus täydentävät toinen toisiaan (Galanoset al.1994).

Terveys on WHO:n määritelmän mukaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hy
voinnin tila eikä pelkästään sairauden puuttumista tai raihnaisuutta (WHO 1956). 1
luvulla terveyteen alettiin liittää käsite "elämänlaatu". Sairaudesta paranemista ei
pidetty ainoana päämääränä vaan haluttiin painottaa jäljellä olevan elämän laatua (
ling 1995). Vuonna 1984 WHO lisäsi terveyden määritelmään käsitteen "autonom
(Wood 1986). Epidemiologisen tutkimuksen tulisi ottaa huomioon erityisesti tähän as
tiin kohdistuvat tautien, niiden vaurioiden ja toimintakykyhäiriöiden mahdolliset hait
vaikutukset.

Italialainen epidemiologi Saracci (1997) on arvostellut WHO:n peruskirjan määri
mää terveydestä ja on toivonut tähän uudistuksia. Hänen mukaansa kyseinen määr
kuvaa pikemminkin onnea kuin terveyttä. Onni ja terveys ovat kuitenkin eri asioita ja
den suhde vaihtelee. Sairaus tekee yleensä onnettomaksi mutta terveys ei tee vältt
onnelliseksi. Hän katsoo, että terveys on juuri sairauden puuttumista. Terveys on y
maailmallinen ihmisen perusoikeus, mutta onni ei voi olla sellainen, koska se on sub
tiivinen tila. Jos perusoikeuksien pitäisi toteutua kaikkien ihmisten kohdalla, se joh
siihen, että hallitukset jakaisivat onnea, mikä on mahdottomuus. Saracci määrittele
terveyden hyvinvoinnin tilaksi, jossa ei ole sairautta tai raihnaisuutta ja joka on univer
linen ihmisen perusoikeus. (Saracci 1997.)

Toimintakyvyllä vuoden 1946 WHO:n määritelmän mukaan ymmärretään fyysi
psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Geriatrisessa tutkimuksessa ihmisen toimint
vyllä tarkoitetaan kokonaisvaltaista toimintakykyä, joka sisältää edellä mainitut ulo
vuudet (Lawton 1971, Israëlet al.1984, Pohjolainen 1987, Suutamaet al.1988). Ikäänty-
viin kohdistuvissa tutkimuksissa tutkitaan muun muassa toimintakykyä ja sen muuto
eri ikäkausina sekä selvitetään toimintakykyyn ja sen muutokseen vaikuttavia teki
(Jette & Branch 1981, Heikkinenet al.1984).

Kokonaisvaltaisen toimintakyvyn mittaaminen on hyödyllistä seuraavista syistä
Pystytään mittaamaan sosiaaliseen, psykologiseen ja biologiseen ikääntymiseen se
rauteen liittyviä seurauksia. 2. Löydetään riskiryhmiä, joita voidaan kuntouttaa ja ho
3. Pystytään mittaamaan ehkäisevien toimenpiteiden tehoa. 4. Voidaan arvioida vä
toimintakyvyn parantamiseen liittyviä tarpeita. 5. Voidaan mitata hoidon laatua. 6. V



25

unta

elä-

iivi-
ten
n

teella.
een
-
oa

at-
äisiä

y-
ta-
an-
ritus-
ky-
nen

iivi-
oto-

toi-

ta-

apaa-
tei-
n

ykyi-
inen
i-
siin
syyt
erien
an ja
daan mitata lääkkeellisten hoitojen tehoa. 7. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilök
voi kommunikoida keskenään yhteisillä termeillä. (Avlund 1997.)

Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan yleensä kykyä suoriutua jokapäiväiseen
mään kuuluvista, fyysistä ponnistelua edellyttävistä tehtävistä (Suutamaet al. 1988). Iäk-
käillä siihen voivat vaikuttaa heikentävästi useat tekijät, kuten ikääntyminen, kognit
nen kapasiteetti, mieliala, ympäristöolot, inaktiviteetti ja pitkäaikaiset sairaudet, ku
tavallisimmin sydän- ja verisuonisairaudet sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet (Berkmaet
al. 1986, Aromaaet al. 1989, Laukkanenet al. 1993, 1994). Fyysistä toimintakykyä tar-
kastellaan yleensä terveyden sekä toiminnoista suoriutumisen ja avuntarpeen perus
Päivittäiset perustoiminnot eli ADL-toiminnot sekä kodinhoitoon ja asioiden hoitamis
liittyvien toimintojen IADL-toimintojen suorittaminen ja liikkuminen ovat keskeisiä joka
päiväisiä toimintoja (Lawton 1971). Toimintakykyisyyden mittauksen voidaan kats
alkaneen potilailla vuonna 1948, jolloin Karnofsky esitti toimintakykyskaalan, jolla mit
tiin syöpäpotilaiden taudin etenemistä ja ennustetta. Katz toi vuonna 1963 päivitt
perustoimintoja mittaavan ADL-mittariston käyttöön (Katzet al. 1963). Lawton ja Brody
(1969) esittivät IADL-toimintojen mittaamisen tärkeyttä iäkkäiden ihmisten toimintak
kyä selvitettäessä. Heikkinen on 1990-luvulla kuvannut ADL-toimintakykyyn vaikut
via tekijöitä iäkkäillä siten, että päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen vaikuttavat v
henemisprosessi, elintavat ja sairaudet, jotka heikentävät fyysistä ja psyykkistä suo
kykyä, aisteja ja kognitiivista kyvykkyyttä, sekä toisaalta elinympäristö ja sen toiminta
vylle asettamat vaatimukset, kunkin yksilön toiminnalleen asettamat tavoitteet ja hä
käyttämänsä kompensaatiokeinot sekä ulkoisen avun määrä (Laukkanen 1998).

Psyykkisen toimintakyvyn käsitteeseen sisällytetään tärkeimpinä tekijöinä kognit
set eli älylliset toiminnot ja persoonallisuus, sekä lisäksi psykofysiologiset ja psykom
riset toiminnot ja mielenterveys tai psyykkinen hyvinvointi (Heikkinenet al. 1984, Suu-
tamaet al. 1988). Myös itsekunnioitus, luovuus ja sopeutuminen ovat osa psyykkistä
mintakykyä (Heikkinenet al. 1984, Israëlet al. 1984). Psyykkisen toimintakyvyn mittaa-
miseen käytetyt instrumentit on kirjallisuudessa jaoteltu mielialan, kognitiivisen toimin
kyvyn ja käyttäytymisen mittausmenetelmiin (Israëlet al.1984).

Sosiaalisen toimintakyvyn käsitteeseen voidaan sisällyttää harrastukset ja muut v
ajan viettotavat, ns. julkinen elämä, kontaktit ystäviin ja tuttaviin sekä uusien ihmissuh
den solmiminen (Suutamaet al. 1988). Siihen kuuluu myös kyky sopeutua yhteiskuntaa
(Pohjolainen 1987).

Suomalaisessa iäkkäiden elinolosuhteita sekä psyykkistä ja sosiaalista toimintak
syyttä koskevassa tutkimuksessa kävi ilmi, että naisilla oli miehiä parempi sosiaal
toimintakyky ja toisaalta toimihenkilöillä ja yrittäjillä paras fyysinen ja sosiaalinen to
mintakyky. Kotona asuvista enemmistöllä oli tiheä sosiaalinen vuorovaikutus. Lap
yhteydenpito oli runsasta, muihin sukulaisiin ja tuttaviin vähäisempää. Suurimmat
yhteydenpidon vähenemiseen olivat oman terveydentilan heikkeneminen ja ikätov
kuolemat. Harrastusten määrä lisääntyi eläkkeelle jäämisen jälkeen. Terveydentil
fyysisen kunnon heikentyessä sosiaalinen toimintakyky huononi. (Suutamaet al.1988.)
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2.1.3. Terveyteen liittyvä elämänlaatu

Elämänlaadun käsitettä on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Elämänlaatu vaihtelee
lökohtaisesti ja se on olosuhteista sekä eri ikäkausista riippuvainen ja se voi vaih
jopa hetkestä toiseen. Elämänlaadun mittaaminen on vaikeaa, koska elämänlaatu o
tuuri- ja yksilöspesifinen käsite. Elämänlaatuun vaikuttavat lukuisat muutkin tekijät k
terveys. (Beaumont 1994.)

Mitattaessa eri sairauksien vaikutuksia elämänlaatuun puhutaankin terveyteen
västä elämänlaadusta. Yleisesti terveyteen liittyvällä elämänlaadulla tarkoitetaan ihm
kokemusta omasta terveydentilastaan sekä siihen liittyvistä fyysisistä, psyykkisis
sosiaalisista tekijöistä. Ihmiset arvioivat terveyteensä liittyvää elämänlaatua muun mu
aikaisemman terveydentilansa ja muiden ominaisuuksiensa perusteella. Siksi terve
kohdistuvan uhan tai sairauden merkitys vaihtelee tilanteesta ja henkilöstä toiseen.
oihin vaikuttavat myös elämän tavoitteet ja käsitykset hoitoon liittyvien toimien seura
sista. (Spitzer 1987.) Yksilö itse osaa yleensä parhaiten kuvata ne seikat, joilla on eri
painoarvoa hänen elämässään (Gill & Feinstein 1994, Guyatt & Cook 1994). Va
ihminen itse on yleensä elämänlaatunsa paras kuvailija, elämänlaatu heijastuu kuit
myös ulkopuolisen havaitsemiin seikkoihin, esimerkiksi toimintakykyyn (Uutela & A
1993). Täten terveyteen liittyvä elämänlaatu voidaan määritellä yksilön omasta tai to
ihmisen subjektiivisesta perspektiivistä ja/tai objektiivisesti tietyillä yhteisesti käytety
arvostetuilla mittareilla mitattujen havaintojen avulla (Pearlman & Uhlmann 1986).

Elämänlaadun määritelmää voidaan havainnollistaa seuraavalla kaaviokuvalla:

Kuvio 1. Elämänlaadun käsite ja ulottuvuudet (Dimenäset al.1990)

Subjektiivinen hyvinvoinnin tunne (well-being) kuvaa potilaan omia arvoja, uskomuk
sia ja tunteita. Se kuvaa onnellisuutta, tyytyväisyyttä elämään sekä positiivisia ja neg
visia tunteita. Se on enemmän kuin hetkellinen onnellisuuden tunne. Sekä menneet t
tumat, nykyhetki että tulevaisuuden odotukset nivoutuvat yhteen tyytyväisyydeksi
mään, positiiviseksi kokonaisuudeksi ja mielentilaksi, jos niillä on yksilön kohda
enemmän painoarvoa kuin kielteisillä tunteilla ja kokemuksilla. Hyvinvointi (welfare)
kuvaa yksilön sijoittumista yhteiskunnassa, ja sitä voidaan kuvata objektiivisin asteik
mittarein. Hyvinvointiin kuuluvat terveydenhuollon tarjoama hoito ja apuvälineet. Hyv
vointiin kuuluvat myöskin yksilön kyky suoriutua työstä ja mahdollisuus käyttää avus
vaa henkilöä apuna. (Dimenäset al.1990.)

Kliinisessä tutkimuksessa ei pystytä mittaamaan kaikkia hyvään elämänlaatuun va
tavia seikkoja, mutta yllä esitetyn kaavion mukaisesti voidaan esittää ne ulottuvuu

ELÄMÄNLAATU

Objektiivinen Subjektiivinen

Hyvinvointi (Welfare) Hyvinvointi (Well-being)

Löydökset Terveys Oireet
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jotka ovat kulloisessakin tutkimustilanteessa ja potilasaineistossa keskeisimmät (D
näset al.1990).

Spitzer esitti vuonna 1987 elämänlaatututkimuksen viisi ulottuvuutta, jotka pit
ottaa huomioon terveyteen liittyvässä elämänlaatututkimuksissa. Ulottuvuudet kuva
1. fyysistä toimintakykyä, 2. psyykkistä terveydentilaa (stressiä ja hyvinvointia), 3. s
aalista toimintakykyä, 4. sairauden oireiden aiheuttama taakkaa ja 5. yleisiä itsekoe
terveyteen liittyviä tuntemuksia ja hyvinvointia (Spitzer 1987, Ware 1994).

WHO Quality of Life Group määritteli vuonna 1993 elämänlaadun käsitteen, jossa
notetaan yksilön omaa terveyttä, toimintakykyä ja itsenäisyyttä siinä kulttuurissa ja ym
ristössä, missä hän elää (Bowling 1995).

Elämänlaatututkimus on laajentunut viimeisen 20 vuoden aikana runsaasti ja luk
uusia instrumentteja on kehitetty elämänlaadun mittaamiseksi. Elämänlaatututkimuk
tutkijan tulisi määritellä mittaristo, jonka hän on valinnut, ja mitä hän elämänlaatukä
teellä tarkoittaa (Gill & Feinstein 1994). Keskeisesti vaikuttaa kohde, jota tutkitaan
syy, miksi tutkitaan. Sosiologien suorittamissa elämänlaatututkimuksissa painott
muun muassa työ ja taloudelliset seikat, asumisolot, ihmissuhteet, tyytyväisyys eläm
ja koulutukselliset seikat. Terminaalihoidossa olevan potilaan elämänlaatua tutkitta
on keskeistä mitata fyysistä ja henkistä suorituskykyä sekä kivuttomuutta. Vanhusten
mänlaatua tutkittaessa nousevat keskeisiksi seikoiksi muun muassa toimintakyk
sopeutuminen. (Stewart AL & King 1994.)

Toimintakykyisyyden ja elämänlaadun mittaamisen arvioidaan olevan hyödyllistä
hoitomuotojen vaikutusten arvioinnissa, terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen kä
määrän arvioinnissa, ja täten resurssien jaossa sairauksien ja hoitojen suhteen (Aroet al.
1993).

2.1.4. Ikääntyminen

Tilastoissa vanhuuden rajana käytetään yleisesti 65 vuoden ikää esimerkiksi yhteisku
etuuksia ja palveluja jaettaessa ja mitoitettaessa. Tilastollinen määritelmä noudattaa
huuseläkeiän alkamisikää. Gerontologisen tietämyksen lisääntyessä varsinaisen va
den ja siihen liittyvän palvelujen tarpeen on todettu alkavan noin 75 – 80 vuoden iä
Monet iäkkäät eivät miellä itseään vanhuksiksi juuri vanhuuseläkkeelle jäätyään tai
75 vuotta täytettyään. (Vaarama & Hurskainen 1992.)

Ikääntyminen voidaan määritellä prosessina, jossa yleensä terve aikuinen ihm
heikkenee fysiologisesti ja muuttuu vähitellen hauraammaksi: sairauksien todenn
syys kasvaa, kunnes kuolema on edessä (Hazzardet al. 1994). Ikääntyminen on yhtey-
dessä sairauteen mutta ei välttämättä aiheuta sitä (Peto & Doll 1997).

Pitkäkestoisella inaktiviteetilla on kielteisiä vaikutuksia terveyteen (Wagneret al.
1992). Ikääntyneellä henkilöllä maksimaalista hapenottokykyä rajoittaa pääasiassa s
ja verenkiertoelimistö ja lihakset sekä jossain määrin rajoittunut keuhkojen ventilaati
pasiteetti (Mahleret al.1986).

Tavallisimpia iäkkäiden terveyteen liittyviä ongelmia ovat näön ja kuulon huonone
nen, univaikeudet, liikuntakyvyn ongelmat, huolestuneisuus ja pelot etenkin kaatum
suhteen. Myös yksinäisyys on keskeinen iäkkään ongelma. (Lindgrenet al. 1994.) Iäk-
käillä masennus ja heikentynyt kognitiivinen toimintakyky sekä toisaalta fyysinen ja s
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aalinen toimintakyky kytkeytyvät toisiinsa. Liikuntakyky, unen laatu ja yleinen tyytyvä
syys ja aktiivisuus vaikuttavat eniten siihen, kuinka hyväksi terveys koetaan (Berkmaet
al. 1986, Suutamaet al. 1988, Kivelä 1994). Toisaalta hyvin heterogeeniset tekijät kut
yksinäisyys, taloudelliset ongelmat ja huonot asumisolot voivat vaikuttaa heikentäv
koettuun terveydentilaan (Svanborg 1977, Grimby & Wiklund 1994).

Iäkkäät ihmiset arvostavat terveyttä (Pearlman & Uhlmann 1988) sekä perhe- ja
vyyssuhteita (Badura & Waltz 1984, Pearlman & Uhlmann 1988) keskeisinä hyv
ikääntymiseen ja elämänlaatuun vaikuttavina tekijöinä.

2.2. Pitkäaikainen sairaus, toimintakyky ja elämänlaatu

Pitkäaikaiset sairaudet yleensä heikentävät potilaiden toimintakykyä ja elämänla
(Berkmanet al. 1986, Stewart ALet al. 1989). Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen to
mintakyvyn ongelmat voivat pitkäaikaisessa sairaudessa spiraalinomaisesti kytkeyty
siinsa (Cassilethet al.1984, Bruceet al.1994). Mini-Suomi-tutkimuksessa mielentervey
den häiriöt olivat keskeisiä harrastusten vähenemiseen vaikuttavia sairausryhmätek
(Aromaa et al. 1989). Iäkkäillä huono terveys ja heikentynyt fyysinen toimintakyk
(Berkmanet al. 1986, Beekmanet al. 1995) sekä erilaiset kivut (Beekmanet al. 1995)
ovat keskeisiä masennukseen liittyviä tekijöitä. Pitkäaikainen sairaus on aina monim
toista stressiä tuottava ongelma, joka sinänsä voi pahentaa sairautta sekä vahing
ihmissuhteita; toisaalta se voi taas parhaimmassa tapauksessa lujittaa niitä (Ander
Bury 1988, Abramson 1996). Jos näin tapahtuu, se on merkki hyvästä sopeutumises
rauteen.

Sairauteen sopeutuminen on paremman elämänlaadun edellytys. Sydäninfarkt
lailla mieliala, sairauteen sopeutuminen, somaattiset oireet, fyysinen aktiivisuus sekä
tomyöntyvyys 2 kuukautta sydäninfarktin jälkeen ennustivat parhaiten potilaan ps
sosiaalista toimintakykyä vuoden kuluttua sydäninfarktista (Mayou 1979). Potilaan
goiminen sairauteen ei riipu ainoastaan taudin aiheuttamasta fyysisen haitan mä
vaan myös henkilön persoonallisista ominaisuuksista ja hänen kokemuksestaan
mikä merkitys haitalla on hänelle. Potilas voi paeta sairauttaan tai välttää tietoja sa
destaan, hän voi kieltää sairautensa, hän voi yrittää ratkaista sairauteen ja terveyd
ansa liittyviä ongelmia, hankkia informaatiota, tai hän voi päättää taistella. (Lipow
1969, Mayou 1973, Gil 1995, Pulli 1996.) Yleensä sopeutuminen sairauteen ajan m
helpottuu, eikä se ole välttämättä edes riippuvainen taudin diagnoosista (Cassilethet al.
1984). Sopeutumista yleisesti helpottaa perheen ja läheisten tuki (Anderson & B
1988), ja sitä vaikeuttaa sosiaalinen eristäytyneisyys (Strauss ALet al. 1984). Sepelvalti-
motautipotilaiden on havaittu turvautuvan kieltämiseen tautiin sopeutuessaan, kun
depressiiviset sydäninfarktipotilaat turvautuvat välttämisstrategiaan ja ei-depressii
potilaat ongelmanratkaisustrategiaan (Muthnyet al. 1992, Garciaet al. 1994). Sydänin-
farktipotilaan sopeutumiskeinoja voivat olla myös hoitohenkilökuntaan tai uskontoon
vautuminen (Muthnyet al.1992). Edellä mainituilla tekijöillä on merkitystä myös ennus
teen kannalta.

Toimintakyvyn ylläpidon ja kohentamisen myötä sairauteen sopeutuminen helpo
elämää sekä potilaan että ympäristön kannalta (Hämäläinen & Kallio 1994). Pitkäaik
sairautta potevan ihmisen elämässä pitäisi kaikkinaisin terveydenhuollon keinoin e
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kyvyttömyyttä suoriutua elämän jokapäiväisistä toiminnoista ("active life expectanc
(Papsidero 1988). Jyväskylässä toteutetun Ikivihreät-projektin osatutkimustulok
havaittiin sairauden vaikeusasteen ja oireiden runsaslukuisuuden vaikuttavan keske
laitoshoidon tarpeeseen iäkkäiden pitkäaikaisseurannassa, kun muina vaikuttavina
jöinä olivat kognitiivinen suoritustaso, fyysinen suorituskyky (kävelynopeus ja lih
voima), kuulo ja ADL-toiminnoista suoriutuminen (Laukkanen 1998).

Pitkäaikaisesta sairaudesta kärsivän potilaan tyytyväisyyden perusteet ovat k
kaikkiaan monitekijäiset ja monisyiset. Sairaudet voivat vaikuttaa harrastuksina ilm
vään aktiivisuuteen vähemmän kuin työkykyyn tai kotitöiden tekemiseen (Aromaaet al.
1989). Pitkäaikaisia sairauksia, kuten iskeemistä sydänsairautta, keuhkosairautta,
testa, syöpää ja nivelreumaa sairastavilta iäkkäiltä kysyttiin tärkeimpiä elämänlaa
vaikuttavia tekijöitä. Näitä olivat fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvien seikko
lisäksi sairaanhoito, taloudellinen tilanne ja ystävyyssuhteet. (Pearlman & Uhlm
1988.) Ikääntyvä henkilö voi kokea myös myönteisiä puolia pitkäaikaisessa sairau
saan. Hän voi saada huolenpitoa, jota hän ei muuten saisi. Hänen sosiaalinen elä
voi vilkastua uusien ihmissuhteiden sekä pitkäaikaisesti sairaille tarkoitettujen aktivit
tien myötä (Cassilethet al.1984).

Pitkäaikaisista sairauksista verenpainetaudin, reuman, diabeteksen ja selkäki
puuttuminen ennusti hyvää toimintakykyä iäkkäillä, kun ikä ja alkuvaiheen toiminta
vyn taso vakioitiin (Guralnik & Kaplan 1989, Roos & Havens 1991). Käsitteellä co
pression-of-morbidity eli tautikertymäkäsitteellä tarkoitetaan pitkäaikaisten sairauk
alkamisen siirtämistä ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä, jolloin heikentyneen toiminta
vyn aika lyhenee (Fries 1980). Monet elämänkaaren aikaiset tekijät, kuten tupakoim
muus, alkoholin kohtuukäyttö, normaalipainoisuus ja liikunta (Guralnik & Kaplan 198
Vita et al. 1998), sekä sosioekonomiset seikat, kuten hyvä taloudellinen tilanne (Gura
& Kaplan 1989) ja mahdollisuus asua yhdessä aviopuolison kanssa (Roos & Ha
1991), edesauttavat toimintakykyisyyden säilymistä iäkkäillä. Monissa pitkäaikaistu
muksissa seuranta päättyy kuitenkin henkilöiden ollessa 75- tai 80-vuotiaita, jolloin
vanhempien toimintakykyisyys ja siihen vaikuttavat tekijät jäävät selvittämättä.

Pitkäaikaisissa sairauksissa olisi kaikin tavoin suotavaa tukea potilaan jonkinlaist
kuntaharrastusta, joka seurantatutkimuksissa on ennustanut parempaa elämänlaatu
et al. 1994, Stewart ALet al. 1994). Iäkkäillä pitkäaikaissairailla hollantilaisilla fyysisen
terveydentilan ja toimintakyvyn heikkeneminen oli pääasiallinen elämänlaadun a
jossa sellaisten sairauksien, kuten astman, pitkäaikaisen ahtauttavan keuhkosair
sydänsairauden, verenpainetaudin, diabeteksen, pitkäaikaisten selkävaivojen, re
nivelvaivojen, migreenin, pitkäaikaisen päänsäryn ja ihottumien vaikutukset havait
Reuma, selkä- ja nivelvaivat heikensivät keskeisimmin elämänlaatua. (Kempenet al.
1997.) Hyvän fyysisen toimintakyvyn ja kunnon ylläpitäminen ja näiden heikkenemi
ehkäisy on siis tärkeää ikääntyvillä ja pitkäaikaissairailla.

2.3. Sepelvaltimotauti ja elämänlaatu

Sepelvaltimotautia koskevissa elämänlaatututkimuksissa voidaan mitata taudin aihe
maa haittaa eri yksilöillä tai eri sydänsairausryhmissä kuvaamalla potilaan selviytym
tai vaurion aiheuttamaa haittaa. Tutkimukset voivat auttaa valitsemaan leikkaushoid
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hyötyviä potilaita ja kuvata esimerkiksi sepelvaltimo-ohitusleikkauksen, kuntoutuksen
uusien lääkkeiden tuomaa hyötyä (Mayou 1990, O'Boyle 1994, Wiklund 1996, Aira
nen 1997). Hoitomyöntyvyyttä voidaan selvittää esimerkiksi tutkimalla oireettom
hyperkolesterolemian tai runsasoireisen sydämen vajaatoiminnan lääkehoidon sivuv
tuksia (Wengeret al.1984, O'Boyle 1994, Airaksinen 1997).

Wengerin ja hänen työtovereidensa (1984) mukaan sydän- ja verisuonitautipot
elämänlaatututkimuksessa pitäisi ottaa huomioon seuraavat kolme osa-aluetta: 1. to
nallinen suorituskyky, 2. potilaan erilaiset tuntemukset ja oireet ja 3. näiden seurau
Toiminnallinen suorituskyky sisältää viisi osa-aluetta, jotka ovat sosiaalinen toimin
kyky (työstä suoriutuminen, osallistuminen sosiaalisiin aktiviteetteihin sekä ihmiss
teet), fyysinen toimintakyky (liikkuminen ja ADL- ja IADL-toiminnot), emotionaalinen
toimintakyky (mieliala, sairauskäyttäytyminen, tyytyväisyys, odotukset, pelot ja usk
nollinen käyttäytyminen), älyllinen eli kognitiivinen toimintakyky (muisti, vireystila
kyky kommunikoida, päätöksenteko ja arvostelukyky) ja taloudellinen tilanne (eläke,
tulot ja vakuutukset). Erilaiset tuntemukset sisältävät kokemuksen omasta terveyd
lasta, tunteen omasta hyvinvoinnista ja yleisestä elämäntyytyväisyydestä sekä s
jotka vaikuttavat näihin. Nämä tuntemukset ovat subjektiivisia eikä niitä voi validoi
Oireet voivat johtua itse sairaudesta tai hoidoista, ja ne voivat vaikuttaa sekä toiminn
seen suorituskykyyn että tuntemuksiin. Itse asiassa kaikki kolme vaikuttavat toisii
(Wengeret al.1984.)

Sepelvaltimotautia koskevissa elämänlaatututkimuksissa käytettyjen mittarist
tulisi olla standardoituja ja validoituja, jotta voitaisiin vertailla eri tutkimuksia ja niide
tuloksia keskenään. Eri aikakausina tehdyissä tutkimuksissa kuten myös siirryttäessä
tuurista toiseen täytyisi suorittaa uudelleen validointia, koska yhteiskunnan muuttu
myös terveyskäsite ja terveyskulttuuri muuttuvat. Mittaristot mittaavat terveyden m
ulotteisuutta ja perustuvat ihmisten subjektiiviseen kokemukseen. Parhaimmillaan ne
tutkittaessa hoidon vaikuttavuutta, hoidon aiheuttamaa muutosta tai pitkän seuran
son aikana tapahtunutta muutosta. Mittariston valitsemisessa on tärkeää miettiä,
halutaan mitata. Yleisillä terveyteen liittyvillä mittaristoilla saadaan tietoja, joilla vo
daan vertailla eri sairauksia keskenään tai eri taudin vaikeusasteita keskenään, kute
merkiksi rintakipuisia tai ei-rintakipuisia sepelvaltimotautipotilaita. Yleisistä mittari
toista puuttuu kuitenkin herkkyyttä ja joustavuutta havaita tiettyjä yksityiskohtia sair
desta. Ne yksinkertaistavat pieniä havaintoja ja muutoksia, jolloin menetetään spes
yksityiskohtaista tietoa. Elämänlaatumittaristot ovat myös haavoittuvaisia tutkijan va
tukselle. (Wiklund 1996.)

Yleisiä mittaristoja, joita on käytetty sepelvaltimotautipotilaiden elämänlaatua tutki
essa, ovat muun muassa Nottingham Health Profile (NHP) (Wiklundet al. 1989, Caineet
al. 1991, Mitchellet al.1991, Ekeberget al.1994, Lukkarinen & Hentinen 1997, Ricken-
bacheret al. 1997), Quality of Life after Myocardial Infarction (QLMI) (Hillerset al.
1994), Göteborg Quality of Life instrument (GQL) (Tibblinet al. 1990), MOS Short-
Form 20 (SF-20) (Kempenet al.1997), MOS Short Form-36 (SF-36) (Spertuset al.1994,
Milani et al. 1996), Perceived Quality of Life scale (PQOL) (Connet al. 1991), Sickness
Impact Profile (SIP) (Taylor 1987), Psychological General Well-Being Index (PGW
(Sjölandet al. 1995) ja Life Satisfaction Index (LSI) (Ekeberget al.1994).

Sepelvaltimotaudin oireiden, kuten hengenahdistuksen tai rintakivun, mittaamises
hoidon vaikutuksen arvioinnissa on käytetty muun muassa seuraavia eri mittaris
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joista osa on sairausspesifisiä ja osa yleisiä mittaristoja: Seattle Angina Question
(SAQ) (Spertuset al. 1994), SF-36 (Charlieret al. 1997), Nottingham Health Profile
(NHP) (Visseret al. 1994), Sickness Impact Profile (SIP) (Visseret al. 1994), Quality of
Well-being scale (QWB) (Visseret al. 1994), Physical Symptoms Distress Index (PSD
(Ekeberget al. 1994), McMaster Health Index Questionnaire (MHIQ) (Strauss WEet al.
1995), Angina Pectoris Quality of Life Questionnaire (APQLQ) (Nissinenet al. 1991,
Wilson et al.1991), Anginal Impact Questionnaire (AIQ) (Nissinenet al.1991, Wilsonet
al. 1991), Psychological General Well-Being Index (PGWB) (Nissinenet al. 1991, Wil-
sonet al. 1991, Strauss WEet al. 1995), Minnesota Living with Heart Failure Question
naire (Ferguset al. 1996), Chronic Heart Failure Questionnaire (CHQ) (Guyatt 1994
New York Heart Association Functional Classification Scale (NYHA Functional Class
cation Scale) (Bowling 1995) sekä The London School of Hygiene Dyspnoea and Ca
vascular Questionnaire (Rose Dyspnoea and Cardiovascular Questionnaire) (Roseet al.
1982).

Sepelvaltimotautipotilaiden elämänlaatututkimukset keskittyvät suurelta osin sydä
farktin jälkeiseen selviytymiseen ja ongelmiin, mutta suhteellisen vähän on tutkittu sp
fisten ongelmien, kuten hengenahdistuksen tai rintakivun, vaikutusta elämänlaa
(Mayou 1990). Viimeksi mainittu olisi kuitenkin keskeistä arvioitaessa sepelvaltim
taudin vaikutusta elämänlaatuun (Wiklund 1988). Olisi myös tärkeätä selvittää, mink
sia toimintakyvyn rajoituksia sepelvaltimotautipotilailla esiintyy sekä toisaalta tiedust
potilaiden ongelmia, subjektiivisia kokemuksia ja odotuksia entistä enemmän suo
potilailta itseltään ja heidän perheiltään (Wiklund 1988, Guralnik 1994). Lääkärit arv
vat potilaiden elämänlaatua usein huonommaksi kuin potilaat itse (Pearlman & Uhlm
1986).

Sydäninfarktin toipilasvaiheessa positiivisesti potilaan elämänlaatuun vaikutt
myös sellaiset tekijät kuin hyvän perhelääkärin (Trelawny-Ross & Russell 1987) ja
heen tuki (Mayouet al. 1978a, Badura & Waltz 1984, Wiklundet al. 1984, Trelawny-
Ross & Russell 1987). Miespotilaan toipuessa sydäninfarktista vaimo voi rasittua ps
kisesti, ja tarvitsisi tukea tässä elämäntilanteessa (Mayouet al. 1978a). Miespuolisen
sydäninfarktipotilaan hyvinvointiin vaikuttaa positiivisesti puolisoiden välinen hyv
läheinen tunneside (Waltz & Badura 1988). Sydäninfarktipotilaan ystävien ja perh
tuki voi olla luonteeltaan jopa ylihuolehtivaista (Wiklundet al. 1984), etenkin mitä van-
hemmasta potilaasta on kyse (Mayou 1979). Keskeisesti hyvää sosiaalista toimintak
vuoden kuluttua sydäninfarktista ennusti stabiili psyykkinen tila, fyysinen aktiivisu
sopeutuminen sairauteen, vähäiset somaattiset oireet ja hoitomyöntyvyys 2 kuuk
sydäninfarktin jälkeen tutkittuna pääasiassa keski-ikäisistä mutta myös muutamasta
käästä koostuvassa aineistossa (Mayou 1979). Tämän vuoksi sepelvaltimotautipotila
vitsee tukea, kuntoutusta ja neuvoja postinfarktivaiheessa. On myös havaittu lama
mista sydäninfarktin sairastamisen jälkeen, mikä lisää neuvonnan ja tuen tarvetta: t
jen toimintojen kuten alkoholin käytön, lentomatkustamisen, yksin olemisen, autolla a
maaseudulla käymisen tai seksuaalisen kanssakäymisen välttäminen sydäninfarkt
keisenä toipilasaikana on useille potilaille tyypillistä (Wiklundet al.1984).

Useiden tutkimusten mukaan sepelvaltimotaudin vaikeusaste (Nelsonet al.1991, Wik-
lund et al.1992, Visseret al. 1994) sekä oireiden, kuten rasitusrintakivun ja/tai hengena
distuksen esiintyminen (Wiklundet al. 1984, 1989, 1992, Neillet al. 1985, Visseret al.
1994) vaikuttavat heikentävästi elämänlaatuun, tosin päinvastaisia tuloksiakin on ra
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toitu (Lukkarinen & Hentinen 1997). Myös Trelawny-Rossin ja Russellin (1987) muka
alle 65-vuotiailla ylipaino, tupakointi ja depressiivinen mieliala vaikuttavat negatiivise
elämänlaatuun sydäninfarktista toipumisen jälkeen, mutta sepelvaltimotaudin vaikeu
ei niinkään. Rasitusrintakivun esiintymisen ja rasitusergometrialla tutkittujen fyysi
suorituskyvyn vaikeuksien on kuitenkin todettu olevan yhteydessä heikentyneeseen
mänlaatuun (Sjölandet al. 1995). Ulkopuolisten henkilöiden neuvot ja oma huoli selviy
tymisestä voivat kuitenkin rajoittaa enemmän sepelvaltimotautipotilaan toimintaky
kuin oireet tai taudin vaikeusaste (Neillet al.1985).

Eri tutkimukset eroavat arvioinneissaan sepelvaltimotautipotilaan iän ja sukupu
vaikutuksesta elämänlaatuun. Lukkarinen ja Hentinen (1997) arvioivat vaikeaa sepel
motautia sairastavan keski-ikäisen ja iäkkään suomalaisen potilaan elämänlaatua ja
sivat sitä kaltaistettujen verrokkihenkilöiden elämänlaatuun, joilla ei ollut sepelvaltim
tautia. Kaiken kaikkiaan iäkkäiden potilaiden elämänlaatu oli huonompi kuin verrok
henkilöillä. Nuorten naispotilaiden elämänlaatu oli huonompi kuin iäkkäämpien, ja h
dän oli vaikea kestää taudin tuoma rasitus. (Lukkarinen & Hentinen 1997.) Wiklund
työtoverit (1993) raportoivat useampien sydäninfarktin sairastaneiden iäkkäiden na
kärsivän psyykkisistä ja psykosomaattisista ongelmista sekä unihäiriöistä verrattuna
käisiin miehiin. Myös muut tutkimukset puhuvat sen puolesta, että sydäninfarktin jälk
naispotilailla olisi miehiä huonompi fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintaky
(Mayou 1979, Shumaker & Czajkowski 1993). Conn ja työtoverit (1991) tutkivat kes
ikäisiä ja iäkkäitä, aikaisemmin sydäninfarktin sairastaneita eivätkä kuitenkaan hav
neet miesten ja naisten elämänlaadussa eroa. Itse koettu terveydentila oli naisilla m
heikompi, ja huonontunut elämänlaatu oli yhteydessä korkeaan ikään. (Connet al.1991.)

Lääkehoidon vaikutusta sepelvaltimotautipotilaan elämänlaatuun tutkittaessa pyr
analysoimaan lääkkeiden vaikutusta rintakivun voimakkuuteen ja frekvenssiin. Tu
muksissa, joissa on selvitetty lääkkeiden vaikutusta potilaan hyvinvointiin ja suoritus
kyyn, on arvioitu lääkkeiden sivuvaikutuksia sekä tutkittu potilaan fyysisen kapasite
kohentumista rasitusergometrian avulla arvioiden (Taylor 1987). Lääkkeen antaman
dyn sairastavuuden ja kuolleisuuden kannalta täytyisi olla tasapainossa sen elämän
kohentavan vaikutuksen kanssa (Hansson 1987, O'Boyle 1994).

Eri sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoitojen positiivisesta vaikutuksesta eläm
laatuun on runsaasti tutkimuksia (Leonettiet al. 1994). Keski-ikäisillä ja iäkkäillä poti-
lailla näitä tutkimuksia on muun muassa tehty ACE-estäjillä akuutin sydäninfarktin
keen (Ekeberget al.1994), verenpainetaudissa (Hillet al. 1985, Crooget al.1986), sydä-
men vajaatoiminnassa (Ferguset al. 1996), diureeteilla eri sydänsairauksissa (Silk
1994), beetasalpaajilla ja metyldopalla verenpainetaudissa (Crooget al.1986) ja pitkävai-
kutteisella peroraalisella sekä transdermaalisella nitroglyseriinillä angina pectoriks
(Nissinenet al. 1991, Charlieret al. 1997). Iäkkäillä sydämen vajaatoimintapotilailla
jotka käyttivät ACE-estäjiä vajaatoiminnan hoitoon, ei-lääkkeellisen hoidon vaikutus
mänlaatuun oli suotuisa (Kostiset al.1994).

Liuotushoidon saaneilla sydäninfarktipotilailla oli hyvä elämänlaatu kuuden kuuk
den kuluttua sydäninfarktista, eikä streptokinaasia tai kudosplasminogeenin aktivaa
(tPA) saaneiden potilaiden välillä ollut eroa tässä suhteessa (Glasziouet al. 1994).

Fyysinen harjoittelu voi parantaa merkitsevästi iskemian vaurioittaman sydämen f
tiota sekä potilaan suorituskykyä ja elämänlaatua. 26 potilaalla, joilla oli iskeemi
sydänsairauden huonontama vasemman kammion funktio, oli 8 viikon fyysisen harjo
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ohjelman jälkeen vertailuryhmää parempi hapenottokyky ja vasemman kammion toim
(Belardinelliet al. 1998). Sepelvaltimoiden ohitusleikkauksen jälkeen sydänkuntoutus
jelma vaikuttaa suotuisasti fyysiseen suorituskykyyn ja aktiviteettiin (Engblom 199
Sydäninfarktin ja ohitusleikkauksen jälkeisillä sekä yleensä sepelvaltimotautipotila
kuntoutusohjelmilla on ollut positiivinen vaikutus keski-ikäisten ja iäkkäiden sydänp
laiden elämänlaatuun (Engblomet al. 1992, Denollet & Brutsaert 1995, Lavie & Milani
1995, Milaniet al. 1996). Jos kuntoutus keskittyy vain yhteen aspektiin kuten psykolo
seen kuntouttamiseen, tulokset eivät välttämättä ole hyviä (Jones & West 1996). Nais
laat saattavat hyötyä sydänkuntoutusohjelmasta miehiä enemmän (Lavie & Milani 19

Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus parantaa elämänlaatua keski-ikäisillä ja iäkk
(CASS principal investigators and their associates 1983, Langeluddeckeet al. 1989,
Careyet al. 1992, Guadagnoliet al. 1992). Careyn ja hänen työtovereidensa (1992) tutk
muksen mukaan iäkkäillä ohitusleikkauksen jälkeinen elämänlaatu oli sitä parempi,
iäkkäämmästä potilaasta oli kyse. Guadagnolin ja hänen työtovereidensa (1992) p
vuotisessa seurantatutkimuksessa elämänlaadun kannalta ohitusleikkauksesta hy
samalla tavalla keski-ikäiset ja iäkkäät potilaat. Iäkkäillä vaikutukset psyykkiseen terv
dentilaan olivat jopa suotuisammat. (Guadagnoliet al. 1992.) Iäkkäillä sepelvaltimotauti-
potilailla ohitusleikkaus antoi lääkehoitoon verrattuna suotuisamman eloonjäämisen
teen ja helpotti oireita paremmin (Gershet al. 1985). Suomalaisella 203 miehellä, jotka
olivat 35 – 65-vuotiaita, sepelvaltimo-ohitusleikkauksen jälkeinen sosiaalinen toimi
kyky kaikenlaisten harrastusten osalta parani merkittävästi 6 kuukauden ja 12 kuuka
postoperatiivisessa seurannassa preoperatiiviseen tilanteeseen verrattuna. Aktii
kuntoutettavien ryhmässä paranemista tapahtui enemmän kuin ei-kuntoutettavien
mässä. 6 kuukauden seurannan kohdalla ei-kuntoutettavien ryhmässä sosiaalinen o
tuminen ja vierailutiheys heikkenivät merkitsevästi preoperatiiviseen tilanteeseen ve
tuna, mutta oli kuitenkin samaa tasoa kuin kuntoutettavilla, joilla vastaavaa heikk
mistä ei tapahtunut. (Engblomet al.1992.)

Sepelvaltimoiden angioplastialla on myös saatu hyviä tuloksia elämänlaadun kan
(Strauss WEet al. 1995). Yli 54-vuotiailla sydämensiirtopotilailla, joilla suurimmalla
osalla oli sepelvaltimotauti, elämänlaatu parani usean vuoden postoperatiivisessa s
nassa. Ainostaan liikuntakyvyssä ei tapahtunut kohentumista. (Rickenbacheret al.1997.)

2.4. Sepelvaltimotaudin kriteerit ja diagnostiikka epidemiologisissa
tutkimuksissa

Sepelvaltimotaudilla tarkoitetaan sepelvaltimoiden ahtautumista, jolloin sydämen ha
puutteen eli iskemian seurauksena esiintyy oireita, kuten rasitusrintakipua eli angina
torista. Sepelvaltimon tukkeutuessa kokonaan uhkana on sydänlihaskuolio eli syd
farkti. Epidemiologisissa tutkimuksissa iäkkäillä sepelvaltimotaudin vallitsevuuslu
perustuvat useimmiten rintakipu- tai sydäninfarktioirekyselyihin standardoiduilla haas
telulomakkeilla, lääkärin tekemään kliiniseen taudinmääritykseen, taudin tai sen ilme
mädiagnooseihin sairauskertomustietoihin perustuen, aikaisempiin sepelvaltimoihin
distuneisiin invasiivisiin toimenpidetietoihin tai lepo-EKG-löydöksiin. Sydämen rasitu
EKG- ja isotooppitutkimukset sekä sepelvaltimoiden angiografiatutkimukset ovat
voin käytössä epidemiologisissa tutkimuksissa niiden kalleuden ja rasittavuuden vu
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Myös sairaaloiden poistoilmoitusrekistereitä, Kansaneläkelaitoksen laatimia sepelv
motaudin erityiskorvattavien lääkkeiden käyttötilastoja sekä valtakunnallisia kuolinsy
lastoja käytetään apuna sepelvaltimotaudin yleisyyttä kuvattaessa.

Angina pectoris- tai sydäninfarktioirehaastattelujen ongelmina on sydänlihasiskem
ilmeneminen epätyypillisin oirein iäkkäillä. Näitä voivat olla rintakivun lisäksi hengena
distus, heikotus, äkillinen yskä henkisen stressin yhteydessä, tajunnanmenetys tai
mentykytys fyysisessä rasituksessa, sekavuus, epätavallinen väsymys, raskas tunn
varsissa, ylävatsakivut ja pahoinvointi (Konu 1977, Romoet al. 1978, Wei & Gersh 1987,
Wenger 1987, Rajalaet al. 1988, Vanhanenet al. 1993, McIntosh 1994). Vähäinen lii-
kunta, tuki-ja liikuntaelinsairaudet, muistihäiriöt, alentunut kiputunnon herkkyys se
ruokatorvi- ja tukirankaperäisten sairauksien aiheuttamat usein angina pectorista mu
tavat oireet voivat vaikeuttaa asianmukaista angina pectoris -diagnoosin määrittä
iäkkäitä haastateltaessa (Milleret al.1990, Duprez 1996).

Lääkäreiden kliinisen angina pectoris -diagnoosin määritysperusteet vaihtelevat lä
ristä toiseen. Taudinmääritykseen liittyy myös vaikeuksia. (Tunstall-Pedoe 19
WHO:n angina pectoris -haastattelulomake (Rosen lomake) (Roseet al. 1982) on ollut
epidemiologisissa tutkimuksissa laajassa käytössä määritettäessä angina pectorista
ikäisillä ja iäkkäillä. Verrattuna lääkärin tekemään kliiniseen angina pectoris -diagn
siin, Rosen angina pectoris -haastattelulomakkeella on havaittu hyvä spesifisyys ja m
hyvä sensitiivisyys keski-ikäisillä ja iäkkäillä tehdyissä tutkimuksissa (Rose 1962).
meaikaiset vertailevat tutkimukset Rosen lomakkeen ja sydänlihaksen rasitusisoto
kartoituksen välillä ovat osoittaneet Rosen lomakkeen sensitiivisyyden huonoksi ke
ikäisillä ja iäkkäillä rintakivuista kärsivillä miehillä ja naisilla (44 % vs. 41 %). Spesif
syyden suhteen luvut olivat korkeammat, 77 % vs. 56 %. Rosen lomakkeen validiteet
näin ollen kyseenalainen etenkin naisilla. (Garberet al.1992.)

Minnesota-koodit on kehitetty alunperin keski-ikäisten lepo-EKG-muutosten luoki
lua varten epidemiologisiin tutkimuksiin (Blackburnet al. 1960). Niiden validiteettia on
tutkittu iäkkäillä sepelvaltimotaudin epidemiologisissa tutkimuksissa, ja koodit on tod
käyttökelpoisiksi, mutta ST-segmentti- ja T-aaltomuutosten sekä sydämen kammio
hypertrofiaan viittaavien muutosten kohdalla on toivottu kriittisyyttä ja muiden mahd
listen näitä muutoksia aiheuttavien tekijöiden huomioon ottamista (Kennedy & C
1972). Sittemmin epidemiologisissa tutkimuksissa iäkkäillä EKG-muutoksien luoki
lussa Minnesota-koodeja on käytetty laajasti (Taulukko 1). Iäkkäillä erilaiset epäspes
ja iskemiaan viittaavat EKG-löydökset ovat yleisiä, eikä yhteneväistä käytäntöä ole
suhteen, mitkä muutokset valitaan osoittamaan sepelvaltimotautia. Jos sepelval
taudin kriteereiksi lepo-EKG:n suhteen valitaan suurten ja keskisuurten Q/QS-aal
lisäksi lievät ST-segmentin laskut ja vähäiset negatiiviset T-aallot, jotka ovat iäkkä
yleisiä (Kitchin et al. 1973, Rajalaet al. 1984), taudin vallitsevuusluvut ovat suuremma
kuin jos niitä ei valittaisi kriteereiksi (Kitchinet al. 1973, Aromaaet al. 1989, Simonset
al. 1991, Bildet al. 1993, Tervahautaet al. 1993, Wooet al. 1993, Ettingeret al. 1994).
Lontoossa laajoissa keski-ikäisiin valtion virkamiehiin kohdistuvissa epidemiologis
tutkimuksissa 1970- ja 1980-luvulla lepo-EKG:n iskemiaa ja sepelvaltimotautia valit
osoittamaan Minnesota-koodit 1.1 – 1.3 (suuri, keskisuuri ja pieni Q/QS-kompleksi),
– 4.4 (ST-segmentin laskut), 5.1 – 5.3 (negatiiviset T-aallot) ja 7.1 (vasen haaraka
(Whitehall-tutkimukset) (Rose & Marmot 1981, Marmotet al. 1991). Näitä samoja koo-
deja on käytetty myös iäkkäisiin kohdistuvissa epidemiologisissa tutkimuksissa le
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EKG:n sepelvaltimotaudin kriteereinä selvitettäessä sepelvaltimotaudin vallitsevu
(Remeset al.1992, Wooet al.1993) (Taulukko 1).

Muita EKG-muutoksia, joita iäkkäisiin kohdistuvissa epidemiologisissa tutkimuksi
on valittu osoittamaan mahdollista sepelvaltimotautia, ovat pieni Q/QS-kompleksi (ko
1.3), ST-segmentin laskut >0.5 mm (koodit 4.1 – 4.2), kaikki ST-segmentin laskut (koo
dit 4.1 – 4.4), negatiiviset T-aallot >1 mm (5.1 – 5.2), kaikki negatiiviset T-aallot (5.1 –
5.3), 2 asteen tai 3 asteen AV-katkos (6.1 – 6.2), vasen haarakatkos (7.1), oikea haa
kos (7.2), täydellinen intraventrikulaarinen katkos (7.4) ja eteisvärinä (8.3).

Iäkkäisiin kohdistuvissa epidemiologisissa tutkimuksissa sairastettua sydäninfa
osoittamaan on lepo-EKG:stä tavallisesti valittu suuri tai keskisuuri Q/QS-komple
(koodit 1.1 – 1.2). Lisäksi sairauskertomustietoja tai joskus potilaan omaa tietoa sair
tusta sydäninfarktista on käytetty hyväksi kuvattaessa sydäninfarktin vallitsevuutta.
MONICA-rekisterissä akuutin sydäninfarktin kriteereinä on käytetty EKG-muutoks
tyypillistä kipuanamneesia, kohonneita seerumin sydänlihasentsyymitasoja ja ak
sydäninfarktin ruumiinavauslöydöksiä (Tuomilehtoet al.1992).

Sepelvaltimotaudin vallitsevuutta kuvattaessa on sairauskertomustiedoista saatet
vittää nitrovalmisteiden käyttöä, etsiä tietoa suoritetusta sepelvaltimo-ohitusleikka
sesta tai angioplastiasta sekä diagnooseja angina pectoriksesta ja sydäninfarktista. A
ole selvää, perustuuko sairauskertomusdiagnoosi sydäninfarktista sairaalan epikri
toon.

2.5. Sepelvaltimotaudin vallitsevuus iäkkäillä

Sepelvaltimotaudin ilmaantuvuus kasvaa voimakkaasti iän myötä. Yli 65-vuotiailla m
hillä tauti manifestoituu yleensä akuuttina sydäninfarktina, naisilla lisäksi angina pe
riksena yhtä yleisesti (Kannel & Vokonas 1992). Iäkkäillä suuri osa akuuteista sydä
farkteista jää tunnistamatta (Nadelmannet al. 1990, Kannel & Vokonas 1992, de Bruyne
et al. 1997). Iän myötä niiden osuus, joilla äkkikuolema on ensimmäinen sepelvaltim
taudin ilmenemismuoto, kasvaa (Kannel & Vokonas 1992).

Sepelvaltimotautikuolleisuus on vähentynyt viimeisen 25 vuoden aikana erityis
keski-ikäisillä mutta myös iäkkäillä Suomessa kuten muissakin länsimaissa (Tuomil
et al. 1989, WHO Technical Report Series 1995). Sydän- ja verisuonisairaudet ovat
edelleen suomalaisten keski-ikäisten miesten ja iäkkäiden miesten ja naisten yleisin
linsyy. Yli puolet kaikista 65 ja 80 ikävuoden välillä tapahtuneista kuolemista joht
sydän- ja verisuonisairauksista (Tilastokeskus 1996).

Sepelvaltimotaudin vaihtelevien epidemiologisten diagnostisten kriteerien ja ain
toissa tutkittujen vaihtelevan iän vuoksi vallitsevuuslukuja on vaikea vertailla iäkkäi
Sepelvaltimotaudin vallitsevuus näyttää kuitenkin kasvavan iän myötä (Lernfeltet al.
1989, Simonset al. 1991, Bild et al. 1993, Ettingeret al. 1994), paitsi yli 80-vuotiailla
miehillä (Simonset al. 1991, Bildet al. 1993, Ettingeret al. 1994) ja aivan vanhimmissa
ikäluokissa eli yli 90-vuotiailla henkilöillä se laskee (Wei & Gersh 1987). Obduktioa
neistot osoittavat, että yli 60-vuotiailla vähintään 60 %:lla on merkittävää ahtaum
vähintään yhdessä sepelvaltimossa (Elveback & Lie 1984). Kuitenkin kliinisesti mani
tin sepelvaltimotaudin vallitsevuus on pienempi.
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Taulukko 1. Sepelvaltimotaudin ja sen eri ilmenemismuotojen vallitsevuus iäkk
aikaisempien tutkimusten mukaan.

Tekijät, jul-
kaisuvuosi

Paikka Tutkimuksen luonne
ja väestö

Tutkittujen luku-
määrä ja ikä

Sepelvaltimotaudin ja/tai sen eri ilmenemismuo-
tojen vallitsevuus

1Sourander
et al.1967

Turku, Suomi Poikittainen väestö-
tutkimus

201 miestä,
204 naista,
> 65-v.

Sepelvaltimotauti:
miehet 11 %, naiset 10 %

2Kitchin
et al.1973

Edinburgh,
Skotlanti

Poikittainen väestö-
tutkimus

215 miestä,
272 naista,
yhteensä 487
henkilöä,
62–90-v.

Sepelvaltimotauti:
18 %, jos anamneesissa AP tai voimakas, pitkä-
kestoinen rintakipuoireisto viitaten sairastettuun
sydäninfarktiin ja/tai EKG:ssä suuri Q/QS-
kompleksi tai LBBB;
28 %, jos edellisten lisäksi pienet EKG-muutok-
set;
AP: miehet 10 %, naiset 12 %

3Cairdet al.
1974 ja
Campbellet
al. 1974

East Kilbride,
Skotlanti

Poikittainen analyysi
pitkittäisestä
väestötutkimuksesta

2254 miestä ja
naista,
> 65-v.

Rasitusrintakipu: 14 %;
Sairastettu sydäninfarkti 9 %

4Kennedy
et al.1977

Kilsyth ja
Glasgow,
Skotlanti

Poikittainen väestö-
tutkimus

181 miestä,
320 naista,
> 65-v.

Sepelvaltimotauti:
miehet 25 %, naiset 21 %;
AP: miehet 16 %, naiset 8 %

5Castelliet
al. 1977

Albany, New York;
Evans County,
Georgia; Framing-
ham, Massachu-
setts; Honolulu
sekä San Fran-
sisco, Yhdysvallat

Poikittainen väestö-
tutkimus
(Cooperative Lipo-
protein
Phenotyping Study)

2377 miestä (joista
Honolulussa ja San
Fransiscossa tutki-
tut olivat japani-
laissyntyisiä)
ja 1028 naista,
> 60-v.

Sepelvaltimotauti:
miehet 19% , naiset 14 %, molemmat yhdessä 17
%

6Agner
1981

Glostrup, Tanska Pitkittäinen väestötut-
kimus (10 v.)
(Glostrup Population
Studies)

230 miestä ja 210
naista, 70-v. ja
uudelleen
tutkitut 80-v.

AP: 70-v.: miehet 10 %, naiset 5 %, 80-v.: mie-
het 10 %, naiset 9 %;
Mahdollinen aikaisempi sydäninfarkti: 70-v.:
miehet 5 %, naiset 3 %,
80-v.: miehet 7 %, naiset 10 %

7Jensen
1984

Kööpenhamina,
Tanska

Poikittaisanalyysi pit-
kittäisestä
väestötutkimuksesta
(Copenhagen
City Heart Study)

1579 miestä ja
1656 naista,
60-69-v.

AP:
miehet 4 %, naiset 2 %

8Aronow et
al. 1986

New York,
Yhdysvallat

Poikittaistutkimus,
valikoitunut
väestö, pitkäaikais-
potilaita

138 miestä,
63-97-v.,
380 naista,
62-103-v.

Sepelvaltimotauti:
miehet 31 %, naiset 2 %

9Lernfeltet
al. 1989

Göteborg, Ruotsi Poikittainen analyysi
pitkittäisestä väestö-
tutkimuksesta (H-70)

449 miestä ja
524 naista,
70-79v.

Sepelvaltimotauti:
70-v.: miehet 17 %, naiset 22 %,
79-v.: miehet 35 %, naiset 29 %

10Aromaa
et al.1989

Suomi, 40 tutki-
muspaikkakuntaa

Poikittainen väestö-
tutkimus
(Mini-Suomi-tutki-
mus)

3637 miestä ja
4363 naista,
30-99-v.

AP: 65-99-v.: miehet 20 %, naiset 17 %;
EKG-muutokset sopien sydäninfarktiin: 65-99-
v.: miehet 6 %, naiset 3 %;
Muut EKG-muutokset sopien sepelvaltimotau-
tiin: 65-99-v.: miehet 36 %,
naiset 41 %;
Sepelvaltimotauti (lääkärin tekemä diagnostinen
arvio): 65-99-v.:
miehet 22 %, naiset 13 %

11Nadel-
mannet al.
1990

Bronx, New York,
Yhdysvallat

Poikittainen analyysi
pitkittäisestä
väestötutkimuksesta
(Bronx Aging Study)

390 miestä ja
naista,
75-85-v.

Sydäninfarkti: 19 %



37

jos
itron

lack-
odi
3 tai

ydänin-

farktin
Taulukko 1. jatkuu.
Tekijät, jul-
kaisuvuosi

Paikka Tutkimuksen luonne
ja väestö

Tutkittujen luku-
määrä ja ikä

Sepelvaltimotaudin ja/tai sen eri ilmenemismuo-
tojen vallitsevuus

12Curbet
al. 1990

Honolulu, Hawaiji Poikittainen analyysi
pitkittäisestä
väestötutkimuksesta
(Honolulu
Heart Program)

1379 alkuperältään
japanilaistamiestä,
60-81-v.

AP: 3 %;
Sydäninfarkti: 2 % EKG:n ja 6 % anamneesin
perusteella

13Simonset
al. 1991

Dubbo, NSW,
Australia

Poikittainen väestö-
tutkimus
(Dubbo Study)

1237 miestä, 1568
naista, >60-v.

60-69-v.: Sepelvaltimotauti: miehet 21 %, naiset
12 %; Sydäninfarkti: miehet 8 %, naiset 3 %
70-79-v.: Sepelvaltimotauti: miehet 30 %, naiset
24 %; Sydäninfarkti: miehet 9 %, naiset 8 %
> 80-v.: Sepelvaltimotauti: miehet 23 %, naiset
25 %; Sydäninfarkti: miehet 2 %, naiset 6 %
> 60-v.: Sepelvaltimotauti: miehet 24 %, naiset
18 %

14Dewhurst
et al.1991

Southampton,
Englanti

Poikittainen väestö-
tutkimus

143 miestä,
116 naista,
65-95-v.

Sepelvaltimotauti (itse ilmoitettu): miehet 15 %,
naiset 13 %;
AP (Rosen lomake): miehet 16 %, naiset 11 %;
Sydäninfarkti (Rosen lomake): miehet 9 %, nai-
set 5 %

15Bild et al.
1993 ja
Ettingeret
al. 1994

Forsyth County,
North Carolina,
Sacramento C.,
California,
Washington C.,
Maryland ja
Pittsburgh,
Pennsylvania,
Yhdysvallat

Poikittainen väestö-
tutkimus
(Cardiovascular
Health Study)

5201 miestä ja
naista,
> 65-v.

65-74-v.: Sepelvaltimotauti: miehet 28 %, naiset
19 %; AP: miehet 15 %, naiset 9 %; Sydänin-
farkti: miehet 11 %, naiset 4 %,
75-84-v.: Sepelvaltimotauti: miehet 35 %, naiset
26 %; AP: miehet 18 %, naiset 12 %; Sydänin-
farkti: miehet 16 %, naiset 6 %,
> 85-v.: Sepelvaltimotauti: miehet 32 %, naiset
37 %; AP: miehet 10 %, naiset 13 %; Sydänin-
farkti: miehet 7 %, naiset 9 %
> 65-v.: Sepelvaltimotauti: miehet 29 %, naiset 19
%

16Woo et
al. 1993

Hong Kong Poikittainen väestö-
tutkimus

96 kiinalaista
miestä, 101 kiina-
laista naista,
> 70-v.

Todennäköinen sepelvaltimotauti: miehet 26 %,
naiset 27 %;
Mahdollinen sepelvaltimotauti:
miehet 17 %, naiset 14 %

17Terva-
hautaet al.
1993

Ilomantsi,
Itä-Suomi, Pöytyä
ja Mellilä, Lounais-
Suomi

Poikittainen analyysi
pitkittäisestä väestö-
tutkimuksesta (Seven
Countries Study -tut-
kimuksen suomalai-
nen kohortti)

413 miestä,
70-89-v.

Sepelvaltimotauti: 45 %;
Sydäninfarkti: 12 %;
AP: 14 %;
Muut sepelvaltimotautiin viittaavat EKG-muu-
tokset: 20 %

18Krumholz
et al.1994

New Haven,
Connecticut,
Yhdysvallat

Poikittainen analyysi
pitkittäisestä väestö-
tutkimuksesta
(EPESE kohortti)

997 miestä ja
naista, ei laitoshoi-
dossa olevia,
> 65-v.

Sairastettu sydäninfarkti: miehet 20 %, naiset 13
%, molemmat yhdessä 15 %;
Rasitusrintakipu: miehet 12 %, naiset 10 %,
molemmat yhdessä 10 %

19deBruyne
et al.1997

Rotterdam,
Hollanti

Poikittainen väestö-
tutkimus
(Rotterdam Study)

3272 miestä ja
naista,
> 55-v.

Sairastettu sydäninfarkti: miehet 16 %, naiset 7
%, molemmat yhdessä 11 %

1 Diagnostiset kriteerit: EKG:ssä Minnesota-koodit 1.1 tai 1.2, tai aiemmin sairastettu sydäninfarkti,
EKG:ssä samanaikaisesti tähän viittaava muutos (koodi 1.3), tai rasitusrintakipu, joka helpottuu levolla tai n
otolla.
2 Angina pectoris (AP)- tai sydäninfarktioireisto Rosen kyselylomakkeen mukaan (Rose 1962, Rose & B
burn 1968), ja/tai EKG:ssä suuri-keskisuuri Q/QS-kompleksi (Minnesota-koodit 1.1 – 1.2) tai LBBB (ko
7.1), tai EKG:ssä pieni Q/QS-kompleksi (koodi 1.3) tai vähäisiä ST-T-tai T-aaltomuutoksia (koodit 4.1 – 4.
5.1 – 5.3), jotka eivät verenpainetaudin tai läppävian aiheuttamia.
3 Rasitusrintakipu ja tieto sairastetusta sydäninfarktista tiedusteltu kyselylomakkeen avulla.
4 AP Rosen haastattelulomakkeen mukaan (Rose & Blackburn 1968), ja/tai anamneesissa sairastettu s
farkti, ja/tai EKG:ssä patologiset Q/QS-kompleksit.
5 AP Rosen haastattelulomakkeen tai kliinisen tutkimuksen ja haastattelun mukaan, tai EKG:ssä sydänin
löydökset.
6 AP- ja sydäninfarktioireisto Rosen haastattelulomakkeen mukaan (Rose 1962, Rose & Blackburn 1968).
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Turkulaisilla 70-vuotiailla esiintyy sepelvaltimotautia miehistä 29 %:lla ja naisista
%:lla lääkärin tekemän kliinisen tutkimuksen perusteella. Sydäninfarktin oli sairasta
16 % miehistä ja 6 % naisista (Lehtonen & Tilvis 1994). Muiden suomalaisten väestö
kimusten mukaan sepelvaltimotaudin vallitsevuus vaihtelee iäkkäillä miehillä 11 %:
45 %:n välillä ja iäkkäillä naisilla 10 %:n ja 13 %:n välillä (Taulukko 1). Pienimmät va
litsevuudet esiintyvät Souranderin ja hänen työtovereidensa (1967) tutkimuksessa,
sepelvaltimotaudin diagnostisiksi kriteereiksi ei valittu lepo-EKG:n ST-laskuja, negati
sia T-aaltoja tai vasenta haarakatkosta vallitsevuutta määritettäessä. Muissa maissa
jen tutkimusten mukaan sepelvaltimotaudin vallitsevuus vaihtelee iäkkäillä miehillä
%:n ja 31 %:n välillä ja iäkkäillä naisilla 13 %:n ja 27 %:n välillä. Länsieurooppalaisis
ja yhdysvaltalaisissa väestöissä vallitsevuus on lievästi suurempi kuin australialais
väestössä (Taulukko 1). Pienimmät vallitsevuudet esiintyvät Dewhurstin ja hänen ty

Taulukko 1. jatkuu.
7 AP Rosen haastattelulomakkeen mukaan (Rose & Blackburn 1968).
8 Anamneesissa sairastettu sydäninfarkti, tai EKG:ssä Q-aalto sopien sairastettuun sydäninfarktiin (kestol
vähintään 0.04 sekuntia), tai anamneesissa kardiologin vahvistama AP-oireisto.
9 AP Rosen haastattelulomakkeen mukaan (Rose & Blackburn 1968, Rose 1962) tai anamneesissa sydän
tai EKG:ssä aikaisempaan sydäninfarktiin sopivat muutokset (Minnesota-koodit 1.1 – 1.2), tai EKG:ssä m
sepelvaltimotautiin sopivia muutoksia (koodit 7.1, 4.1 - 4.2, 5.1 - 5.2).
10 AP Rosen haastattelulomakkeen mukaan (Rose & Blackburn 1968), tai sairastettu sydäninfarkti epikriis
jen mukaan, tai EKG:ssä sydäninfarktiin sopivat muutokset (Minnesota-koodi 1.1 yksin tai 1.2 plus 5.1 - 5.2
jokin muu EKG-muutos sopien sepelvaltimotautiin kuten koodit 1.2 (ei yhdessä negatiivisten T-aaltomuuto
kanssa), 1.3, 4.1 - 4.3, 5.1 - 5.2, 6.1 - 6.2, 7.1 - 7.2, 7.4 tai 8.3. Lääkärin tekemä diagnostinen arvio kliinise
kimuksen, anamneesin ja tutkimustulosten perusteella.
11Sairastettu sydäninfarkti: EKG:ssä patologinen Q-aalto, joka kestoltaan >0.04 s tai R-aaltojen katoaminen, tai
sairauskertomuksessa ja sairaalan epikriisissä diagnoosi sairastetusta sydäninfarktista.
12 AP haastattelulomakkeen mukaan, EKG:ssä suuri Q/QS-kompleksi sopien sydäninfarktiin, kliininen tutk
ja haastattelu.
13 Sydäninfarktioireisto haastattelulomakkeen (Roseet al. 1982) ja anamneesin mukaan, tai sydäninfarktioi
reisto haastattelulomakkeen mukaan + EKG-muutokset (Q-aallot/negatiiviset T-aallot), tai mahdolli
sydäninfarktiin ja todennäköiseen AP:een sopiva oireisto haastattelulomakkeen mukaan, tai AP:een
oireisto haastattelulomakkeessa, tai sepelvaltimotautiin sopivat EKG-muutokset (Q-aallot, negat. T-aall
ST-laskut ilman LVH:ta).
14AP-oireisto tutkittavan ilmoittamana, tai esitiedoissa sairastettu sydäninfarkti. AP- ja sydäninfarktioireisto
kittu myös Rosen haastattelulomakkeen avulla (Roseet al. 1982) ja lääkäri tehnyt näistä diagnoosit kliinisesti.
15 AP tai sairastettu sydäninfarkti tutkittavan ilmoittamana, mutta varmistettuna sairauskertomuksesta tai l
rin haastattelussa (esim. nitroglyseriinin käyttö), tai sepelvaltimoiden ohitusleikkaus tai angioplastia anam
sissa, tai EKG:ssä sairastettuun sydäninfarktiin sopivat muutokset (Cardiac Injury Score).
16 Todennäköinen sepelvaltimotauti: AP- tai sydäninfarktioireisto Rosen haastattelulomakkeen mukaan (R
Blackburn 1968), sepelvaltimotautihistoria yhdessä taudin lääkityksen kanssa ja EKG:ssä muutokset s
todennäköiseen sepelvaltimotautiin (Minnesota-koodit 1.1 - 1.2); Mahdollinen sepelvaltimotauti: Anamn
sesti ei sepelvaltimotautia tai siihen sopivia oireita, mutta EKG:ssä muutokset sopien mahdolliseen sepe
motautiin (Minnesota-koodit 1.3, 4.1 - 4.4, 5.1 - 5.3, 7.1).
17 Sydäninfarkti: sairastettu sydäninfarkti viimeisen 5 v:n aikana tai EKG:ssä muutokset sopien sairaste
sydäninfarktiin (Minnesota-koodit 1.1 tai 1.2 plus 5.1 - 5.2), tai AP Rosen haastattelulomakkeen mukaan (
& Blackburn 1968), mutta ei sairastettua sydäninfarktia, tai muut sepelvaltimotautiin viittaavat EKG-muuto
(Minnesota-koodit 1.2, 5.1 - 5.2, 7.1, 7.4, 8.3 tai horisontaalinen tai alaspäin vievä ST-tason lasku vähintää
mm), mutta ei sairastettua sydäninfarktia tai tyypillistä AP:sta.
18 Sairastettu sydäninfarkti (tutkittavan ilmoittamana, mutta tieto varmistettu sairauskertomuksista sydänin
tin tai epästabiilin angina pectoriksen ajanjaksolta sairaalassa ja 5 v. aiemmalta ajanjaksolta), tai rasitu
kipu.
19 Sairastettu sydäninfarkti (tutkittavan ilmoittamana tai varmistettu hoitavalta lääkäriltä), tai EKG:ssä sair
tun sydäninfarktin muutokset (patologinen Q-aalto tai R-aaltojen merkittävä pieneneminen prekordiaal
kytkennöissä), jotka kardiologi tai Modular ECG Analysis System-tietokoneohjelma analysoi.
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vereidensa (1991) tutkimuksessa, jossa lepo-EKG-muutoksia ei valittu sepelvalt
taudin diagnostisiksi kriteereiksi vallitsevuutta määritettäessä.

Angina pectoriksen vallitsevuus vaihtelee eri tutkimusten mukaan iäkkäillä miehill
%:n ja 20 %:n välillä ja iäkkäillä naisilla 2 %:n ja 17 %:n välillä (Taulukko 1). Sekä mi
hillä että naisilla suurimmat vallitsevuusluvut esiintyvät Mini-Suomi-tutkimuksessa (A
maaet al.1989). Matalimmat luvut esiintyvät japanilaisilla ja tanskalaisilla. Sydäninfar
tin vallitsevuus vaihtelee iäkkäillä miehillä 2 %:n ja 20 %:n välillä ja iäkkäillä naisilla
%:n ja 13 %:n välillä (Taulukko 1). Korkeimmat vallitsevuusluvut esiintyvät yhdysvalt
laisilla tutkituilla, matalimmat japanilaisilla, tanskalaisilla sekä yli 80-vuotiailla austral
laisilla.

2.6. Sepelvaltimotaudin vaaratekijät iäkkäillä

Sepelvaltimotaudin vaaratekijät ovat iäkkäillä samoja kuin keski-ikäisillä, vaikka yli 7
vuotiailla useiden vaaratekijöiden merkitys on todennäköisesti vähäisempi (Castelliet al.
1989, Applegateet al. 1991, Simonset al.1991, Kannel & Vokonas 1992, Kannel & Lar-
son 1993, Welinet al. 1993, Krumholzet al. 1994, WHO Technical Report Series 1995
Kuusisto 1996, Botset al. 1997, Wenger 1997) ja yli 80-vuotiailla erittäin vähäine
(Casigliaet al. 1993). Ihmisen ikääntyessä suhteellinen riski sairastua yleensä pien
mutta absoluuttinen riski kasvaa.

Poikittaistutkimusten mukaan iäkkäillä sepelvaltimotautiin ovat yhteydessä ikä (K
nedyet al. 1977, Applegateet al. 1991, Bildet al. 1993), positiivinen sukuhistoria sepel-
valtimotaudin suhteen (Simonset al. 1991), miessukupuoli (Applegateet al. 1991), tupa-
kointi (Aronow et al. 1986, Applegateet al. 1991), matala koulutustaso (Simonset al.
1991), kohonnut verenpaine (Applegateet al. 1991, Simonset al. 1991), kohonnut systo-
linen verenpaine (Aronowet al. 1986), kohonnut seerumin kolesterolitaso (Aronowet al.
1986, Applegateet al. 1991), matala seerumin HDL-kolesterolitaso (Simonset al. 1991,
Tervahautaet al. 1993), kohonnut seerumin triglyseriditaso (Simonset al. 1991, Terva-
hautaet al. 1993), korkea seerumin kokonaiskolesteroli/HDL-kolesterolisuhde (Ter
hautaet al. 1993), aikuistyypin diabetes (Applegateet al. 1991, Simonset al. 1991) ja
LVH (Applegateet al. 1991).

Iäkkäillä sepelvaltimotaudin, sydäninfarktin tai sepelvaltimotautikuolleisuuden vaa
ennustavat pitkittäistutkimusten mukaan ikä (Seemanet al. 1993), miessukupuoli (Kuu-
sistoet al. 1994, 1995b), tupakointi (Jajichet al. 1984, Benfanteet al. 1991, 1992, See-
man et al. 1993, Kuusistoet al. 1994), kohonnut systolinen verenpaine joko yksistää
(Castelliet al. 1989, Benfanteet al. 1992, Welinet al. 1993, Kuusistoet al. 1994, Glynn
et al. 1995) tai yhdistyneenä kohonneeseen diastoliseen verenpaineeseen (Welinet al.
1993, Kannel 1987, Kannel & Larson 1993), kohonnut diastolinen verenpaine (Glynet
al. 1995), kohonnut seerumin kolesterolitaso (Kannel 1987, Castelliet al. 1989, Benfante
et al. 1992, Kannel & Larson 1993, Welinet al. 1993, Tervahautaet al. 1995, Cortiet al.
1997), kohonnut seerumin LDL-kolesterolitaso (Castelliet al. 1989), matala seerumin
HDL-kolesterolitaso (Castelliet al. 1989, Kuusistoet al. 1994), kohonnut seerumin trig-
lyseriditaso (Castelliet al.1989, Welinet al. 1993), diabetes (Kannel 1987, Seemanet al.
1993), aikuistyypin diabetes (Kannel & Larson 1993, Kuusistoet al. 1994), hyperglyke-
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mia (Castelliet al. 1989, Welinet al. 1992), hyperinsulinemia yhdistyneenä mikroalbu
minuriaan (Kuusistoet al. 1995b), ylipaino (Kannel 1987, Castelliet al. 1989, Seemanet
al. 1993, Welin et al. 1993), kohonnut seerumin virtsahappopitoisuus (Casigliaet al.
1993), kohonnut plasman homokysteiinitaso (Botset al. 1997), fyysinen inaktiviteetti
(Wenger 1997), epäspesifiset ST-segmentti- ja T-aaltomuutokset ja intraventrikulaa
katkos (Kannelet al. 1987b) sekä LVH (Kannelet al. 1987a, Castelliet al. 1989, Kannel
& Larson 1993).

Hyperkolesterolemian ja matalan HDL-kolesterolin (Krumholzet al. 1994), tupakoin-
nin (Castelliet al. 1989, Welinet al. 1993), hyperglykemian (Welinet al. 1993), obesi-
teetin (Aronowet al. 1986, Applegateet al. 1991, Benfanteet al. 1992) ja hyperinsuline-
mian (Welinet al. 1992) osuudesta sepelvaltimotaudin vaaratekijöinä iäkkäillä käsityk
ovat ristiriitaiset.

Apolipoproteiini e4-alleeli, jonka on havaittu olevan yhteydessä sepelvaltimotau
esiintymiseen keski-ikäisillä, ei kuitenkaan iäkkäillä näyttäisi olevan sepelvaltimotau
vaaratekijä (Kuusistoet al. 1995a). Iäkkäisiin kohdistuneissa tutkimuksissa se on ol
yhteydessä Alzheimerin taudin (Stengårdet al. 1995), vaskulaarisen dementian ja kogn
tiivisen toimintakyvyn häiriön esiintymiseen (Feskenset al.1994), ja sen esiintyminen on
ennustanut kognitiivisen tason heikkenemistä kolmen vuoden seurannan aikana
sekoittavat tekijät on otettu huomioon (Feskenset al. 1994).

Vaaratekijöiden merkitys vaihtelee sukupuolen mukaan (Seemanet al. 1993, Kuusisto
et al. 1994). Osalla vaaratekijöistä, kuten esimerkiksi diabeteksella, hypertriglyseride
alla ja matalalla seerumin HDL-kolesterolitasolla, on suurempi merkitys naisille k
miehille sepelvaltimotaudin kehittymisen suhteen (Eakeret al. 1993, Wenger 1997). Suo-
malaisessa pitkittäistutkimuksessa iäkkäillä itäsuomalaisilla aikuistyypin diabe
(NIDDM), miessukupuoli, aiempi sydäninfarkti, tupakointi, kohonnut systolinen vere
paine ja matala seerumin HDL-kolesteroli ovat olleet sepelvaltimotautitapahtumien
keiset vaaratekijät (Kuusistoet al.1994). Aikuistyypin diabeteksen, sen keston ja hoitot
sapainon vaikutukset sepelvaltimotautisairastavuuteen ja -kuolleisuuteen ovat olleet
kittävämmät naisilla kuin miehillä. Myös muut tutkimukset tukevat tämän tutkimuks
tulosta siitä, että aikuistyypin diabetes on merkittävämpi fataalien sepelvaltimotautita
tumien vaaratekijä naisilla kuin miehillä (Barrett-Connoret al.1991).

Keski-ikäisillä tupakointi on kiistatta sepelvaltimotaudin vaaratekijä, mutta iäkkä
sen merkityksestä vaaratekijänä on kiistelty. Kahdessa suuressa pitkittäistutkimuk
tupakointi on osottautunut sepelvaltimotaudin vaaratekijäksi myös iäkkäillä. Hono
Heart Program -tutkimuksessa analysoitiin 1394 iäkkään miehen aineistossa tupak
sepelvaltimotaudin mahdollisena riskitekijänä. Tupakoinnin todettiin lisäävän 12 vuo
seurannassa nonfataalien sydäninfarktien ja fataalien sepelvaltimotautitapahtumien
raa. Absoluuttinen vaara oli melkein kaksinkertainen iäkkäillä verrattuna keski-ikäis
Muiden sepelvaltimotaudin vaaratekijöiden vakioinnin jälkeen ero kuitenkin häv
Sepelvaltimotautitapahtumien ilmaantuvuus muuttui iäkkäillä ja keski-ikäisillä linea
sesti sen mukaan, oliko henkilö tupakoimaton, aikaisemmin tupakoinut vai tupakoiko
edelleen. (Benfanteet al. 1991.) Toisen suuren pitkittäistutkimuksen mukaan tupakoit
joilla on 52 % suurempi vaara saada fataali sepelvaltimotautitapahtuma verrattuna
koimattomiin, aikaisemmin tupakoineisiin tai piipun tai sikarin polttajiin (Jajichet al.
1984).
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Estrogeeni laskee seerumin LDL-kolesterolin pitoisuutta ja nostaa HDL-kolester
pitoisuutta. Estrogeeni toimii myös sepelvaltimoiden vasodilatoijana parantaen veriv
usta sepelvaltimoissa ja vaikuttaa suotuisasti plasman glukoosi- ja insuliinitaso
(Eakeret al. 1993.) Postmenopausaalisen estrogeenikorvaushoidon on epidemiolog
tutkimuksissa havaittu vähentävän sepelvaltimotaudin ilmaantuvuuden ja kuolleisu
vaaraa (Stampferet al. 1991), tosin päinvastaisiakin tuloksia on esitetty. Suomalaise
tutkimuksessa havaittiin estrogeenihormonikorvaushoidon itsenäisesti vähentävän
kuolemia ja kuolleisuuden mutta ei sairastavuuden vaaraa sydän- ja verisuonisairau
(Souranderet al. 1998). Sepelvaltimotautia sairastavilla postmenopausaalisilla naisilla
ole havaittu eroa nonfataalien sydäninfarktien tai sepelvaltimotautikuolemien ilmaa
vuudessa neljän vuoden seuranta-aikana estrogeenin ja medroksiprogesteronias
kombinaation tablettihoitoryhmässä verrattuna placebohoitoryhmään (Hulleyet al.1998).

Framinghamissa kerätyn pitkittäisaineiston perusteella liikapaino ennustaa itsenä
sepelvaltimotaudin ilmaantumista iäkkäillä (Hubertet al. 1983). Joidenkin tutkimusten
mukaan liikapaino ei kuitenkaan ole sepelvaltimotaudin vaaratekijä iäkkäillä (Aronowet
al. 1986, Harriset al. 1997). Yhdysvaltalaisen suuren NHANES-seurantatutkimuks
mukaan iäkkäillä liikapaino on sepelvaltimotaudin vaaratekijä ainoastaan, jos tutkim
sesta on suljettu pois ne iäkkäät, jotka ovat pudottaneet painoaan 10 % tai enemmän
non nousu eniten liikapainoisilla iäkkäillä ennustaa sepelvaltimotaudin vaaraa. (Harret
al. 1997.) Epäedullinen vyötärö-lantioympärysmittasuhde eli keskivartalolle painott
lihavuus on väestötutkimuksissa havaittu tärkeäksi sepelvaltimotaudin itsenäiseksi v
tekijäksi keski-ikäisillä (Lapiduset al. 1984).

Matalan sosioekonomisen tason on havaittu itä- ja länsisuomalaisilla 25 – 64-vuot
henkilöillä olevan yhteydessä epäedullisiin sepelvaltimotaudin riskitekijöihin (Luotoet
al. 1994). Iäkkäillä kuolleisuus (Foxet al. 1985) sekä sepelvaltimotaudin vaaratekijä
(Wenger 1997) ovat puolestaan voimakkaasti yhteydessä epäedulliseen sosioeko
seen ja matalaan koulutustasoon.

Yhdysvaltalainen iäkkäihin kohdistuva väestötutkimus Cardiovascular Health St
(CHS) on osoittanut ei-manifestia sepelvaltimotautia sairastavilla säännöllisen liikun
olevan yhteydessä sepelvaltimotaudin vaaratekijöiden ja ei-manifestin taudin merk
vähenemiseen vieläpä siten, että harjoituksen intensiteetillä on tunnettujen vaarate
den vakioinnin jälkeenkin lineaarinen yhteys vaaratekijöiden ja ei-manifestin tau
merkkien vähenemiseen (Siscovicket al.1997).

2.7. Sepelvaltimotauti ja toimintakyky

2.7.1. Fyysinen toimintakyky

Suurin osa poikittaisista väestö- ja kliinisten tutkimusten tuloksista osoittaa sydän
verisuonisairauksien ja heikentyneen fyysisen toimintakyvyn välillä yhteyden iäkkä
(Taulukko 2). Osa tutkimuksista sisältää myös keski-ikäisiä iäkkäiden lisäksi. Sydän
verisuonisairauksien ja heikentyneen fyysisen toimintakyvyn välillä on havaittu yht
sellaisissa tutkimuksissa, joissa ei ole vakioitu sekoittavia tekijöitä (Wiklundet al. 1992,
Ettingeret al. 1994, Visseret al. 1994) sekä sellaisissa, joissa näitä on vakioitu (Neillet
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al. 1985, Jetteet al. 1988, Pearlman & Uhlmann 1988, Lammiet al. 1989a, Verbruggeet
al. 1989, Pinskyet al. 1990, Mitchell et al. 1991, Nelsonet al. 1991, Guccioneet al.
1994, Lukkarinen & Hentinen 1997).

Muita itsenäisiä tekijöitä, jotka ovat olleet monimuuttujamalleissa yhteydessä heik
tyneeseen fyysiseen toimintakykyyn, ovat ikä (Jetteet al. 1988, Nelsonet al. 1991), nais-
sukupuoli (Nelsonet al. 1991), tupakointi (Nelsonet al. 1991), näön heikentyminen
(Lammi et al.1989a), kognitiivinen toimintakyvyn häiriö (Guccioneet al. 1994), lonkka-
murtuman jälkitila (Verbruggeet al. 1989, Guccioneet al. 1994), diabetes (Lammiet al.
1989a, Verbruggeet al. 1989, Nelsonet al. 1991, Guccioneet al. 1994), pahanlaatuiset
kasvaintaudit (Verbruggeet al. 1989), osteoporoosi (Verbruggeet al. 1989), tuki- ja lii-
kuntaelinten sairaudet (Lammiet al. 1989a), krooninen obstruktiivinen keuhkosairau
(Lammi et al. 1989a, Guccioneet al. 1994), depressio (Guccioneet al. 1994) ja artriitti
(Jetteet al.1988, Verbruggeet al.1989, Guccioneet al. 1994).

Bildin ja hänen työtovereidensa (1993) poikittaisessa Cardiovascular Health -tu
muksessa ikävakioinnin jälkeen selvimmin yhteydessä heikentyneeseen fyysiseen to
takykyyn oli ikä. Vaikka fyysinen toimintakyky oli huonompi manifestia, oireista sydä
ja verisuonisairautta (kuten sepelvaltimotautia, sydämen vajaatoimintaa tai aivoveren
ron häiriön jälkitilaa) sairastavilla, oireisten henkilöiden fyysisen toimintakyvyn ikä
liittyvä heikentyminen ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi oireettomien, subkliinisi
sydän- ja verisuonisairauksista kärsivien henkilöiden ikään liittyvästä fyysisen toimi
kyvyn heikkenemisestä. Oireettomia sydän- ja verisuonisairauksia olivat kohonnut ve
paine, kaulavaltimoiden ahtaumat, sydämen ultraäänitutkimuksessa havaittu pienen
vasemman kammion ejektiofraktio tai EKG:ssä vasemman kammion paksuuntumine
sydäninfarktin merkit. Manifestia/ei-manifestiä sairautta potevien välillä erot taudin oi
den ja ilmiasun suhteen olivat vähäiset, mikä saattaa selittää osittaisen negatiivisen
sen. (Bildet al.1993.)

Suurin osa pitkittäisistä väestö- ja kliinisten tutkimusten tuloksista osoittaa sydän
verisuonisairauksien ennustavan heikentynyttä fyysistä toimintakykyä iäkkäillä (T
lukko 3). Joissakin tutkimuksissa ei ole vakioitu sekoittavia tekijöitä (Konu 1977), k
taas useimmissa näitä on vakioitu (Harriset al. 1989, 1991, Keilet al. 1989, Nickel &
Chirikos 1990, Incalziet al.1992, Boultet al. 1994).

Muita itsenäisiä tekijöitä, jotka ovat ennustaneet monimuuttujamalleissa heikentyn
fyysistä toimintakykyä, ovat muun muassa ikä (Harriset al. 1989, Keil et al. 1989,
Lammi et al. 1989b, Boultet al. 1994), tupakointi (Guralnik & Kaplan 1989), runsa
alkoholin käyttö (Guralnik & Kaplan 1989), naissukupuoli (Moret al. 1989), naimatto-
muus (Moret al. 1989), matala koulutustaso (Harriset al. 1989, Keilet al. 1989, Lammi
et al.1989b, Moret al.1989, Boultet al.1994), vähäiset sosiaaliset kontaktit (Boultet al.
1994), vähäinen liikunta (Moret al.1989), diabetes (Lammiet al.1989b, Moret al.1989,
Nickel & Chirikos 1990), artriitti (Harriset al. 1989, Moret al. 1989, Boultet al. 1994),
pahanlaatuiset kasvaintaudit (Incalziet al. 1992), liikapaino (Guralnik & Kaplan 1989,
Harriset al.1989, Keilet al.1989), näön heikentyminen (Moret al. 1989), kohonnut see-
rumin kolesterolitaso (Keilet al. 1989) ja matala vitaalikapasiteetti (FVC) (Lammiet al.
1989b).

Mor'in ja hänen työtovereidensa (1989) pitkittäisessä väestötutkimuksessa kartoit
mm. pitkäaikaisia sairauksia sellaisten muiden tekijöiden ohella, jotka saattoivat en
taa fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä. Sydäntauti ei ennustanut 2 vuoden se
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nassa fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä. Tulokseen todennäköisesti vaikutti ai
ton valikoituneisuus ja lyhyt seuranta-aika. Tutkimuspopulaatio koostui hyväkuntois
70 – 74-vuotiaista, jotka seurannan alussa olivat toimintakyvyltään itsenäisiä. (Moret al.
1989.) Guralnikin ja hänen työtovereidensa (1989) väestötutkimuksessa (seuranta-a
vuotta) sydäntaudin puuttuminen ei ennustanut hyvää toimintakykyä iäkkäillä, toisin k
verenpainetaudin puuttuminen. Tutkimuspopulaation kato ja valikoituneisuus mahd
sesti vääristivät tutkimustuloksia. Seurannassa katosi kohortin nuorimpia, rodultaan
tia ja pienituloisia, joiden toimintakyky oli todennäköisesti huonompi kuin muiden os
listujien. (Guralniket al 1989.)

Taulukko 2. Sydän- ja verisuonisairauksien (SVS) ja heikentyneen fyysisen toiminta
väliset yhteydet iäkkäillä aikaisempien poikittaistutkimusten mukaan.

Tekijät,
julkaisu-
vuosi

Paikka Tutkimuksen
luonne ja väestö

Tutkittujen ikä ja lukumäärä Fyysisen toimintakyvyn
mittauksen menetelmät ja
mittarit

Tulokset1

Neill et
al. 1985

Boston,
Yhdysval-
lat

Sairaalapotilaat 35-77-v., 100 sepelvaltimotau-
tia sairastavaa miestä, joista >
60-vuotiaita 38 henkilöä, rasi-
tuskokeeseen tulijoita

Rasitus-EKG, kyselylo-
make; mm. kävely, portai-
den nousu, kevyet ja
raskaat kotityöt, taakkojen
kantaminen

+ (sepelvaltimo-
tauti)

Jetteet al.
1988

Framing-
ham, Mas-
sachusetts,
Yhdysval-
lat

27-vuotinen pitkit-
täinen väestötutki-
mus, SVS:n ja
fyysisen toiminta-
kyvyn yhteydet poi-
kittaistutkimuksena
(Framingham Disa-
bility Study)

56-88-v., 1036 miestä ja 1504
naista, ei laitoshoidossa olevia,
alkujaan 5209 henkilön tutki-
musväestö

Haastattelu; "Katz ADL
scale", "Branch scale",
"Rosow-Breslau scale",
"Nagi scale" (ADL-toi-
minnot, raskaat fyysiset
toiminnot kuten ikkunan-
pesu, liikuntakyky, eräät
muut fyysiset toiminnot
mm. yläraajojen lihastoi-
mintaa mittaavat)

+ (aivohalvauk-
sen jälkitila sekä
vähäisessä mää-
rin angina pecto-
ris)

Pearlman
& Uhl-
mann
1988

King
County,
Washing-
ton,
Yhdysval-
lat

Valikoitu väestö,
avoterveydenhuol-
lon potilaat

> 65-v., 33 sepelvaltimotautia
sairastavaa, jotka valittiin
126:sta potilaasta, jotka nime-
sivät eniten elämänlaatua hait-
taavan jonkin pitkäaikaisen
taudin

Haastattelu ja kyselylo-
make; "Likert-skaala",
useista eri dimensioista
(mm. fyysisestä toiminta-
kyvystä) koostuva elämän-
laatukysely

+ (sepelvaltimo-
tauti)

Lammi et
al. 1989a

Ilomantsi,
Itä-Suomi,
Pöytyä ja
Mellilä,
Lounais-
Suomi

Pitkittäinen väestö-
tutkimus, poikittai-
nen analyysi 25-
vuotisseurantako-
hortista (Seven
Countries Study)

65-84-v., 716 miestä, Seitse-
män maan tutkimuksen suo-
malainen kohortti, alkujaan
1675 miehen tutkimusväestö

Itsetäytettävä kyselylo-
make hoitajan tai lääkärin
täydentämä; ADL-, IADL-
toiminnot, liikuntakyky

+

Ver-
bruggeet
al. 1989

Yhdysval-
lat

Väestötutkimus
(National Health
Interview Survey,
NHIS, Supplement
on Aging, SOA)

> 55-v., 16148 miestä ja
naista, ei laitoshoidossa olevia

Haastattelu; ADL-, IADL-
toiminnot, liikuntakyky

+ (aivoverenkier-
tohäiriöt, yksin
tai synergisesti
lonkkamurtu-
man kanssa, sekä
iskeeminen
sydäntauti, yksin
tai synergisesti
pahanlaatuisen
kasvaintaudin
kanssa)

Pinskyet
al. 1990

Framing-
ham, Mas-
sachusetts,
Yhdysval-
lat

27-vuotinen pitkit-
täinen väestötutki-
mus, SVS:n ja
fyysisen toiminta-
kyvyn yhteydet poi-
kittaistutkimuksena

55-88-v., 1065 miestä ja 1511
naista, ei laitoshoidossa olevia,
alkujaan 5209 henkilön tutki-
musväestö

Haastattelu; "Rosow-Bres-
lau Functional Health
scale" (raskaat fyysiset toi-
minnot kuten ikkunan-
pesu, liikuntakyky)

+ (sepelvaltimo-
tauti, erityisesti
angina pectoris)

Taulukko 2. jatkuu.
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Tekijät,
julkaisu-
vuosi

Paikka Tutkimuksen
luonne ja väestö

Tutkittujen ikä ja lukumäärä Fyysisen toimintakyvyn
mittauksen menetelmät ja
mittarit

Tulokset1

Nelsonet
al. 1991

Durham,
Pohjois-
Carolina,
Yhdysval-
lat

Sairaalapotilaat 53-66-v., 438 miestä ja naista,
keski-ikä 60 v., sepelvaltimoi-
den varjoainekuvaus- ja ohi-
tusleikkausjonossa olevia

Itsetäytettävä kyselylo-
make; "Duke Activity Sta-
tus Index" (DASI) (Hlatky
et al. 1989) (ADL-, IADL-
toiminnot, liikuntakyky,
seksuaalitoiminnot, har-
rastustoiminnot)

+ (angina pecto-
ris, 3 suonen
sepelvaltimo-
tauti, sydämen
vajaatoiminta)

Mitchell
et al.
1991

Sydney,
Australia

Väestötutkimus,
valikoitu väestö

55-88-v., keski-ikä 68.5 v.,
210 miestä ja naista, ei laitos-
hoidossa olevia

Itsetäytettävä kyselylo-
make; "Nottingham Health
Profile" (NHP) (sisältää
mm. liikuntakyvyn)

+ (sepelvaltimo-
tauti ja verenpai-
netauti yhdessä)

Wiklund
et al.
1992

Ruotsi,
Kanada,
Yhdysval-
lat

Kliininen tutkimus
(lääkeainetutkimus
CAST), sairaalapo-
tilaat

1465 sydäninfarktin sairasta-
nutta miestä ja naista, joiden
keski-ikä 61.0 +9.7 v. (sepel-
valtimotautia,verenpainetautia
tai sydämen vajaatoimintaa
sairastavat)

Itsetäytettävä kyselylo-
make; liikuntakykyä,
ADL- ja IADL-toimintoja
tiedusteltiin RAND Medi-
cal Outcome Studyn
lyhennetyllä mittaristolla

+

Bild et al.
1993

Forsyth
County,
Sacra-
mento C.,
Washing-
ton C.,
Pitts-
burgh,
Yhdysval-
lat

Väestötutkimus
(Cardiovascular
Health Study)

> 65-v., 5201 miestä ja naista
(poissuljettuna laitoshoidossa
olevat, pyörätuolipotilaat tai
pahanlaatuisen kasvaimen
takia hoitoa saavat)

Haastattelu; ADL- ja
IADL-toiminnot (Katzin ja
Lawtonin lomakkeet), lii-
kuntakyky, yläraajojen toi-
mintakykyä mittaavat
fyysiset toiminnot

+ (oireisilla
SVS-potilailla
huonompi toi-
mintakyky kuin
oireettomilla);
- (ryhmien
välillä ei eroa
vanhenemisen
mukana tuo-
maan heikenty-
neeseen
toimintakykyyn)

Guccione
et al.
1994

Framing-
ham, Mas-
sachusetts,
Yhdysval-
lat

36-vuotinen pitkit-
täinen väestötutki-
mus, SVS:n ja
fyysisen toiminta-
kyvyn yhteydet poi-
kittaistutkimuksena

> 63-v., 709 miestä ja 1060
naista, ei laitoshoidossa olevia,
alkujaan 5209 henkilön tutki-
musväestö

Haastattelu; "Rosow-Bres-
lau Functional Health
Index", "Nagi scale" (ras-
kaat fyysiset toiminnot
kuten ikkunanpesu, liikun-
takyky, eräät muut fyysiset
toiminnot mm. yläraajo-
jen lihastoimintaa mittaa-
vat)

+ (aivohalvauk-
sen jälkitila ensi-
sijaisesti, mutta
myös sepelvalti-
motauti)

Visseret
al. 1994

Englanti Valikoitu väestö,
avoterveydenhuol-
lon potilaat

46-79-v., 59 miestä ja naista,
keski-ikä 65 v., kaikilla angina
pectoris. Osalla lisäksi veren-
painetauti, sydäninfarktin jäl-
kitila tai sydämen
vajaatoiminta.

Itsetäytettävä kyselylo-
make; "Sickness Impact
Profile" (SIP), "Notting-
ham Health Profile"
(NHP), osa I ja II. Haastat-
telu; "Quality of Well-
being scale" (QWB). Tie-
dusteltu mm. liikuntaky-
kyä

+ (angina pecto-
ris)

Ettingeret
al. 1994

Forsyth
County,
Sacra-
mento C.,
Washing-
ton C.,
Pitts-
burgh,
Yhdysval-
lat

Väestötutkimus
(Cardiovascular
Health Study)

> 65-v., 5201 miestä ja naista
(poissuljettuna laitoshoidossa
olevat, pyörätuolipotilaat tai
pahanlaatuisen kasvaimen
takia hoitoa saavat)

Haastattelu; ADL- ja
IADL-toiminnot, liikunta-
kyky, yläraajojen toimin-
takykyä mittaavat fyysiset
toiminnot

+ (aivohalvauk-
sen jälkitila,
sepelvaltimo-
tauti)

Lukkari-
nen &
Hentinen
1997

Oulu,
Suomi

Valikoitu väestö,
sairaalapotilaat

35-74-v., 189 miestä ja 91
naista, joista 65-74-vuotiaita
51 miestä ja 32 naista (sepel-
valtimotautia sairastavia)

Itsetäytettävä kyselylo-
make; "Nottingham Health
Profile" (NHP)

+ (sepelvaltimo-
tauti)

1 + = Sydän- ja verisuonisairaukslla (SVS) ja heikentyneellä fyysisellä toimintakyvyllä yhteys. - = Sydän- ja verisuonisaira
silla ja heikentyneellä fyysisellä toimintakyvyllä ei yhteyttä.
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sistä
Taulukko 3. Sydän- ja verisuonisairaudet (SVS) iäkkäiden heikentynyttä fyy
toimintakykyä ennustavina tekijöinä aikaisempien pitkittäistutkimusten mukaan.
Tekijät,
julkai-
suvuosi

Paikka Tutkimuksen
luonne ja väestö

Tutkittujen ikä ja lukumäärä seu-
rannan päättyessä

Fyysisen toimintakyvyn mitta-
uksen menetelmät ja mittarit

Tulokset1

Konu
1977

Turku,
Suomi

1-vuotinen tut-
kimus, sydänre-
kisterin
sydäninfarktipo-
tilaat

> 65-v., 404 miestä ja naista,
joista 110 henkilöä osallistui 3-
kuukautisseurantaan ja 86 henki-
löä 1-vuotisseurantaan

Haastattelu, eräät ADL- ja
IADL-toiminnot

+ (sydäninfarkti)

Lammi
et al.
1989b

Ilomantsi,
Itä-Suomi,
Pöytyä ja
Mellilä,
Lounais-
Suomi

25-vuotinen
väestötutkimus
(Seven Count-
ries Study)

65-84-v., 716 miestä, Seitsemän
maan tutkimuksen suomalainen
kohortti, alkujaan 1675 miehen
tutkimusväestö, 40-59-v.

Itsetäytettävä kyselylomake
hoitajan tai lääkärin täydentä-
mänä; ADL-, IADL-toimin-
not, liikuntakyky

+ (sepelvaltimo-
tauti, aivoveren-
kiertohäiriöt,
katkokävely,
diastolinen
verenpaine)

Harris
et al.
1989

Yhdysvallat 2-vuotinen väes-
tötutkimus
(NationalHealth
Interview Sur-
vey, NHIS,
Supplement on
Aging, SOA)

> 80-v., 577 miehen ja 1214 nai-
sen kohortti, ei laitoshoidossa
olevia, alkujaan 2090 henkilön
tutkimusväestö

Puhelinhaastattelu; ADL-,
IADL-toiminnot, liikuntakyky

+

Gural-
nik &
Kaplan
1989

Alameda
County,
Kalifornia,
Yhdysvallat

19-vuotinen
väestötutkimus

65-89-v., 496 miehen ja naisen
kohortti, alkujaan 6928 henkilön
tutkimusväestö, 46-70-v.

Alussa kyselylomake, seuran-
nan lopussa haastattelu; ADL-,
IADL-toiminnot, liikuntakyky

- (sydäntauti);
+ (verenpaine-
tauti)

Keil et
al. 1989

Charleston
County,
Etelä-Caro-
lina, Yhdys-
vallat

25-vuotinen
väestötutkimus
(Charleston
Heart Study)

> 60-v., 1022 miehen ja naisen
kohortti, alkujaan 2283 henkilön
tutkimusväestö

Kyselylomake; "Katz-Branch
scale", "Rosow-Breslau scale",
"Nagi scale" (ADL-toiminnot,
raskaat fyysiset toiminnot
kuten ikkunanpesu, liikunta-
kyky, eräät muut fyysiset toi-
minnot mm. yläraajojen
lihastoimintaa mittaavat)

+ (kohonnut sys-
tolinen veren-
paine)

Mor et
al. 1989

Yhdysvallat 2-vuotinen väes-
tötutkimus
(Longitudinal
Study of Aging,
LSOA)

70-74-v., 852 miehen ja naisen
kohortti (seurannan alussa ei lii-
kuntakyvyn tai ADL-, IADL-toi-
mintojen häiriöitä ), alkujaan
7541 henkilön tutkimusväestö

Haastattelu; ADL-, IADL-toi-
minnot, liikuntakyky

- (sydäntauti);
+ (aivohalvauk-
sen jälkitila)

Nickel
& Chi-
rikos
1990

Yhdysvallat 9-vuotinen tut-
kimus, sepelval-
timotautia
sairastavat sai-
raalapotilaat

252 miehen (keski-ikä (ki) 64 v.)
ja 147 naisen kohortti (ki 69 v.),
alkujaan 1001 henkilön tutkimus-
väestö

Alussa ja lopussa haastattelu,
välissä puhelinhaastatteluja; 6-
luokkainen toimintakyvyn
rajoittuneisuus: ei rajoittunei-
suutta fyysisessä toimintaky-
vyssä - laitospotilas

+ (sepelvaltimo-
tauti, etenkin nai-
set, joilla angina
pectoris)

Incalzi
et al.
1992

Rooma, Ita-
lia

1-vuotinen tut-
kimus, sairaala-
potilaat

> 70-v. 86 miestä ja 92 naista,
jotka kotiutettu sairaalasta sairau-
den akuutin vaiheen jälkeen, seu-
rantatutkimus kotona

Haastattelututkimus; ADL-toi-
minnot

+ (sydäntauti)

Boult et
al. 1994

Yhdysvallat 4-vuotinen väes-
tötutkimus

> 70-v., 5210 miehen ja naisen
kohortti, alkujaan 7527 henkilön
tutkimusväestö

Alussa haastattelu, seuranta-
vaiheessa puhelinhaastattelu;
ADL-, IADL-toiminnot, fyysi-
set toiminnot

+ (aivoverenkier-
tohäiriöt, mah-
dollisesti
sepelvaltimo-
tauti)

1 + = Sydän- ja verisuonisairaudet (SVS) ennustavat myöhempää fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä.
- = Sydän- ja verisuonisairaudet eivät ennusta myöhempää fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä.
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2.7.2. Psyykkinen toimintakyky

Sydän- ja verisuonisairauksien ja masennuksen välillä iäkkäillä on useimpien poikit
ten tutkimusten mukaan havaittu yhteys (Taulukko 4). Useimmat tutkimuksista on t
sydäninfarktin sairastaneilla potilailla. Osassa tutkimuksia on myös ollut keski-ikä
iäkkäiden lisäksi. Yhteys on havaittu sellaisissa tutkimuksissa, joissa ei ole vaki
sekoittavia tekijöitä (Connet al. 1991, Carneyet al. 1995, Milaniet al. 1996, Doerfleret
al. 1997, McKhannet al. 1997) sekä sellaisissa, joissa näitä on vakioitu (Murrellet al.
1983, Berkmanet al. 1986, Pahkala & Kivelä 1990, Frasure-Smithet al. 1993, 1995,
Wiklund et al. 1993, Aromaaet al.1994).

Poikittaistutkimuksissa muita tekijöitä, jotka iäkkäillä ovat olleet yhteydessä mas
nukseen sekoittavien tekijöiden vakioinnin jälkeen, ovat ikä (Murrellet al. 1983, Beek-
manet al. 1995), miessukupuoli (Beekmanet al. 1995), siviilisääty (Murrellet al. 1983,
Beekmanet al. 1995), sosiodemografiset tekijät (kuten matala tulo- ja koulutustaso, h
not asunto-olot) (Murrellet al. 1983), fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen (Murrellet
al. 1983, Berkmanet al. 1986), mahasuolikanavan häiriöt (Pahkala & Kivelä 1990
munuais- ja virtsateiden sairaudet (Murrellet al. 1983), tuki- ja liikuntaelinsairaudet
(Pahkala & Kivelä 1990), keuhkosairaudet (Murrellet al. 1983), diabetes (Pahkala &
Kivelä 1990) ja artriitti (Pahkala & Kivelä 1990, Beekmanet al.1995).

Beekmanin ja hänen työtovereidensa (1995) poikittaisessa väestötutkimuksessa s
ja verisuonisairauksien ja depressiivisten oireiden välillä ei havaittu yhteyttä. Koettu
sinen terveydentila, artriitti, erilaiset kivut sekä siviilisääty olivat monimuuttujamalleis
itsenäisesti yhteydessä masennukseen. Nämä tulokset olivat tilastollisesti merkit
etenkin miehillä. Tuloksia saattoivat vääristää sellaiset seikat kuin tutkimuspopulaa
pienehkö koko (224 henkilöä), sen valikoituneisuus ja tutkimusmetodit (potilaat ilmo
vat itse sairautensa). (Beekmanet al. 1995.) Griegon (1993) poikittaisessa tutkimukses
60-vuotiailla tai sitä vanhemmilla sydäninfarktin sairastaneilla potilailla ei havai
masennusta, mutta nuoremmilla kylläkin. Tutkimus perustui hyvin pieneen valikoit
hyväkuntoisten sydäninfarktipotilaiden aineistoon.

A-tyypin persoonallisuuspiirteiden, ahdistuksen sekä masennuksen ja angiograf
todetun sepelvaltimotaudin vaikeusasteen välillä on havaittu yhteys monimuuttuja
leissa keski-ikäisillä ja iäkkäillä (Zyzanskiet al.1976, Franket al.1978).

Useimmissa pitkittäistutkimuksissa, jotka koskevat iäkkäiden lisäksi myös osit
keski-ikäisiä, sydän- ja verisuonisairaudet ennustavat myöhempää masennusta (Tau
5). Osassa tutkimuksia ei ole vakioitu sekoittavia tekijöitä (Billinget al. 1980, Hanceet
al. 1996), kun taas useimmissa on (Schleiferet al. 1989, Nickelet al. 1990, Wellset al.
1993, Holahanet al.1995).

Pitkittäistutkimusten mukaan muita tekijöitä, jotka ovat itsenäisesti ennustaneet
ression esiintymistä iäkkäillä kun sekoittavat tekijät on vakioitu, ovat muut pitkäaikais
raudet kuin sydän- ja verisuonisairaudet (Schleiferet al.1989).

Crowen ja hänen työtovereidensa (1996) 1-vuotisessa keski-ikäisiin ja iäkkäisiin
distuneessa pitkittäistutkimuksessa akuutti sydäninfarkti ei ennustanut depressiota
sekoittavat tekijät huomioitiin. Tutkimustuloksiin saattoi vaikuttaa aineiston pieneh
koko ja valikoituminen. Tutkimuspopulaatiosta puuttui vakavamman sydäninfarktin
rastaneita. Beckin lyhytmuotoinen kyselylomake, jonka potilas täytti itsenäisesti, ei m
dollisesti myöskään tunnistanut riittävän hyvin depressiosta kärsiviä. (Croweet al. 1996.)
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Pitkittäistutkimusten mukaan masennus on sydän- ja verisuonisairauksien vaara
iäkkäillä. 27-vuotisen tanskalaisen pitkittäisen väestötutkimuksen mukaan mase
ennusti sydäninfarktin ilmaantuvuutta, sydänkuolleisuutta ja kokonaiskuolleisuutta m
häisessä keski-iässä olevilla ja iäkkäillä miehillä ja naisilla, kun sepelvaltimotaudin va
tekijät ja alkutilanteen sepelvaltimotaudin esiintyminen (angina pectoris -oireet ja sa
tettuun sydäninfarktiin sopivat EKG-löydökset) vakioitiin. Masennukseen liittyi 1.7-k
tainen (95 % LV 1.19 – 2.44) sydäninfarktin vaara ja 1.6-kertainen (95 % LV 1.26 – 2.
kokonaiskuolleisuuden vaara. (Barefoot & Schroll 1996.) Useat masentuneisuuden o
ennustivat kohonnutta kuolemanvaaraa sydän- ja verisuonisairauksiin ja muihin sai
siin, paitsi ei pahanlaatuisiin kasvaimiin iäkkäillä naisilla, kun sekoittavat tekijät, ku
tupakointi, aiempi sydän- ja verisuonisairauksien historia, diabetes, pitkäaikainen ah
tava keuhkosairaus ja kognitiivinen kapasiteetti vakioitiin (Whooley & Browner 199
Mini-Suomi-tutkimuksessa 40 – 64-vuotiailla sydän- ja verisuonitauteja sairastama
milla henkilöillä liittyi masennukseen kolminkertainen vaara menehtyä sepelvaltimo
tiin 6.6 vuoden seurannassa, kun ikä otettiin mahdollisena sekoittavana tekijänä hu
oon (Aromaaet al.1994).

Vakavaan toivottomuuteen, riippumatta samanaikaisesta masennuksesta tai tavan
sista vaaratekijöistä, liittyi kohonnut akuutin sydäninfarktin ilmaantuvuuden vaara (
2.05; 95 % LV 1.08 – 3.88) itäsuomalaisilla sydämensä suhteen terveillä 42 – 60-v
ailla miehillä 6-vuotisseurannassa (Eversonet al.1996).

Useiden seurantatutkimusten mukaan sydän- ja verisuonisairauspotilailla mase
huonontaa sydän- ja verisuonisairauden ennustetta. Rabinsin ja hänen työtovere
(1985) tutkimuksen mukaan iäkkäillä masennuksesta kärsivillä psykiatrisen osaston
lailla masennus ennusti suurempaa kuolleisuutta verrattuna vastaavan ikäisen vä
ennustettuun kuolleisuuteen, kun sekoittavat tekijät huomioitiin. Kuolleilla oli merkit
västi useammin jokin sydän- ja verisuonisairauksien diagnoosi sairaalasta pois läh
kuin niillä, jotka olivat seurantavaiheessa elossa. (Rabinset al. 1985.) Vakava masennus
havaittiin uusien sydäntapahtumien itsenäiseksi vaaratekijäksi keski-ikäisillä ja iäkk
angiografiaan tulleilla sepelvaltimotautipotilailla 1-vuotisseurannassa, kun taudin va
usaste, vasemman kammion ejektiofraktio tai tupakointi otettiin huomioon (Carneyet al.
1988a). Keski-ikäisillä ja iäkkäillä akuutista sydäninfarktista kärsivillä potilailla mase
nus ennusti itsenäisesti kohonnutta sydänkuolleisuuden vaaraa. 18 kuukauden s
nassa masennukseen liittyi 6.6-kertainen (95 % LV 1.76 – 25.09) sydänkuolleisuu
vaara. (Frasure-Smithet al.1993, 1995.) Kuolleisuuden vaara kasvaa eniten niillä mas
tuneilla potilailla, jotka ovat kärsineet masennuksesta jo sydäninfarktia ennen (Le
rance et al. 1996). 19-vuotisessa sairaalapotilaita käsittävässä seurantatutkimuks
alkujaan 46 – 59-vuotiailla sepelvaltimotautipotilailla vaikeaan masennukseen liittyi 1
kertainen kokonaiskuolleisuuden vaara vielä yli 10 vuotta tutkimuksen alkutilantee
Sepelvaltimotautipotilailla, joilla oli masennus, oli myös suurempi sydänkuolleisuud
vaara verrattuna ei-masentuneisiin potilaisiin. Vaaran suuruus oli yhteydessä vaik
paan masennukseen. (Barefootet al. 1996.) Mini-Suomi-tutkimuksessa 40 – 64-vuoti
ailla sydän- ja verisuonitauteja sairastavilla henkilöillä liittyi masennukseen seitsem
kertainen vaara menehtyä sydän- ja verisuonisairauksiin 6.6 vuoden seurannassa, k
otettiin mahdollisena sekoittavana tekijänä huomioon. Sydän- ja verisuonisairauksia
rastavilla henkilöillä, joilla ei ollut masennusta, vaara oli kuusinkertainen. (Aromaaet al.
1994.)
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eydet
Taulukko 4. Sydän- ja verisuonisairauksien (SVS) ja masennuksen väliset yht
iäkkäillä aikaisempien poikittaistutkimusten mukaan.
Tekijät,
julkaisu-
vuosi

Paikka Tutkimuksen
luonne ja väestö

Tutkittujen ikä ja
lukumäärä

Masennuksen mittaamisen
menetelmät ja mittarit

Tulokset1

Murrell et
al. 1983

Kentucky,
Yhdysval-
lat

Väestötutkimus >55 v., 962 miestä
ja 1555 naista

Itsetäytettävä kyselylomake;
"Center for Epidemiologic
Studies Depression Scale"
(CES-D)

+ (mm. sydänsairaus, valti-
moiden arterioskleroosi,
halvauksen jälkitila)

Berkman
et al.
1986

New
Haven,
Connecti-
cut, Yhdys-
vallat

Väestötutkimus >65-v., 2806
miestä ja naista, ei
laitoshoidossa ole-
via

Kyselylomake, jonka haastat-
telija täytti; "Center for Epi-
demiologic Studies
Depression scale" (CES-D)

+ (niistä, joilla jokin pitkä-
aikainen sairaus, esim.
sydäninfarktin jälkitila,
useammalla esiintyi depres-
siivisiä oireita, kuin niistä,
joilla ei tällaista)

Pahkala &
Kivelä
1990

Ähtäri,
Suomi

Väestötutkimus,
valikoimaton
väestö

> 60-v., 1277
miestä ja naista

Kyselylomake; ZSDS, sekä
lääkärin haastattelu ja kliini-
nen tutkimus (DSM-III)

+ (useammalla depressiivi-
sellä kuin ei-depressiivi-
sellä naisella oli
sepelvaltimotauti )

Connet
al. 1991

Columbia,
Missouri,
Yhdysval-
lat

Sairaalapotilaat 40-88-v., 197
miestä ja naista,
keski-ikä 63.2 v.,
sairastaneet
sydäninfarktin 1-2
v. aiemmin

Haastattelu; mm. "Profile of
Mood States" (POMS)

+ (iäkkäillä sydäninfarkti-
potilailla enemmän masen-
nusta kuin nuoremmilla)

Criego
1993

Albuquer-
que,
Yhdysval-
lat

Valikoidut sai-
raala- ja avoter-
veydenhuollon
potilaat

42-80-v., 15 miestä
ja 6 naista, keski-
ikä 60 v., sairasta-
neet sydäninfarktin
10-14 kk aiemmin

Kyselylomake; ZSDS, "Kell-
ner's Symptom Question-
naire" (SQ)

- (5 henkilöllä (24 %),
iältään 46-59 v., oli masen-
nus jomman kumman tai
molempien kyselylomak-
keiden mukaan)

Frasure-
Smithet
al. 1993
ja Fra-
sure-
Smithet
al. 1995

Montreal,
Kanada

6- ja 18-kuukauti-
nen pitkittäistutki-
mus, SVS:n ja
masennuksen väli-
set yhteydet poikit-
taistutkimuksena 5
– 15 vrk:n kulut-
tua sydäninfark-
tista;
sairaalapotilaat

24-88-v., 222
miestä ja naista
(joista >65-vuoti-
aita 71 henkilöä),
keski-ikä 60 v., sai-
raalahoidossa
sydäninfarktin
vuoksi

Haastattelu sekä kyselylo-
make; "National Institute of
Mental Health Diagnostic
Interview Schedule" (DIS),
DSM-III-R, "Beck Depres-
sion Inventory" (BDI)

+ (16 %:lla sydäninfarkti-
potilaista vaikea masennus)

Wiklund
et al.
1993

Göteborg,
Ruotsi

Sairaalapotilaat 421 miestä, keski-
ikä (ki) 67.1 +10.7
v. ja 174 naista, ki
72.1 +10.6 v., sai-
rastaneet sydänin-
farktin 1 v.
aiemmin

Postikyselylomake; mm.
kysymyksiä masennuksesta ja
ahdistuksesta, "Nottingham
Health Profile II" (NHP II)

+ (15.8 % miehistä ja 20.5
% naisista kärsi masennuk-
sesta usein, melkein jatku-
vasti tai jatkuvasti. Naisilla
psykosomaattisia oireita ja
unihäiriöitä miehiä enem-
män.)

Aromaaet
al. 1994

Useita eri
paikkakun-
tia, Suomi
(Mini-
Suomi-tut-
kimus)

6-vuotinen pitkit-
täinen väestötutki-
mus, SVS:n ja
masennuksen väli-
set yhteydet poikit-
taistutkimuksena

> 40-v., 5355
miestä ja naista (>
65-vuotiaita 29 %),
joista 24.6 %:lla
jokin sydänsairaus
ja 36.3 %:lla jokin
SVS

Kyselylomake ja haastattelu;
"General Health Question-
naire" (GHQ), "Present State
Examination" (PSE)

+ (SVS, sydänsairaus)

Beekman
et al.
1995

Sassen-
heim, Hol-
lanti

Väestötutkimus,
valikoimaton
väestö

55-89-v., 224
miestä ja naista

Haastattelu ja kyselylomake;
"Centre for Epidemiologic
Studies Depression Scale"
(CES-D)

- (SVS:lla ei merkitsevää
yhteyttä depressiivisiin
oireisiin)
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la ja
Taulukko 4. jatkuu.
Tekijät,
julkaisu-
vuosi

Paikka Tutkimuksen
luonne ja väestö

Tutkittujen ikä ja
lukumäärä

Masennuksen mittaamisen
menetelmät ja mittarit

Tulokset1

Carneyet
al. 1995

St. Louis,
Missouri,
Yhdysval-
lat

Sairaalapotilaat
(poissuljettuna ne,
joilla dementia,
tuore sydänin-
farkti, vakava pit-
käaikainen sairaus,
ASA-allergia tai
aiempi ohitusleik-
kaus/PTCA)

> 65-v., 55 sepel-
valtimotautia sai-
rastavaa miestä ja
naista, joille tehtiin
sepelvaltimoiden
angiografia

Haastattelu; "National Insti-
tute of Mental Health Diag-
nostic Interview Schedule"
(DIS), DSM-III-R

+ (10 henkilöllä (18 %)
havaittiin vaikea masennus)

Milani et
al. 1996

New
Orleans,
Yhdysval-
lat

3-kuukautinen pit-
kittäistutkimus,
SVS:n ja masen-
nuksen väliset
yhteydet poikit-
taistutkimuksena
4-6 viikkoa sairas-
tetun sydäninfark-
tin, sepelvaltimo-
ohitusleikkauksen
tai PTCA:n jäl-
keen; sairaalapoti-
laat

50-75-v., 338
miestä ja naista ,
kuntoutukseen tule-
via sydänpotilaita,
(depressiivisten
henkilöiden keski-
ikä 61 v., ei-depres-
siivisten 64 v.)

Kyselylomake; "Kellner's
questionnaire"

+ (20 %:lla oli masennus)

Mc-
Khann
et al.
1997

Baltimore,
Maryland,
Yhdysval-
lat

1-vuotinen pitkit-
täistutkimus;
SVS:n ja masen-
nuksen väliset
yhteydet poikit-
taistutkimuksena
ennen sepelval-
timo-ohitusleikka-
usta;
sairaalapotilaat

41-86-v., 127
miestä ja naista,
keski-ikä 63 v.,
sepelvaltimo-ohi-
tusleikkaukseen
tulijoita. Tutkimuk-
set ennen leikka-
usta, 1 kk:n ja 1 v:n
kuluttua.

Itse täytettävä kyselylomake;
"Center for Epidemiological
Study of Depression" (CES-
D)

+ (27 % potilaista oli ennen
leikkausta masentuneita, 24
% 1 kk:n kuluttua ja 19 % 1
v:n kuluttua)

Doerfler
et al.
1997

Worcester,
Massachu-
setts,
Yhdysval-
lat

Sairaalapotilaat 30-80-v., 306 sepel-
valtimotautia sai-
rastavaa miestä ja
naista (aiempi
sydäninfarkti,
sepelvaltimoiden
ohitusleikkaus tai
epästabiili angina
pectoris)

Kyselylomake; "Zimmer-
man's Inventory to Diagnose
Depression" (IDD)

+ (19.3 %:lla oli masennus)

1 + = Sydän- ja verisuonisairauksilla (SVS) ja masennuksella yhteys. - = Sydän- ja verisuonisairauksil
masennuksella ei yhteyttä.2 Zung Self-Rating Depression Scale
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avina
Taulukko 5. Sydän- ja verisuonisairaudet (SVS) iäkkäiden masennusta ennust
tekijöinä aikaisempien pitkittäistutkimusten mukaan.
Tekijät,
julkaisu-
vuosi

Paikka Tutkimuksen
luonne ja väestö

Tutkittujen ikä ja luku-
määrä seurannan päätty-
essä

Masennuksen mittaamisen mene-
telmät ja mittarit

Tulokset1

Billing
et al.
1980

Tuk-
holma,
Ruotsi

1-kuukautinen
tutkimus, sairaa-
lapotilaat

41-69-v., 93 miestä ja
naista, keski-ikä 60 v.,
sydäninfarktin vuoksi sai-
raalahoidossa. Haastatte-
lut 2 vrk:n ja 10-28 vrk:n
kuluttua sairaalaan sisään-
otosta.

Haastattelut masennuksen, ahdis-
tuksen ja "kieltämisen" (denial)
selvittämiseksi

+ (2 vrk:n ja 10-28
vrk:n mittauksissa ei
näyttöä masennuksen
vähentymisestä)

Schlei-
fer et al.
1989

New
York,
Yhdys-
vallat

3-4-kuukautinen
tutkimus, sairaa-
lapotilaat

27-90-v., 171 sydän-
infarktipotilaan kohortti,
keski-ikä 63.7 v., alkujaan
283 potilasta, jotka sairaa-
lassa akuutin sydäninfark-
tin vuoksi

Haastattelu; "Schedule for Affec-
tive Disorders and Schizophre-
nia", "Hamilton Depression
Rating Scale" (HDRS)

+ (8-10 vrk:n kuluttua
sydäninfarktista 45
%:lla lievä tai vaikea
masennus, 3-4 kk:n
kuluttua 33 %:lla)

Nickelet
al. 1990

Yhdys-
vallat

8-9-vuotinen tut-
kimus, sairaala-
potilaat

184 miestä ja naista, jotka
iältään < 65 v., sekä 215
miestä ja naista, jotka >65
v.; 8-9 v. aiemmin sairaa-
lahoidossa akuutin sepel-
valtimovaivan vuoksi

Puhelin- tai henkilökohtainen
haastattelu; "General Well-Being
Index" (GWB)

+ (seurannan lopussa
alle 65-vuotiailla 40.2
%:lla masennus, yli 65-
vuotiailla 33.0 %:lla, ei
tilast. merkitsevää eroa.
Sydänvaivan aiheut-
tama toimintakyvyn
aleneminen ennusti voi-
makkaimmin masen-
nusta/ahdistusta.)

Wellset
al. 1993

Los
Angeles,
Boston,
Chicago,
Yhdys-
vallat

1-2-vuotinen
väestötutkimus,
monikeskus-
tutkimus
(MOS-tutkimus)

> 40-v., 626 masennuk-
sesta kärsivää miestä ja
naista osallistui puhelin-
haastattelututkimuksiin,
alkujaan "screening"-vai-
heessa 22 399 yli 18-vuoti-
asta henkilöä

Puhelinhaastattelu, kysely-
lomake; "National Institute of
Mental Health Diagnostic Inter-
view Schedule" (DIS), vaikean
masennuksen tai dystymian his-
toria tai episodi edeltäneen 1 v:n
aikana, tai DSM-III-kriteerit täyt-
tävä oireisto, "Course of Depres-
sion interview"

+ (sydäninfarkti)

Holahan
et al.
1995

Yhdys-
vallat

1-vuotinen
tutkimus,
sairaalapotilaat

55-65-v. (seurannan alku),
1755 miehen ja naisen
kohortti, joista 325:lla pit-
käaikainen sydänsairaus
(keski-ikä (ki) 61.8 v.),
71:lla akuutti sydänsai-
raus (ki 61.1 v.) ja 219 ter-
vettä verrokkihenkilöä (ki
60.8 v.). Alkujaan 1884
henkilön tutkimusväestö.

Kyselylomake; "Health
and Daily Living Form" (HDL),
"Research
Diagnostic Criteria"

+ (molemmilla
sydänryhmillä seuran-
nassa merkitsevästi
enemmän masennusta
kuin verrokkihenki-
löillä)

Croweet
al. 1996

Hamilton,
Ontario,
Kanada

1-vuotinen
tutkimus,
sairaalapotilaat

< 73-v. (seurannan alku),
201 miehen ja naisen
kohortti, keski-ikä 61 v.,
akuutin sydäninfarktin jäl-
keinen seurantatutkimus,
alkujaan 785 miestä ja
naista

Kyselylomake; "State-Trait
Anxiety Inventory" (STAI),
"Beck depression Inventory"
(BDI)

- (9 %:lla masennus
sairaalassaoloaikana,
seurantaan jääneillä ei
kuitenkaan merkittävää
masennusta 1 vuoden
kuluttua)
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Iäkkäillä verenpainetautipotilailla ainoastaan masennuksen lisääntymiseen liittyi
kertainen (95 % LV 1.08 – 1.30) aivohalvauksen tai sydäninfarktin vaara ja 1.3-kerta
kokonaiskuolleisuuden vaara (95 % LV 1.15 – 1.36) 4.5 vuoden seuranta-aikana,
sekoittavat tekijät huomioitiin. Lähtötason masennus ei ennustanut näitä tapahtu
(Wassertheil-Smolleret al.1996.)

2.7.3. Kognitiivinen toimintakyky

Sydän- ja verisuonisairauksien ja heikentyneen kognitiivisen toimintakyvyn välillä
useiden poikittaisten tutkimusten mukaan havaittu yhteys iäkkäillä (Taulukko 6). Os
tutkimuksia on myös ollut keski-ikäisiä iäkkäiden lisäksi. Yhteys on havaittu sellaisi
tutkimuksissa, joissa ei ole vakioitu sekoittavia tekijöitä (Reichet al.1983) sekä sellaisis-
sa, joissa näitä on vakioitu (Erkinjuntti 1987, Barclayet al. 1988, Stewart RBet al. 1991,
Legaultet al.1992, Breteleret al. 1994, Schmidtet al. 1995).

Muita tekijöitä, jotka ovat iäkkäillä olleet itsenäisesti yhteydessä heikentyneeseen
nitiiviseen toimintakykyyn poikittaistutkimusten monimuuttujamalleissa, ovat ikä (S
wart RBet al.1991, Haleet al.1992, Breteleret al.1994, Callahanet al.1995), seerumin
aspartaattiaminotransferaasi, laktaattidehydrogenaasi, kloridi ja rauta, muistionge
nilkkaturvotukset, diabetes, useat samanaikaiset sairaudet ja dipyridamolin käyttö
wart RBet al.1991), EKG:ssä akselin siirtyminen vasemmalle ja junktionaaliset lisälyö
nit (Hale et al. 1992), matala koulutustaso (Breteleret al. 1994, Callahanet al. 1995),
matala seerumin albumiinitaso ja musta rotu (Callahanet al.1995).

On kuitenkin useita poikittaistutkimuksia, joissa sydän- ja verisuonisairaudet eivät
olleet yhteydessä heikentyneeseen kognitiiviseen toimintakykyyn, vaikka sekoittavia
jöitä on yritetty hallita (Pearlman & Uhlmann 1988, Stewart RBet al. 1991, Haleet al.
1992, Callahanet al. 1995). Tulokset poikittaistutkimuksista sydän- ja verisuonisairau
sien ja heikentyneen kognitiivisen toimintakyvyn välisistä yhteyksistä ovat ristiriitaisia

Taulukko 5. jatkuu
Tekijät,
julkaisu-
vuosi

Paikka Tutkimuksen
luonne ja väestö

Tutkittujen ikä ja luku-
määrä seurannan päätty-
essä

Masennuksen mittaamisen mene-
telmät ja mittarit

Tulokset1

Hanceet
al. 1996

St. Louis,
Missouri,
Yhdysval-
lat

1-vuotinen tutki-
mus, sairaalapo-
tilaat, poissuljet-
tuna ne, joilla
alle 1 kk:n vanha
sydäninfarkti tai
muu vaikea
somaattinen sai-
raus, läppävika,
kardiomyopatia,
PTCA tai ohitus-
leikkaus anam-
neesissa

< 75-v., 200 sepelvaltimo-
tautia sairastavaa miestä ja
naista, sepelvaltimo-angio-
grafiaan tulijat, näistä
alkutilanteessa 17 %:lla
vakava masennus, 17 %:lla
lievä. 26 (76 %) vakavaa
masennusta ja 26 (74 %)
lievää masennusta pote-
nutta osallistui seurantatut-
kimukseen.

Haastattelu; "National Institute
of Mental Health Diagnostic
Interview Schedule", DSM-IV.
Ne, joilla havaittiin masennus
tulovaiheessa, haastateltiin puhe-
limitse seurannassa.

+ (50 % alkuvaiheen
vaikeaa ja 8 % alkuvai-
heen lievää masen-
nusta potevista kärsi
tästä 12 kk:n kuluttua.
42 %:lla alkuvaiheen
lievää masennusta pote-
neesta tämä oli muuttu-
nut vaikeaksi)

1 + = Sydän- ja verisuonisairaudet (SVS) ennustavat myöhempää masennusta. - = Sydän- ja verisuonisa
eivät ennusta myöhempää masennusta.
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tämä johtuu pääosin tutkitun väestön valintakriteereistä tai valikoitumisesta tutkimuk
mutta myös sydän- ja verisuonisairauksien vaihtelevista diagnostisista kriteereistä. P
manin ja Uhlmannin (1988) tutkimuksessa, jossa verrattiin lääkärin ja potilaan arv
potilaan elämänlaadusta keskenään, aineisto oli valikoitunut ja pieni, eikä miesten ja
ten tuloksia käsitelty erikseen. Halen ja hänen työtovereidensa (1992) väestötutki
sessa iskeemiset EKG-löydökset eivät olleet yhteydessä heikentyneeseen kognitiiv
toimintakykyyn. Tutkimuspopulaatio koostui melko hyväkuntoisista iäkkäistä henkilöis
eikä käsittänyt pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia. Samaan tutkimuspopulaatioon
distuvassa Stewartin ja hänen työtovereidensa (1991) tutkimuksessa verenpaineta
sydämen vajaatoiminta eivät olleet yhteydessä heikentyneeseen kognitiiviseen toim
kykyyn toisin kuin sydäninfarkti. Callahanin ja hänen työtovereidensa (1995) väestötu
muksessa sepelvaltimotauti, verenpainetauti ja sydämen vajaatoiminta eivät olleet its
sesti yhteydessä heikentyneeseen kognitiiviseen toimintakykyyn, kun sekoittavina
jöinä ikä, koulutus ja rotu otettiin huomioon. Tutkimukseen ei otettu henkilöitä, jot
eivät osanneet englanninkieltä, olivat pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai vankilassa t
vat kuulovammaisia.

Taulukko 6. Sydän- ja verisuonisairauksien (SVS) ja heikentyneen kognitiiv
toimintakyvyn väliset yhteydet iäkkäillä aikaisempien poikittaistutkimusten mukaan.
Tekijät,
julkaisu-
vuosi

Paikka Tutkimuksen
luonne ja väestö

Tutkittujen ikä ja lukumäärä Kognitiivisen toimintaky-
vyn mittaamisen menetel-
mät ja mittarit

Tulokset1

Reichet
al. 1983

Boston,
Massachu-
setts, Yhdys-
vallat

Kliininen tutkimus,
sairaalapotilaat

31-62-v., 5 miestä, 1 nainen,
joista vain 1 henkilö yli 60-v.

Neuropsykologinen tutki-
mus; "Wechsler Adult
Intelligence Scale"
(WAIS), "Wechsler
Memory Scale"

+ (62-vuotiaalla
sydänpysähdys,
"vaikea iskeeminen
sydänsairaus")

Erkin-
juntti
1987

Helsinki,
Suomi

Kliininen tutkimus,
sairaalan pkl:lle
lähetteellä tulleet
dementiaa sairasta-
vat potilaat, joista
osalla vaskulaari-
nen dementia2

(multi-infarkti-
dementia tai toden-
näköinen vaskulaa-
rinen dementia),
osalla Alzheimerin
tauti

48-92-v., 27 miestä ja 52
naista, joilla multi-infarktide-
mentia, keski-ikä 73.01 +
1.05v.

Neurologin tutkimus, neu-
ropsykologinen testaus;
"Luria-testi" (D-testi)

+ (multi-infarkti-
dementia, jota sai-
rastavilla 44 %:lla
sepelvaltimotauti,
29 %:lla sairas-
tettu sydäninfarkti,
62 %:lla sydämen
vajaatoiminta ja 57
%:lla verenpaine-
tauti)

Pearlman
& Uhl-
mann
1988

King
County,
Washing-
ton, Yhdys-
vallat

Valikoitu aineisto,
yksityisen avoter-
veydenhuollon
potilaat

> 65-v., 33 sepelvaltimotau-
tia sairastavaa miestä ja nais-
ta, jotka kuuluivat 126 poti-
laan joukkoon, jotka nimesi-
vät eniten elämänlaatua hait-
taavan pitkäaikaisen taudin

"Mini-Mental State Exami-
nation" (MMSE)

- (sepelvaltimo-
tauti)

Barclayet
al. 1988

White
Plains,
New York,
Yhdysvallat

Valikoitu aineisto,
kuntoutuskeskuk-
sen sydänsairaat
potilaat

47-85-v., 10 miestä ja 10
naista, joilla sydänsairaus,
mutta ei anamnestisesti
dementiaa tai aivohalvausta,
keski-ikä 72.5 +2.1 v.

Neurologin tutkimus, neu-
ropsykologinen testaus;
"Wechsler Adult Intelli-
gence Scale-Revised"
(WAIS-R), "Mattis
Dementia Rating Scale",
"Mini-Mental State Exami-
nation" (MMSE), "Mental
Status Questionnaire"
(MSQ), "Purdue's Pegbo-
ard Test"

+ (mm. ohitusleik-
kauksen jälkitila,
sydäninfarkti)
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Taulukko 6. jatkuu
Tekijät,
julkaisu-
vuosi

Paikka Tutkimuksen
luonne ja väestö

Tutkittujen ikä ja lukumäärä Kognitiivisen toimintaky-
vyn mittaamisen menetel-
mät ja mittarit

Tulokset1

Stewart
RB et al.
1991

Dunedin,
Florida,
Yhdysvallat

Poikittainen ana-
lyysi pitkittäisestä
väestötutkimuk-
sesta, väestön ter-
veystarkastus

> 65-v., 420 miestä ja 844
naista, ei liikuntakyvyttömiä
henkilöitä

"Mini-Mental State Exami-
nation" (MMSE)

+ (sydäninfarkti);
- (sydämen vajaa-
toiminta, verenpai-
netauti)

Haleet al.
1992

Dunedin,
Florida,
Yhdysvallat

Poikittainen ana-
lyysi pitkittäisestä
väestötutkimuk-
sesta, väestön ter-
veystarkastus

> 65-v., 1217 henkilöä, mies-
ten keski-ikä (ki) 78.0 v.,
naisten ki 77.8 v., ei liikunta-
kyvyttömiä henkilöitä

"Mini-Mental State Exami-
nation" (MMSE)

- (iskeemiset EKG-
löydökset)

Legaultet
al. 1992

Toronto,
Kanada

Poikittainen ana-
lyysi kliinisestä pit-
kittäistutkimuksesta
sairaalapotilaat

52 sydäninfarktipotilasta
(keski-ikä (ki) 55.0 +8.0 v.),
joita verrattiin 23 potilaaseen,
joilla instabiili angina pectoris
(ki 56.7 +6.5) ja 17 ei-sydän-
peräisen rintakivun omaa-
vaan potilaaseen (ki 49.6 +
9.4)

"Mini-Mental State Exami-
nation" (MMSE) 2 vrk:n
kuluttua sairaalaan sisään-
otosta

+ (sydäninfarkti)

Breteler
et al.
1994

Rotterdam,
Hollanti

Väestötutkimus,
valikoimaton
väestö

55-94-v., 4971 miestä ja
naista

"Mini-Mental State Exami-
nation" (MMSE)

+ (aiempaan
sydäninfarktiin
sopivat EKG-löy-
dökset, perifeeri-
nen arterio-
skleroosi ja kaula-
valtimoiden arte-
rioskleroottiset pla-
kit)

Schmidt
et al.
1995

Graz, Itä-
valta

Väestötutkimus,
valikoimaton
väestö, josta valittu
tapaus-verrokkiase-
telman henkilöt
(Austrian Stroke
Prevention Study)

1296 miestä ja naista, joista
89 verenpainetautia sairasta-
vaa (51-79-v.) ja 89 verrokki-
henkilöä (50-80-v.), (joilla ei
neurologisia oireita)

Neuropsykologinen tes-
taus; mm. "Mehrfachwahl-
wortschatztest",
"Bäumler's Lern- und
Gedächtnistest" (LGT-3),
"Wisconsin Card Sorting
Test", "Alters-Konzentra-
tions-Test of Gatterer",
"Trail Making Test" (form
B), "Digit Span", "Wiener
Reaktionsgerät", "Purdue's
Pegboard Test"

+ (verenpainetauti)

Callahan
et al.
1995

Indianapo-
lis, Yhdys-
vallat

Avoterveydenhuol-
lon potilaat (yleis-
lääkärin
vastaanottopotilaat)

> 60-v., 3954 henkilöä Haastattelu; "Short Por-
table Mental Status Questi-
onnaire" (SPMSQ)

- (sepelvaltimo-
tauti, verenpaine-
tauti, sydämen
vajaatoiminta);
+ (aivoverenkierto-
sairaudet)

1 + = Sydän- ja verisuonisairauksilla (SVS) ja heikentyneellä kognitiivisella toimintakyvyllä yhteys. - = Syd
ja verisuonisairauksilla ja heikentyneellä kognitiivisella toimintakyvyllä ei yhteyttä.
2 Dementian muodoista vaskulaarisen dementian, jolla useimmiten tarkoitetaan moni-infarktidementiaa, k
taan olevan seurausta eri tyyppisten aivoverenkierron häiriöiden aiheuttamasta aivokudoksen vauriosta, y
aivoverenkierron äkillisen loppumisen aiheuttamasta toistuvasta iskeemisestä kudostuhosta, eikä niinkään
nisesta hapenpuutteesta. Taudinkuvalle on tyypillistä henkisen suorituskyvyn äkillisesti alkava heikkenem
ja portaittainen eteneminen, joskin myös hitaammin alkavia ja tasaisempia taudinkuvia tavataan (Erkin
1988).
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Taulukko 7. Sydän- ja verisuonisairaudet (SVS) iäkkäiden heikentynyttä kognitiiv
toimintakykyä ennustavina tekijöinä aikaisempien pitkittäistutkimusten mukaan.

Sydän- ja verisuonisairaudet ennustavat myöhempää kognitiivista toimintakyvyn h
kenemistä iäkkäillä pitkittäistutkimuksissa, joissa on vakioitu sekoittavia tekijöitä (He
zoget al. 1978, Poitrenaudet al.1994, Launeret al.1995, Guoet al.1997) (Taulukko 7).

Muita tekijöitä, jotka ovat pitkittäistutkimuksissa monimuuttujamalleissa itsenäise
ennustaneet heikentynyttä kognitiivista toimintakykyä iäkkäillä, ovat ikä ja matala kou
tustaso (Poitrenaudet al.1994).

2.7.4. Sosiaalinen toimintakyky

Sydän- ja verisuonisairauksien ja heikentyneen sosiaalisen toimintakyvyn välillä on
käillä havaittu yhteys useissa poikittaistutkimuksissa, joihin on moniin kuitenkin kuu
nut myös keski-ikäisiä (Taulukko 8). Useimmat tutkimuksista on tehty sydäninfarktin
rastaneilla. Yhteydet ovat tavallisesti olleet voimakkaimmillaan sydäninfarktin akuu
vaiheen jälkeen toipilasaikana ensimmäisten kuukausien aikana, mutta ne ovat heik
neet toipumisvaiheen mentyä ohi. Yhteys on havaittu sellaisissa tutkimuksissa, jois
ole vakioitu sekoittavia tekijöitä (Wiklundet al. 1992, Visseret al. 1994) sekä sellaisis-
sa, joissa näitä on vakioitu (Reedet al. 1983, Neill et al. 1985, Pearlman & Uhlmann
1986, 1988, Wiklundet al. 1989, 1993, Connet al. 1991, Mitchellet al. 1991). Mitchel-

Tekijät, jul-
kaisuvuosi

Paikka Tutkimuksen
luonne ja väestö

Tutkittujen ikä ja
lukumäärä seuran-
nan alussa

Kognitiivisen toimintakyvyn
mittaamisen menetelmät ja
mittarit

Tulokset1

Hertzoget al.
1978

Yhdysvallat 14-vuotinen
väestötutkimus,
valikoimaton
väestö

500 miestä ja naista,
jotka 43-73-v., 161
henkilöä seurannan
päättyessä

Neuropsykologinen testaus;
"Primary Mental Abilities
test", "Test of Behavioral
Rigidity"

+ (SVS)

Poitrenaudet
al. 1994

Pariisi,
Ranska

14-vuotinen
kliininen tutki-
mus, miesjohta-
jat

180 miestä, jotka
63-64-v., 73 miestä
seurannan päätty-
essä

Neuropsykologinen testaus;
"Benton's Visual Retention
Test", "Rey's Auditory Ver-
bal Learning Test", "Cle-
ment's Digit Symbol Test",
"Trail Making Test"

+ (SVS, mm. verenpai-
netauti, sydäninfarkti,
sepelvaltimotauti)

Launeret al.
1995

Hawaiji,
Yhdysvallat

28-vuotinen
väestötutkimus,
Hawaijilla asu-
vat japanilais-
amerikkalaiset
miehet, (Hono-
lulu-Asia Aging
Study)

Seurannan päätty-
essä 3735 miestä,
keski-ikä 78 v.

Haastattelututkimus; "Cogni-
tive Abilities Screening
Instrument" (CASI)

+ (keski-iän kohonnut
systolinen verenpaine)

Guoet al.
1997

Tukholma,
Ruotsi

3-vuotinen väes-
tötutkimus, vali-
koimaton väestö

75-101-v., 1736
miestä ja naista,
1022 henkilöä seu-
rannan päättyessä

"Mini-Mental State Examina-
tion" (MMSE)

+ (voimakkaasti koholla
oleva systolinen tai dias-
tolinen verenpaine
verenpainetta alentavaa
lääkitystä saavilla sekä
matala systolinen veren-
paine lääkkeettömillä
henkilöillä)

1 + = Sydän- ja verisuonisairaudet (SVS) ennustavat myöhempää kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemi
- = Sydän- ja verisuonisairaudet eivät ennusta myöhempää kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemistä.
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lin ja hänen työtovereidensa (1991) sekä Pearlmanin & Uhlmannin (1988) tutkimuks
yhteydet olivat hyvin marginaalisia.

Poikittaistutkimuksissa muita tekijöitä, jotka iäkkäillä ovat olleet yhteydessä heiken
neeseen sosiaaliseen toimintakykyyn ovat yleinen terveydentila, taloudellinen as
masennus ja ahdistus (Pearlman & Uhlmann 1988), sekä vakioinnin jälkeen ikä ja m
sukupuoli (Connet al.1991).

Pearlmanin ja Uhlmannin (1986) poikittaisessa tutkimuksessa, jossa verrattiin po
den ja heidän lääkäreidensä arvioita potilaiden elämänlaadusta, iäkkäillä iskee
sydänsairautta ja verenpainetautia sairastavilla potilailla taudeilla oli yhteys ihmissu
den heikentymiseen muttei sosiaalisen osallistumisen rajoittumiseen. Wiklundin ja h
työtovereidensa (1989) poikittaisessa tutkimuksessa, joka koski keski-ikäisten ja iä
den sydäninfarktin sairastaneiden elämänlaatua, sydäninfarktipotilaiden sosiaalinen
visuus ei eronnut "normaaliväestöstä" ikä ja sukupuoli vakioituna, kun taas harrastu
vapaa-ajan aktiivisuus oli vähentynyt. Lukkarisen ja Hentisen (1997) poikittaisessa t
muksessa iän ja sukupuolen mukaan arvioituna ei vanhemmilla keski-ikäisillä tai
käillä sepelvaltimotautipotilailla ollut NHP-mittariston sosiaalisessa eristäytyneisyyde
eroavaisuutta "normaaliväestöön" verrattuna. Sen sijaan nuorissa keski-ikäisissä
laissa sosiaalisesti eristäytyneitä oli enemmän verrattuna "normaaliväestöön".

Pitkittäistutkimuksia, joissa sepelvaltimotauti ennustaa iäkkäillä sosiaalisen toimi
kyvyn heikkenemistä, on vähän (Taulukko 9). Näissäkin tutkimuksissa suurimm
osassa on iäkkäiden lisäksi keski-ikäisiä ja vielä siten, että enemmistö tutkimuspopu
osta on keski-ikäisiä. Sydäninfarktin on todettu ennustavan heikentynyttä sosiaalista
mintakykyä tutkimuksissa, joissa ei ole vakioitu sekoittavia tekijöitä (Mayouet al.1978b)
ja sellaisissa, joissa näin on tehty (Trelawny-Ross & Russell 1987).

Pitkittäistutkimusten mukaan muita tekijöitä, jotka ovat itsenäisesti ennustaneet so
lisen toimintakyvyn heikkenemistä iäkkäillä, ovat ikä, vähäinen koulutus, muistivaik
det, fyysinen toimintakyvyn heikkeneminen ja runsaat depressiiviset oireet (Cerha
Wallace 1993).

3-vuotisessa iäkkäisiin kohdistuneessa pitkittäisessä väestötutkimuksessa pitkä
nen sairaus, joka saattoi olla sydäninfarktin jälkitila, aivohalvauksen jälkitila, pahan
tuinen kasvain, diabetes tai lonkkamurtuman jälkitila, ei monimuuttujamalleissa ennu
nut sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemistä, kuten ystävyys- tai sukulaissuhte
vähäistä määrää tai vähäistä käymistä kirkossa. Sairaudet olivat tutkittujen itse rap
mia ja muuttujat olivat dikotomisoituja karkeahkoja kyllä-ei-vaihtoehtoja, ja nämä se
saattoivat vaikuttaa tuloksiin (Cerhan & Wallace 1993). Myöskään Legaultin ja hä
työtovereidensa (1992) pitkittäisessä tutkimuksessa, joka käsitti myöhäisessä keski
olevia ja ikääntyneitä sydäninfarktipotilaita, sydäninfarkti ei ennustanut sosiaalisen
mintakyvyn heikkenemistä 1-vuotisseurannassa sekoittavat tekijät huomioiden. Ain
taan 3 kuukauden seurannassa sydäninfarkti ennusti psykososiaalisia ongelmia pot
Tutkimuksen ryhmät, joita vertailtiin (sydäninfarkti-, instabiili angina pectoris- ja
sydänperäinen rintakipuryhmä), olivat pieniä eivätkä eronneet kovin paljon toisist
mikä saattoi vaikuttaa lopputulokseen. (Legaultet al.1992.)

Reedin ja hänen työtovereidensa (1983) pitkittäisen väestötutkimuksen mukaan so
lisen toimintakyvyn heikkeneminen ei ennustanut sydän- ja verisuonisairauksia iäkkä
Iän vakioinnin jälkeen sosiaalisen toimintakyvyn heikkeneminen ennusti nonfata
sydäninfarktin ja sepelvaltimotaudin ilmaantuvuutta, mutta monimuuttujamallissa m
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kin tekijät huomioiden sosiaalisen toimintakyvyn heikkeneminen ei ennustanut tilast
sesti merkitsevästi sepelvaltimotaudin tai sydäninfarktin ilmaantuvuutta. Tutkimus to
tettiin Hawaijilla asuvilla syntyperältään japanilaisilla, joten tulokset eivät ole yleistet
vissä. (Reedet al.1983.)

Sen lisäksi, että sosiaalisen tuen puute, yksinäisyys ja osallistumattomuus sosiaa
tapahtumiin ennusti itsenäisesti kohonnutta kuolleisuusvaaraa iäkkäillä (Blazer 1
Hansonet al. 1989, Steinbach 1992), ennusti sosiaalisten kontaktien vähäisyys itse
sesti kohonnutta sydän- ja verisuonisairauksien kuoleman vaaraa keski-ikäisillä ja
käillä (Orth-Gomer & Johnson 1987).

Sosiaalisen tuen puute (eristäytyneisyys, yksinäisyys) ennusti iäkkäillä lisääntyn
kuolleisuutta sydäninfarktin jälkeen puolivuotisseurannassa sekoittavat tekijät huom
den (Berkmanet al. 1992). Keski-ikäisillä ja iäkkäillä sydäninfarktin jälkeinen yksinäi
syys ennusti uutta vakavaa sydäntapahtumaa 2 vuoden seurannassa (Caseet al. 1992)
sekä kohonnutta äkillisen sydänkuoleman ja kokonaiskuolleisuuden vaaraa 3-vuoti
rannassa, sekoittavat tekijät huomioiden (Rubermanet al. 1984). D-tyypin persoonalli-
suusluokkaan kuuluvien keski-ikäisten ja iäkkäiden sepelvaltimotautipotilaiden kuo
suus oli taudin vaikeusaste huomioiden 6 – 10 vuoden seurannassa nelinkertainen
verrattuna, joilla ei ollut tätä persoonallisuuspiirrettä. D-tyypin persoonallisuusluokk
kuuluvilla henkilöillä on taipumus tukahduttaa kielteiset tunteet, mikä voi osaltaan joh
masennuksen kehittymiseen ja sosiaaliseen eristäytyneisyyteen. (Denolletet al.1996.)

Taulukko 8. Sydän- ja verisuonisairauksien (SVS) ja heikentyneen sosiaa
toimintakyvyn väliset yhteydet iäkkäillä aikaisempien poikittaistutkimusten mukaan.

Tekijät, jul-
kaisuvuosi

Paikka Tutkimuksen
luonne ja väestö

Tutkittujen ikä ja luku-
määrä

Sosiaalisen toimintakyvyn mit-
taamisen menetelmät ja mittarit

Tulokset1

Reedet al.
1983

Hawaiji,
Yhdys-
vallat

Poikittainen ana-
lyysi pitkittäi-
sestä
väestötutkimuk-
sesta, Hawaijilla
asuvat miehet,
syntyperältään
japanilaisia

52-71-v., 4653 miehen
kohortti, alkujaan 8006
miehen tutkimusväestö

Postikyselylomake; "Social net-
work scale" (sosiaaliset yhtey-
det mm. sukulaisiin ja
työtovereihin sekä sosiaalinen
osallistuminen, mm. yhdistyk-
set, ryhmät)

+ (ryhmällä, johon
kuului runsaimmin
sepelvaltimotautia,
sydäninfarktin jälkiti-
laa tai angina pecto-
rista sairastavia, oli
vähiten sosiaalisia
yhteyksiä)

Neill et al.
1985

Boston,
Yhdys-
vallat

Sairaalapotilaat 35-77-v., 100 sepelval-
timotautia sairastavaa
miestä, joista >60-vuo-
tiaita 38 henkilöä, rasi-
tuskokeeseen tulijoita

Itse täytettävä kyselylomake;
sukupuolielämä, urheiluharras-
tukset, vierailut

+ (sepelvaltimotauti)

Pearlman
& Uhl-
mann 1986

King
County,
Washing-
ton,
Yhdys-
vallat

Yksityisen avo-
terveydenhuol-
lon potilaat

> 65-v., 26 sepelvalti-
motautia ja 31 verenpai-
netautia sairastavaa
miestä ja naista (ei
dementoituneita eikä
terminaalivaiheen poti-
laita)

Kyselylomake; useista eri
dimensioista koostuva elämän-
laatututkimus. Sosiaalista toi-
mintakykyä kartoitettiin mm.
tiedustelemalla perhesuhteiden
laatua ja osallistumista uskon-
nollisiin tilaisuuksiin.

+ perhesuhteiden huo-
noneminen (verenpai-
netauti ja iskeeminen
sydäntauti);
- sosiaalisen osallistu-
misen rajoittuminen
(verenpainetauti ja
iskeeminen sydäntauti)

Pearlman
&
Uhlmann
1988

King
County,
Washing-
ton,
Yhdysval-
lat

Yksityisen avo-
terveydenhuol-
lon potilaat

> 65-v., 33 sepelvalti-
motautia sairastavaa
miestä ja naista. He
kuuluivat 126 potilaan
joukkoon, jotka nimesi-
vät eniten elämänlaatua
haittaavan pitkäaikai-
sen sairauden

Kyselylomake; useista eri
dimensioista koostuva elämän-
laatututkimus. Sosiaalista toi-
mintakykyä kartoitettiin mm.
tiedustelemalla perhesuhteiden
laatua ja osallistumista uskon-
nollisiin tilaisuuksiin.

+ (marginaalinen;
sepelvaltimotauti ei
eronnut artriitista,
COPD:stä, diabetek-
sesta tai pahanlaatui-
sista kasvaintaudeista)
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- ja
Taulukko 8. jatkuu.
Tekijät, jul-
kaisuvuosi

Paikka Tutkimuksen
luonne ja väestö

Tutkittujen ikä ja luku-
määrä

Sosiaalisen toimintakyvyn mit-
taamisen menetelmät ja mittarit

Tulokset1

Wiklund et
al. 1989

Göteborg,
Ruotsi

Kliininen tutki-
mus,
sydäninfarktin
sairastaneet sai-
raalapotilaat,
jotkaosallistuivat
lääketutkimuk-
seen

48-81-v., 444 miestä ja
naista, keski-ikä 67 v.,
sairastaneet sydänin-
farktin 5 v. aiemmin

Kyselylomake; "Nottingham
Health Profile" (NHP), mm.
harrastukset, vapaa-ajan vietto,
sosiaalinen osallistuminen, sosi-
aalinen eristäytyneisyys

+ (harrastukset ja
vapaa-ajan vietto)

Connet al.
1991

Yhdys-
vallat

Sairaalapotilaat 40-88-v., 197 miestä ja
naista, keski-ikä 63.2 v.,
sairastaneet sydänin-
farktin 1-2 v. aiemmin

Haastattelu; mm. "Personal
Resource Questionnaire" (PRQ-
85), "Perceived Quality of Life
scale" (PQOL)

+ (iäkkäämmillä poti-
lailla nuorempia poti-
laita voimakkaampi
yhteys)

Mitchell et
al. 1991

Sydney,
Australia

Väestötutkimus,
valikoitu aineisto

55-88-v., 210 miestä ja
naista, keski-ikä 68.5 v.,
ei laitoshoidossa olevia

Itse täytettävä kyselylomake;
"Nottingham Health Profile"
(NHP), mm. sosiaalinen eristäy-
tyneisyys

+ (vain marginaalinen)

Wiklund et
al. 1992

Ruotsi,
Kanada,
Yhdys-
vallat

Kliininen tutki-
mus (lääkeaine-
tutkimus CAST),
sairaalapotilaat

1465 sydäninfarktin sai-
rastanutta miestä ja
naista, keski-ikä 61.0 +
9.7 v. (sepelvaltimotau-
tia, verenpainetautia tai
sydämen vajaatoimintaa
sairastavat)

Kyselylomake; elämänlaatutut-
kimus, jossa mm. sosiaalisia toi-
mintoja, kuten esim. vierailut
ystävien luona, osallistuminen
sosiaalisiin toimintoihin, tiedus-
teltiin RAND Medical Out-
come Studyn lyhennetyllä
mittaristolla

+ (sydämen vajaatoi-
minta, sairastettu
sydäninfarkti, angina
pectoris, dyspnea)

Wiklund et
al. 1993

Göteborg,
Ruotsi

Sairaalapotilaat 421 miestä, keski-ikä
(ki) 67.1 +10.7 v. ja
174 naista, ki 72.1 +
10.6 v., sairastaneet
sydäninfarktin 1 v.
aiemmin

Postikyselylomake; mm. "Not-
tingham Health Profile" (NHP),
mm. sosiaalinen osallistumi-
nen, harrastukset

+ (sydäninfarkti)

Visseret
al. 1994

Englanti Avoterveyden-
huollon potilaat

46-79-v., 59 miestä ja
naista, keski-ikä 65 v.,
kaikilla angina pecto-
ris. Osalla lisäksi veren-
painetauti,
sydäninfarktin jälkitila
tai sydämen vajaatoi-
minta

Kyselylomake; "Sickness
Impact Profile" (SIP), "Notting-
ham Health Profile" (NHP), osa
I ja II. Haastattelu; "Quality of
Well-being scale" (QWB). Sosi-
aalista toimintakykyä mittaavat
osiot.

+ (angina pectoris)

Lukkari-
nen & Hen-
tinen 1997

Oulu,
Suomi

Sairaalapotilaat 189 sepelvaltimotautia
sairastavaa miestä ja 91
tautia sairastavaa naista,
lääkehoidettujen keski-
ikä 58.4 v., angioplasti-
alla hoidettujen 57.2 v.
ja ohitusleikattujen 61.8
v.

Kyselylomake; "Nottingham
Health Profile" (NHP)

- (nuorimmassa ikäluo-
kassa 35-54 v:illa sosi-
aalinen
eristäytyneisyys huo-
mattava, 55-64 v:illa ja
65-74 v:illa ei eroja
samanikäisiin verrok-
keihin)

1 + = Sydän- ja verisuonisairauksilla (SVS) ja heikentyneellä sosiaalisella toimintakyvyllä yhteys. - = Sydän
verisuonisairauksilla ja heikentyneellä sosiaalisella toimintakyvyllä ei yhteyttä.
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Taulukko 9. Sydän- ja verisuonisairaudet (SVS) iäkkäiden heikentynyttä sosiaa
toimintakykyä ennustavina tekijöinä aikaisempien pitkittäistutkimusten mukaan.

2.8. Johtopäätökset kirjallisuuskatsauksesta

Iäkkäisiin kohdistuneissa epidemiologisissa tutkimuksissa sepelvaltimotaudin vall
vuutta määritettäessä on taudin kriteereinä käytetty sairastettua sydäninfarktia, a
pectoriksen olemassaoloa, nitrovalmisteiden käyttöä, suoritettua sepelvaltimoiden o
leikkausta tai angioplastiaa ja iskeemisiä EKG-löydöksiä yleensä Minnesota-koo
avulla luokiteltuna. Minnesota-koodit lepo-EKG-muutosten luokittelemiseksi on kehite
1950-luvulla sepelvaltimotaudin epidemiologisia tutkimuksia varten keski-ikäis
(Blackburnet al. 1960). Niiden validiteettia on tutkittu myös iäkkäillä, ja koodit on tode
tu käyttökelpoisiksi iäkkäiden sepelvaltimotaudin epidemiologisissa tutkimuksissa, m
ta etenkin ST-segmentti-, T-aalto- ja kammioiden hypertofiamuutoksia voivat myös a
uttaa muut syyt (Kennedy & Caird 1972). Iskeemisten EKG-muutosten valinnassa ta
diagnostisiksi kriteereiksi esiintyy suurta vaihtelevuutta. Jos epidemiologisissa tutkim
sissa sepelvaltimotaudin kriteereiksi lepo-EKG:n suhteen on valittu suurten ja keskis

Tekijät, jul-
kaisuvuosi

Paikka Tutkimuk-
sen luonne
ja väestö

Tutkittujen ikä ja lukumäärä
seurannan alussa

Sosiaalisen toimintakyvyn mittaa-
misen menetelmät ja mittarit

Tulokset1

Mayouet al.
1978b

Oxford,
Englanti

2-kuukau-
tinen tutki-
mus,
sairaalapo-
tilaat

< 69-v., 100 miestä, sairastaneet
ensimmäisen sydäninfarktinsa,
20 henkilöä 60-69-v.

Haastattelu (akuutissa vaiheessa
sairaalassa ja 2 kk:n kuluttua
kotona); mm. sosiaalinen vuoro-
vaikutus, vapaa-ajan vietto (esim.
puutarhanhoito)

+ (sydäninfarkti)

Trelawny-
Ross &
Russell 1987

Bristol,
Englanti

1/2-vuoti-
nen tutki-
mus,
sairaalapo-
tilaat

< 65-v., 31 miestä, sydäninfark-
tipotilaita

Haastattelu (akuutissa vaiheessa
sekä 10 vrk:n, 2 kk:n ja 6 kk:n
kuluttua kotiuttamisesta); "Gold-
berg's Clinical Interview
Schedule", mm. työhön palaa-
minen, vapaa-ajan vietto, fyysi-
nen kuntoliikunta, seksuaalinen
aktiviteetti, psyykkinen tila

+ (sydäninfarkti)

Legaultet
al. 1992

Toronto,
Kanada

1-vuoti-
nen tutki-
mus,
sairaalapo-
tilaat

52 sydäninfarktipotilasta (keski-
ikä (ki) 55.0 +8.0 v.), joita ver-
rattiin 23 instabiilista angina
pectoriksesta kärsivään potilaa-
seen (ki 56.7 +6.5) ja 17 ei-
sydänperäisestä rintakivusta kär-
sivään potilaaseen (ki 49.6 +
9.4)

Kyselylomake 3 kk:n ja 12 kk:n
kuluttua kotiuttamisesta; "Psycho-
social Adjustment to Illness
Scale" (PAIS), "Sickness Impact
Profile" (SIP)

+ (3 kk:n seuran-
nassa);
- (12 kk:n seuran-
nassa)

Cerhan &
Wallace
1993

Iowa
County,
Washing-
ton C.,
Iowa,
Yhdys-
vallat

3-vuoti-
nen väes-
tötutkimus

> 65-v., 3097 miestä ja naista, ei
laitoshoidossa olevia, seuran-
nan päättyessä tutkimuksessa
2576 henkilöä

Haastattelu (tutkimuksen alka-
essa ja 3 v:n kuluttua); kysymyk-
set mm. sosiaalisesta
osallistumisesta ja läheisten
ihmissuhteiden määrästä

- (jokin vaikea pit-
käaikainen sai-
raus:
sydäninfarktin jäl-
kitila, aivohal-
vauksen jälkitila,
pahanlaatuinen
kasvain, diabetes
tai lonkkamur-
tuma)

1 + = Sydän- ja verisuonisairaudet (SVS) ennustavat myöhempää sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemist
- = Sydän- ja verisuonisairaudet eivät ennusta myöhempää sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemistä.
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ten Q/QS-aaltojen lisäksi lievät ST-segmentin laskut ja vähäiset negatiiviset T-aallot
ka ovat iäkkäillä yleisiä (Kitchinet al. 1973, Rajalaet al. 1984), taudin vallitsevuusluvut
ovat suuremmat kuin jos niitä ei valittaisi kriteereiksi (Kitchinet al. 1973, Aromaaet al.
1989, Simonset al. 1991, Bildet al.1993, Tervahautaet al. 1993, Wooet al. 1993, Ettin-
ger et al. 1994). Joissakin tutkimuksissa ainoastaan Q/QS-kompleksit eli sairastet
sydäninfarktiin viittaavat löydökset (Minnesota-koodit 1.1 tai 1.1 – 1.2 tai 1.1 – 1.3)
valittu sepelvaltimotaudin kriteereiksi lepo-EKG:n suhteen (Souranderet al. 1967, Cas-
telli et al. 1977, Kennedyet al. 1977, Aronowet al.1986, Bildet al.1993, Ettingeret al.
1994). Krooninen eteisvärinä on valittu yhdeksi sepelvaltimotaudin kriteeriksi Mini-S
mi-tutkimuksessa ja suomalaisessa Seitsemän maan tutkimuksen sepelvaltimotaud
litsevuustutkimuksessa 1990-luvun iäkkäillä miehillä (Aromaaet al. 1989, Tervahautaet
al. 1993).

Iäkkäiden sepelvaltimotaudin vallitsevuuden epidemiologisia tutkimuksia varten M
nesota-koodien ohella angina pectoris- ja sydäninfarktioirehaastattelut ovat tavallisim
käytössä olevat diagnostiset menetelmät sairauskertomustietojen lisäksi. Sairaus
mustiedoista on yleensä selvitetty nitrovalmisteiden käyttöä sekä aiempia diagno
angina pectoriksesta ja sydäninfarktista. Rosen angina pectoris -haastattelulomake
et al. 1982) on käytetyin rasitusrintakivun epidemiologisissa vallitsevuustutkimuksis
Myös lääkärin omaan haastattelussa saatuun tietoon (Castelliet al. 1977, Aronowet al.
1986) tai tutkittavan omaan kertomukseen (Dewhurstet al. 1991, Bildet al. 1993, Ettin-
ger et al. 1994, Krumholzet al. 1994) mahdollisesta angina pectoriksesta on luotet
Yleensä tällöin asia on kuitenkin varmennettu sairauskertomustiedoista. Rasitusrinta
anamneesia ei ole aina mahdollista saada henkilön vähäisen fyysisen rasituskyvyn v
Iäkäs sepelvaltimotautipotilas voi oirehtia iskemian esiintyessä myös muilla oireilla k
rintakivulla, esimerkiksi hengenahdistuksella (Erikssonet al. 1987). Tällöin nitrovalmis-
teiden käyttö ja niiden tuoma helpotus fyysisessä tai psyykkisessä rasituksessa tunt
rintavaivoissa voi antaa tarvittavan anamnestisen tiedon sepelvaltimotaudin val
vuutta tutkittaessa.

Sekä kotimaisten että kansainvälisten epidemiologisten tutkimusten tuloksia sepe
timotaudin vallitsevuuksista on vaikeaa vertailla iäkkäillä eri väestöjen, taudin vaiht
vien diagnostisten kriteerien ja tutkittujen vaihtelevan iän vuoksi. Sepelvaltimotaudin
litsevuus kasvaa silloin, kun taudin epidemiologisiksi diagnostisiksi kriteereiksi valita
angina pectoriksen esiintymisen tai lepo-EKG:n sairastettuun sydäninfarktiin sopi
muutosten lisäksi muita iskeemisiä EKG-muutoksia (Kitchinet al. 1973, Aromaaet al.
1989, Simonset al. 1991, Bildet al.1993, Tervahautaet al. 1993, Wooet al. 1993, Ettin-
ger et al. 1994). Sepelvaltimotaudin vallitsevuus kasvaa iän myötä (Lernfeltet al. 1989,
Simonset al. 1991, Bildet al. 1993, Ettingeret al. 1994), paitsi yli 80-vuotiailla miehillä
(Simonset al. 1991, Bildet al. 1993, Ettingeret al. 1994), ja aivan vanhimmissa ikäluo-
kissa eli yli 90-vuotiailla se laskee (Wei & Gersh 1987). Suomalaisissa tutkimuks
sepelvaltimotaudin vallitsevuus iäkkäillä vaihtelee eri tutkimusten mukaan: lounais
malaisilla miehillä 29 % ja naisilla 21 % (Lehtonen & Tilvis 1994), lounaissuomalaisi
miehillä 11 % ja naisilla 10 % (Souranderet al. 1967), koko Suomessa miehillä 22 % ja
naisilla 13 % (Aromaaet al. 1989) ja itä- ja länsisuomalaisilla miehillä 45 % (Tervahau
et al. 1993). Länsieurooppalaisissa ja yhdysvaltalaisissa yli 60-vuotiaiden henkilöi
aineistoissa sepelvaltimotaudin vallitsevuus on yleensä ollut kohtalaisen suuri, tasoa
– 31 % miehillä ja 19 % – 27 % naisilla (Kennedyet al.1977, Aronowet al.1986, Bildet
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al. 1993, Ettingeret al. 1994), mutta saman ikäisissä australialaisissa jonkin verran m
lampi, tasoa 24 % miehillä ja 18 % naisilla (Simonset al.1991).

Sydän- ja verisuonisairautta potevien henkilöiden elämänlaatua tutkittaessa tulisi W
gerin ja hänen työtovereidensa (1984) mukaan huomioida toiminnallinen suoritusk
henkilön erilaiset subjektiiviset tuntemukset, oireet ja näiden seuraukset. Toiminnall
suorituskyky sisältää viisi osa-aluetta, jotka ovat fyysinen, sosiaalinen, emotionaalin
kognitiivinen toimintakyky ja taloudellinen tilanne. (Wengeret al. 1984.) Sepelvaltimo-
tautipotilaiden elämänlaatututkimukset keskittyvät kuitenkin suurelta osin sairast
sydäninfarktin jälkeiseen selviytymiseen, ja suhteellisen vähän on tutkittu oireiden, k
rintakivun tai hengenahdistuksen vaikutusta elämänlaatuun, etenkin psyykkiseen, k
tiiviseen ja sosiaaliseen toimintakyvyn osa-alueeseen (Mayou 1990). Sepelvaltimo
potilaiden elämänlaatututkimuksissa mitataan myös usein hoidon tai kuntoutuksen v
tusta tai analysoidaan terveyteen liittyvää elämänlaatua, kuten fyysistä, psyykkistä
sosiaalista toimintakykyä ja yleistä hyvinvointia potilaan subjektiivisten arvioiden per
teella. Vertailevia elämänlaatututkimuksia sepelvaltimotautipotilaiden ja tautia saira
mattomien välillä on harvoja. Sepelvaltimotautipotilaiden elämänlaatututkimusten ve
lua vaikeuttaa tutkittujen kulttuurierot, lukuisat eri mittaristot, taudin vaihtelevat diagn
tiset kriteerit, lukuisat mahdolliset sekoittavat tekijät ja tutkittujen ikäerot. Yleensä lääk
arvioi potilaan elämänlaadun huonommaksi kuin potilas itse (Pearlman & Uhlm
1986). Tutkimustulokset iäkkäiden sepelvaltimotautipotilaiden terveyteen liittyvästä
mänlaadusta vaihtelevat runsaasti. Fyysistä toimintakyvyn heikkenemistä ja psykoso
lisia ongelmia esiintyy paljon. Lisäksi muut seikat, kuten korkea ikä, mielialaan ja kog
tiiviseen toimintakykyyn liittyvät ongelmat ja taudin vaikeusaste vaikuttavat ainakin fy
sistä ja sosiaalista toimintakykyä heikentävästi.

Tulokset ovat yhteneväisiä sepelvaltimotaudin ja fyysisen toimintakyvyn heikkene
sen välisistä yhteyksistä iäkkäillä. Sepelvaltimotaudin ilmenemismuodoista ete
angina pectoris (Nickel & Chirikos 1990, Pinskyet al.1990) ja sellaiset oireet, kuten hen
genahdistus ja rintakipu, (Bildet al. 1993) ovat keskeisesti yhteydessä fyysisen toimint
kyvyn heikkenemiseen.

Tulokset ovat kutakuinkin yhteneväisiä sepelvaltimotaudin ja psyykkisen toiminta
vyn heikkenemisen välisistä yhteyksistä iäkkäillä. Masennus, joka liittyy moniin pitkä
kaisiin sairauksiin (Schleiferet al. 1989, Pahkala & Kivelä 1990), on yleinen ongelm
sydäninfarktin sairastaneilla. Sydäninfarktin jälkeistä masennusta on tutkittu pa
Sydäninfarktin jälkeen masennus on huomattavinta juuri toipilasaikana muutaman pä
tai viikon kuluessa akuutista tilanteesta (Schleiferet al. 1989). Toisaalta lievä masennus
postinfarktivaiheessa voi muuttua muutamien kuukausien kuluttua akuutista sydänin
tista vaikeaksi (Hanceet al. 1996). Myös sydänvaivan aiheuttama yleinen toimintakyvy
lasku saattaa aiheuttaa masennusta (Nickelet al. 1990). Masennukseen tulee kiinnittää
erityistä huomiota sepelvaltimotautipotilailla, koska se on sydäninfarktin ja fataa
sydäntapahtuman (Barefoot & Schroll 1996) ja sepelvaltimotautipotilaiden uusien sy
tapahtumien (Carneyet al. 1988) itsenäinen riskitekijä, ja se ennustaa kohonnutta syd
kuolleisuuden vaaraa sydäninfarktipotilailla (Ladwiget al. 1991, Frasure-Smithet al.
1993, 1995).

Useissa tutkimuksissa sepelvaltimotaudin ja heikentyneen kognitiivisen toiminta
vyn välillä iäkkäillä on havaittu yhteys, mutta tulokset ovat jonkin verran ristiriitaisia jo
tuen valikoituneista aineistoista ja sydän- ja verisuonisairauksien vaihtelevista kr
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vien henkilöiden, esimerkiksi vaskulaarisesta dementiasta kärsivien, tutkimusaineist
pois jääminen. Laaja hollantilainen myös laitoshoidossa olevia potilaita sisältävä vä
tutkimus osoitti sepelvaltimotaudin ja heikentyneen kognitiivisen toimintakyvyn välis
yhteyden (Breteleret al. 1994). Erityisesti korkea verenpaine oli heikentyneen kognitiiv
sen toimintakyvyn vaaratekijä (Poitrenaudet al. 1994, Launeret al. 1995, Guoet al.
1997). Toisaalta aivojen hypoperfuusio sydän- ja verisuonisairauksien ja/tai niiden
don seurauksena on epäsuotuisa tila normaalia kognitiivista toimintakykyä ajate
(Roman 1987, Schmidtet al.1995).

Iäkkäillä sepelvaltimotaudin ja heikentyneen sosiaalisen toimintakyvyn välisiä yhte
siä koskevat tulokset ovat jonkin verran ristiriitaisia. Poikittaistutkimukset, jotka sisä
vät usein myös keski-ikäisiä, osoittavat sepelvaltimotaudin ja heikentyneen sosiaa
toimintakyvyn välisen yhteyden, tosin usein marginaalisen ja vain joillain sosiaalisen
mintakyvyn osa-alueilla. Etenkin pitkittäistutkimusten tulokset ovat ristiriitaisia, eikä s
vää näyttöä sepelvaltimotaudin ja heikentyneen sosiaalisen toimintakyvyn välistä yht
sistä ole. Kuitenkin sosiaalisen tuen puute heikentää iäkkäiden sydäninfarktipotila
ennustetta (Rubermanet al. 1984, Berkmanet al. 1992, Caseet al. 1992) ja lisää itsenäi-
sesti kohonnutta sydän- ja verisuonisairauksien kuoleman vaaraa keski-ikäisillä ja
käillä (Orth-Gomer & Johnson 1987).



3. Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata sepelvaltimotaudin vallitsevuutta iäkkäillä suomalai-
silla ja analysoida iäkkään sepelvaltimotautipotilaan elämänlaatua: fyysistä, psyykkistä,
kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä. Tutkimuksen erityisinä tavoitteina on kuvata ja
analysoida seuraavia tekijöitä:
1. sepelvaltimotaudin vallitsevuus iän, siviilisäädyn, sosioekonomisen tason ja eräiden

keskeisten vaaratekijöiden, kuten tupakoinnin ja liikapainon suhteen;
2. sairastetun sydäninfarktin, hengenahdistus- ja rintakipuoireen ja iskeemisten EKG-

löydösten vallitsevuus;
3. sepelvaltimotautipotilaiden komorbiditeetti;
4. sepelvaltimotaudin yhteydet fyysiseen, psyykkiseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen

toimintakykyyn sekä
5. sepelvaltimotaudin vaikeusasteen merkitys toimintakyvyn kannalta iäkkäässä lou-

naissuomalaisessa väestössä.
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4. Aineisto ja menetelmät

4.1. Tutkimuspaikkakunta ja väestö

Tutkimus tehtiin lounaissuomalaisessa Liedon kunnassa, joka sijaitsee noin 12 km T
ta koilliseen, Hämeenlinnaan johtavan valtatie 10:n ja Hämeen ja Varsinais-Suomen
han Härkätien sekä osittain myös Aurajoen varrella. Maatalous ja teollisuus olivat so
jälkeen Liedon pääelinkeinot. Asutustoiminta Liedossa oli vilkasta sodan jälkeen m
viljelijäperheiden muuttaessa kuntaan. Siirtoväkeä asutettiin kuntaan sodan jälkeen
tuhat henkeä. Vuonna 1990–91 Liedon eläkeikäisistä olikin syntynyt 18 % Viipurin l
nissä (Isoaho K 1997). Vuonna 1950 maa- ja metsätaloudessa työskenteli 56 % ja t
suudessa 25 % työssä käyvästä väestöstä. Tutkimusajankohtana vuosina 1990–91 e
norakenne koko maahan verrattuna poikkesi siten, että teollisuudessa työskente
osuus oli jonkin verran suurempi Liedossa (36 % työllisestä työvoimasta) kuin koko S
messa keskimäärin (30 % työllisestä työvoimasta). Liedon teollisuuslaitokset kuul
pieneen ja keskisuureen teollisuuteen. Maataloudessa ja palveluammateissa työsk
vien osuus työvoimasta oli samoin jonkin verran pienempi kuin koko maassa.

Liedon väkiluku tutkimuksen alkaessa 28.3.1990 oli 12 087 henkilöä, joista 10 %
65 vuotta täyttäneitä. Koko maassa vastaavan ikäisen väestön osuus oli 13 %. Yli 64
tiaiden ikärakenne oli Liedossa samanlainen kuin koko maassa.

4.2. Tutkimuksen vaiheet

4.2.1. Tutkimuslomakkeisto ja esitutkimus

Tutkimuslomakkeisto koostui kymmenestä lomakkeesta (Isoaho R 1995). Lomakke
käyttökelpoisuuden ja ajankäytön arvioimiseksi suoritettiin toukokuussa 1990 esitu
mus, johon kutsuttiin satunnaisotannalla 40 tutkittavaa, joista 39 osallistui. Kesän ja a
syksyn aikana 1990 lomakkeet viimeisteltiin. Tutkimuslomakkeiston osat ja niiden la
miseen käytetyt lähteet (suluissa) olivat seuraavat:
1. sosiodemografiset ja muut taustatiedot,
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2. tupakointihistoria (Medical Research Council 1986) ja tiedot altistumisesta työ
pölyille, ärsyttäville kaasuille, höyryille ja asbestille,

3. hengitystie-, sydän- ja verisuonisairauksien oireita koskeva haastattelu (Roseet al.
1982, Medical Research Council 1986),

4. fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä koskeva haastattelu (Heikkinenet al.
1983, Waterset al.1989),

5. mittaukset ja testit: EKG, verinäyte verenkuvaa ja serologisia analyysejä va
dynaaminen spirometria ja keuhkoputkien obstruktion yhteydessä bronkodilata
koe, pituus, paino, näön ja kuulon tarkkuus,

6. kliininen tutkimus (Roseet al.1982),
7. keuhkojen röntgenkuva ja sydämen tilavuuden mittaus (Jonsell 1939, Docum

Geigy 1960),
8. lääkkeiden käyttö, sairauskertomustiedot aikaisemmista sairauksista ja vammois
9. kognitiivinen toimintakyky (MMSE-testi) (Folsteinet al.1975) ja

10. depressiiviset oireet (Zungin lomakkeisto) (Zung 1965)
Tutkimukselle saatiin sosiaali- ja terveysministeriön luvat, sekä alkuvaiheessa että

kotutkimuksia varten. Turun yliopistollisen keskussairaalan eettinen toimikunta arvioi
kimuksen eettiseltä kannalta hyväksyttäväksi.

4.2.2. Varsinainen tutkimus

Tutkimus aloitettiin lokakuun alussa vuonna 1990 ja lopetettiin joulukuun lopussa vuo
1991. Tutkimukseen kutsuttiin ne vuonna 1926 tai aikaisemmin syntyneet henkilöt, j
Väestörekisterikeskuksesta saadun luettelon mukaan olivat 23.3.1990 kirjoilla Lie
kunnassa. Väestöluettelo sisälsi 1360 henkilön nimet, henkilötunnukset ja osoitteet.
tä joukosta tutkimukseen osallistui 1196 henkilöä, 488 miestä ja 708 naista. Alkup
seen luetteloon kuuluneista 77 henkilöä kuoli ennen heille etukäteen arvottua tutki
päivää. Täten tutkimukseen osallistui 93 % niistä tutkimusajankohtana elossa oll
henkilöistä, joiden nimi oli edellä mainitussa luettelossa.

Tutkimukseen osallistujille arvottiin kutsujärjestys. Kunkin päivän tutkittavat henki
(4–6) saivat henkilökohtaisen kutsukirjeen (Isoaho R 1995) ohjeineen 10 – 14 pä
ennen tutkimusta. Jos tutkittava oli estynyt saapumasta, häntä kehotettiin otta
yhteyttä kutsukirjeessä nimettyyn henkilöön, jolloin voitiin sopia uusi käyntiaika. 11
henkilöä tutkittiin kyseisen satunnaistetun kutsujärjestyksen mukaisena ajankohtan
henkilön tutkimus tehtiin muuna ajankohtana, joka poikkesi satunnaistetusta järjes
sestä.

Tutkimukseen osallistuneet tekivät kaksi käyntiä terveyskeskukseen. Ensimmäi
kerralla jompi kumpi kahdesta tutkimusapulaisesta haastatteli heidät. Tutkittavat ohja
satunnaisesti jommalle kummalle tutkimusapulaiselle tekemättä valintaa etukäteen. T
musapulaisista toisella oli terveydenhoitajan koulutus ja monen vuoden työkokemus
vanhusten kotisairaanhoidosta. Hän osallistui esitutkimuksen aikana lomakkeiden ta
tamiseen ja projektin käytännön toteutuksen suunnitteluun. Toisella tutkimusapulai
oli sairaanhoitajan koulutus. Hän oli aiemmin työskennellyt tutkimusapulaisena Kan
terveyslaitoksen tutkimusprojekteissa. Kuitenkin toiselle tutkimusapulaiselle ohja
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useimmat hänen ennestään tuntemansa kotisairaanhoidon potilaat. Haastattelujen j
tutkimusapulaiset suorittivat mittauksia ja testejä tutkittaville. Tämän jälkeen sovit
uusi käyntiaika lääkärintarkastusta varten ja tutkittavat ohjattiin laboratorioon verin
teen, EKG:n ja keuhkoröntgenkuvan ottamista varten. Terveyskeskuksen laborato
röntgenyksikön henkilökunta suorittivat nämä tutkimukset.

Lomakkeista tutkittava täytti henkilökohtaisesti depressiivisten oireiden kartoitta
sessa käytetyn Zungin kyselylomakkeen ensimmäisen käyntikerran yhteydessä. Lo
keen itsenäiseen täyttämiseen kykenemätöntä kuitenkin autettiin tämän lomakkeen
dalla. Tutkimusapulaiset ja lääkäri täyttivät muut lomakkeet haastattelujen ja tutkimu
perusteella.

Kliinisen tutkimuksen tekijä (Raimo Isoaho) tarkasti sairauskertomukset, haastat
ja kyselylomakkeet ja muut tulokset ennen toista käyntiä. Hän suoritti kliiniset tutkim
set, täydensi puuttuvat tiedot ja määräsi lisätutkimukset toisella käynnillä. Tähän
varattu 45 minuuttia tutkittavaa kohti, mutta uusintakäynteihin oli tarpeen mukaan m
dollisuus. Kunkin tutkitun tuloksista laadittiin tiivistelmä sairauskertomukseen. Lääk
tutki 1051 (88 %) henkilöä terveyskeskuksessa, 106 (9 %) laitoksessa tai sairaalassa
(2 %) kotona. Kahdeksan henkilöä (1 %) kieltäytyi lääkärin tutkimuksesta haastattel
jälkeen.

Tutkimus suoritettiin kotona, laitoksessa tai sairaalassa niille, joiden kuljettaminen
veyskeskukseen olisi tuottanut kohtuutonta haittaa. 1035 henkilöä (87 %) haastatelt
tutkittiin terveyskeskuksessa, 107 (9 %) laitoksessa tai sairaalassa ja 54 (4 %) koton
henkilöstä (6 %) saatiin tietoja omaiselta tai muulta hoitajalta. Yleensä nämä tutkitt
olivat dementoituneita tai huonokuntoisia.

4.2.3. Tutkimuksesta poisjääneet

Tutkimukseen jäi saapumatta 34 miestä ja 53 naista, yhteensä 87 henkilöä. Tämä o
% kutsutuista. Saapumatta jääneistä 64 henkilöä kieltäytyi osallistumasta tutkimuk
Syitä kieltäytymiseen olivat muun muassa omaisten vastustus, paikkakunnalta muu
sairaalaan joutuminen tutkimusajankohdan päättyessä. Terveyskeskuksessa oli saira
tomustietoja 73 kieltäytyneestä.

4.3. Mittarit

4.3.1. Keskeisimmät mittarit

Tutkimuksen keskeiset mittarit ovat seuraavat:
1. ikä, sukupuoli, siviilisääty, ammatillinen ja sosiaalinen asema sekä koulutus
2. tupakointi: nykyinen tupakointi ja aikaisempi pitkäaikainen tupakointi
3. sydän- ja verenkiertoelinsairaudet: rintakipuoire, sairaushistoria, sydän- ja veren

toelinten kliininen status, EKG
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4. hengityselinsairaudet: hengityselinten oireet, sairaushistoria, hengityselinten k
nen status, thorax-kuva

5. fyysinen toimintakyky, selviytyminen päivittäistoiminnoista, selviytyminen kodi
hoidosta, muu selviytyminen, näön tarkkuus, kuulon tarkkuus ja kliininen status

6. psyykkinen toimintakyky: kognitiivinen toimintakyky, depressiiviset oireet, sairau
historia

7. sosiaalinen toimintakyky: vierailut ja käynnit, sosiaalinen osallistuminen, harras
toiminta, tyytyväisyys sosiaalisiin suhteisiin

8. lääkkeiden käyttö: ajankohtainen lääkehoito
9. sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö: pitkäaikaishoito sairaalassa tai laitokse

hoito valvotussa kotisairaanhoidossa

4.3.2. Tupakointi

Tutkittavat luokiteltiin tupakoiviin, aikaisemmin tupakoineisiin ja tupakoimattomiin
Aikaisemmin tupakoineen määritelmä on MRC:n mukaan seuraava: aikaisemmin t
koineeksi määritellään jokainen, joka on tupakoinut vähintään yhden savukkeen päiv
(tai yhden ison sikarin viikossa tai 28g piipputupakkaa kuukaudessa) vähintään vu
ajan ja joka ei ole tupakoinut viimeisten kuuden kuukauden aikana (Medical Rese
Council 1986). Tupakoivan ja tupakoimattoman määritelmät voitiin johtaa edellisestä

4.3.3. Sosiaalinen asema

Tutkimuksessa käytettiin Rauhalan luokitusta (Rauhala 1966) ja sen mukaista jakoa
aaliryhmiin. Luokitus perustui 1960-luvun alussa mitattuihin väestön arvostuksiin, ja l
kituksessa mainitut ammatit olivat Suomessa tyypillisiä tutkittujen ollessa työikäi
Ammattitaidottomat työntekijät sijoittuivat Rauhalan luokituksessa kolmanteen sosia
ryhmään. Ammattitaitoiset työntekijät sijoittuivat toiseen sosiaaliryhmään. Maanviljel
ja maatilojen emännät luokiteltiin sosiaaliryhmiin tilan pinta-alan mukaan, jolloin pien
lalliset sijoittuvat kolmanteen sosiaaliryhmään.

4.3.4. EKG

Tutkimuksessa käytettiin verkko- ja akkukäyttöistä lepo-EKG-rekisteröintilaitetta, jo
rekisteröi ja analysoi 12-kytkentäisen EKG:n kaikki kytkennät samanaikaisesti. Elektr
kiinnitettiin normaaliin tapaan. Standardikytkennät, jotka laite rekisteröi olivat I, II, I
aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 ja V6. Laite antoi myös oman tulkintaehdotuksen
tutkittavan EKG:stä. Laite oli tyyppiä MAC® 6, ja sen valmistaja oli Marquette Electro
nics, Inc. (Milwaukee, Wisconsin, Yhdysvallat). Tulostuslaitteena oli digitaalinen läm
pistematriisipiirturi, joka tulosti maksimissaan kuusi käyrää allekkain samalle arki
Paperin nopeus oli 50 mm/s.
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4.3.4.1. Minnesota-koodiluokitus

Minnesota-koodiluokitus on kehitetty EKG-muutosten tulkinnan systemaattiseksi lu
tusmenetelmäksi etenkin sepelvaltimotaudin epidemiologisia väestötutkimuksia va
Minnesotan yliopistossa Yhdysvalloissa (Blackburnet al. 1960). Se on saavuttanut
vakiintuneen aseman EKG-löydösten koodausmenetelmänä epidemiologisissa tutk
sissa. Alunperin luokittelumenetelmää on käytetty keski-ikäisillä miehillä, mutta m
hemmin sen käyttö on laajentunut koskemaan myös vanhusväestöä ja molempia suk
lia (Kennedy & Caird 1972). Suomalaisissa väestötutkimuksissa Minnesota-koodilu
tusta on laajasti käytetty mm. Mini-Suomi-tutkimuksessa (Aromaaet al. 1989).

Minnesota-koodiluokitus suoritettiin 12-kytkentäisestä EKG:stä ja luokitteluun per
tynyt lääkäri Hannu Puolijoki luokitteli kaikki EKG:t uusimpien Minnesota-koodiluok
tusta koskevien ohjeiden mukaan (Roseet al. 1982).

4.3.5. Fyysinen toimintakyky

Kyselylomake sisälsi neljä kysymystä liikuntakyvystä, viisi kysymystä selviytymise
päivittäisistä perustoiminnoista (ADL-toiminnot) sekä viisi kysymystä selviytymise
muista päivittäistoiminnoista (IADL-toiminnot). Kysymykset liikuntakyvystä koskiva
selviytymistä ulkona liikkumisesta, sisällä liikkumisesta, portaiden noususta sekä vä
tään 400 metrin kävelemisestä. ADL-toimintoja mitattiin kysymällä selviytymistä wc:s
käymisestä, peseytymisestä, pukeutumisesta ja riisuutumisesta, vuoteeseen ja siel
pääsemisestä sekä syömisestä. IADL-toimintoja mitattiin kysymällä selviytymistä kev
tä kotitöiden tekemisestä, raskaiden kotitöiden tekemisestä, raskaan taakan kantam
sekä varpaiden kynsien leikkaamisesta. Kukin kysymys (”Kykenettekö...?”) sisälsi n
vastausvaihtoehtoa:
1. Ei
2. Toisen avustamana
3. Vaikeuksin, mutta ilman apua
4. Vaikeuksitta

Vastausvaihtoehdot tulkittiin ja yhdistettiin seuraavasti:
1, 2 tai 3 Vaikeuksia suoriutumisessa tai toisen henkilön avuntarve
4 Ei vaikeuksia, selviytyy itsenäisesti
Vastausvaihtoehtojen avulla muodostettiin liikuntakyvyn, ADL-toimintojen ja IADL

toimintojen summamuuttujat. IADL-summamuuttujaa muodostettaessa jätettiin kysy
ruoanlaittotaidosta pois, koska tutkimuksen kohteena olevan väestön ikäisessä suk
vessa miesten ruoanlaittotaito oli vähäistä. Näitä kysymyssarjoja on aiemmin käy
Suomessa ja ulkomailla väestötutkimuksissa (Heikkinenet al.1983, Katz 1983, Lammiet
al. 1989a, b, Waterset al.1989, Lawton 1990, Laukkanenet al. 1993).

Vastausvaihtoehdoista 1 – 3 annettiin nolla pistettä ja vastausvaihtoehdoista 4
piste. Täten enimmäispistemäärä liikuntakyvystä ja IADL-toiminnoista oli neljä piste
ja ADL-toiminnoista viisi pistettä niiden tarkoittaessa "ei vaikeuksia" kyseisessä toim
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nossa. Pistemäärät 0 – 3 liikuntakyvystä ja IADL-toiminnoista ja 0 – 4 ADL-toiminnois
tarkoittivat vaikeuksia tai avuntarvetta ainakin yhdessä summamuuttujan yksittäis
osiossa.

Mainittujen summamuuttujien lisäksi fyysistä toimintakykyä arvioitiin myös se
perusteella, käyttikö tutkittava liikkuessaan apuvälineitä tai oliko hän ollenkaan liikun
kykyinen. Apuvälineillä tarkoitettiin kävelykeppiä, kyynärsauvaa, kainalosauvaa, rolla
toria, kävelykelkkaa tai pyörätuolia. Fyysistä toimintakykyä rajoittavia tekijöitä etsitt
myös kliinisen tutkimuksen yhteydessä sekä tutkimalla näön ja kuulon tarkkuus.

4.3.6. Psyykkinen toimintakyky

4.3.6.1. Depressiiviset oireet

Depressiivisiä oireita kartoitettiin Zungin itse täytettävällä lomakkeistolla (Zung 196
jota on käytetty sekä Suomessa iäkkäisiin suunnatuissa väestötutkimuksissa (Lammet al.
1989c, Pahkala 1990) että kansainvälisissä tutkimuksissa (Kitchellet al. 1982, Okimoto
et al. 1982), joissa se on todettu käyttökelpoiseksi. Akuutin sydäninfarktin jälkeis
masennuksen havaitsemisessa Zungin lomakkeisto ei eronnut validiteetiltaan B
(Becket al.1974) tai Hamiltonin (Hamilton 1960) lomakkeesta (Tayloret al. 1981).

Zungin lomakkeisto täytettiin itse, mutta osa tutkittavista tarvitsi apua lomakkeen t
tämisessä. Lomake jäi täyttämättä (n=114), jos henkilö oli kuuro, sokea, vajaamieline
jaksanut keskittyä tai kärsi afasiasta, dementiasta tai psykoosista. Testin summa
määrä vaihteli 20 – 80. Summapistemäärää muodostettaessa käytettiin yksittäisiss
oissa koko aineiston saman sukupuolen vastaavaa osiokohtaista keskiarvoa, jos hen
osannut tai halunnut vastata tiettyyn osioon (n=89). Yksittäisten osioiden tuloksia käs
täessä tätä menetelmää ei kuitenkaan sovellettu. Jos yksittäisiä osioita jäi enemmän
tyhjäksi, summapistemäärää ei muodostettu lainkaan. Luokiteltaessa tutkittavia depr
visiin ja ei-depressiivisiin käytettiin raja-arvona 45 pistettä siten, että tutkittavan sum
pistemäärän ollessa 45 tai enemmän hänet luokiteltiin depressiiviseksi ja vastaava
depressiiviseksi silloin, jos summapistemäärä jäi alle 45 pisteen. Katkaisupistem
perustuu Suomessa aiemmin tehtyihin väestötutkimuksiin (Kivelä 1992). Jos Zu
lomakkeistoa depressiodiagnoosia tehtäessä verrataan DSM-III-kriteereiden avulla m
tettyyn diagnoosiin, sensitiivisyys on 72 % ja spesifisyys 83 % suomalaisessa iäkkä
väestössä katkaisupisteen ollessa edellämainittu 44/45 (Rainio 1991). Zungin lomak
ton yksittäisiä osioita tutkittaessa osiot dikotomisoitiin siten, että luokka 3 tai 4 tulkitt
depression oireeksi ja luokka 1 tai 2 normaaliksi tulokseksi.

Sairauskertomuksista selvitettiin seuraavien oireiden tai sairauksien vallitsevuus t
mushetkellä tai aiemmin: 1) vakava (psykoottistasoinen) depressio, 2) neuroottistas
depressio, 3) ahdistuneisuus tai neuroottiset häiriöt ja 4) dementia. Lisäksi selvitettiin
den henkilöiden määrä, joilla vakavan tai neuroottistasoisen depression diagnoosi ol
tettu vähintään kaksi vuotta tutkimushetkeä aiemmin.

Masennuslääkkeiden, neuroleptilääkkeiden, neuroosi- ja rauhoittavien lääkkeiden
unilääkkeiden käyttöä selvitettiin edeltäneen viikon aikana. Lääkkeiden käyttö kooda
ATC-luokituksen mukaan (STAKES 1993).



69

g-

n
yvin
vain

nnis-
a

en-
nellä

leen
ltiin

llis-
tie-

käy-

an
isäl-
ivat:
ja 5)
koko-
railu-

teltiin
den
ilai-
ilai-
isuuk-
ssa?
Nii-

eistä
den,
un-
4.3.6.2. Kognitiivinen toimintakyky

Kognitiivista toimintakykyä tutkittiin Mini-Mental State Examination (MMSE)-testin
avulla (Folsteinet al. 1975). MMSE-testiä on laajasti käytetty etenkin dementian ja ko
nitiivisen häiriön seulonnassa sekä kotimaisissa (Juvaet al. 1993) että kansainvälisissä
(Galaskoet al.1990, Breteleret al. 1994) tutkimuksissa. Sitä on käytetty myös dementia
vaikeusasteen selvittelyssä. MMSE-testin summapistemäärä korreloi melko h
dementian kliiniseen vaikeusasteeseen DSM-III-R-kriteeerejä käytettäessä, mutta
kohtalaisesti Clinical Dementia Rating (CDR)-kriteerejä käytettäessä (Juvaet al. 1994).
MMSE-testiä ei voida käyttää yksinomaisena diagnostisena välineenä dementian tu
tamisessa (Anthonyet al. 1982, Tombaugh & McIntyre 1992).Tutkittavan korkea ikä j
matala koulutustaso heikentävät tuloksia (Lindberget al.1998).

Sairaanhoitaja suoritti MMSE-testin tutkittavalle haastattelujen jälkeen. Testi jäi 7 h
kilöltä suorittamatta. Enimmäispistemäärä oli 30. Jos tutkittava sai 0 – 23 pistettä, hä
katsottiin olevan kognitiivinen häiriö (Galaskoet al.1990). MMSE-testin eri osiot mittaa-
vat orientaatiota, mieleenpainamista, kykyä laskutehtävässä ja keskittymiskykyä, mie
palauttamista, kielellisiä toimintoja ja hahmottamista. Myös näitä eri osioita tarkaste
analyyseina.

4.3.7. Sosiaalinen toimintakyky

Sosiaalista toimintakykyä mitattiin tiedustelemalla vierailujen tiheyttä, sosiaalisen osa
tumisen tiheyttä ja harrastusten määrää. Myös tyytyväisyyttä sosiaalisiin suhteisiin
dusteltiin. Sosiaalista osallistumista ja harrastuksia koskevat kysymykset ovat olleet
tössä aikaisemmin iäkkäille tehdyissä väestötutkimuksissa Suomessa (Heikkinenet al.
1983) ja ulkomailla (Waterset al.1989).

Vierailujen tiheyttä selvitettiin kahdella kysymyksellä tiedustelemalla sekä tutkittav
itse tekemien että hänen luokseen tehtyjen vierailujen tiheyttä. Näihin käynteihin ei s
tynyt hoitohenkilökunnan, esim. kotisairaanhoitajan käyntejä. Vastausvaihtoehdot ol
1) päivittäin, 2) 2 – 6 kertaa viikossa, 3) kerran viikossa, 4) 1 – 3 kertaa kuukaudessa
vähemmän kuin kerran kuukaudessa. Vastauksista muodostetun summamuuttujan
naispistemäärä oli 10 ja summapistemäärä 1 – 8 merkitsi kohtalaista tai runsasta vie
jen tiheyttä ja 9 – 10 vähäistä vierailujen tiheyttä.

Edeltäneen vuoden aikana esiintynyttä sosiaalisen osallistumisen tiheyttä tiedus
seuraavanlaisilla kysymyksillä: kuinka monta kertaa olette viimeksi kuluneen vuo
aikana osallistunut erilaisiin perhetapahtumiin, yhteisöjen tai järjestöjen järjestämiin t
suuksiin, kansalaisopiston kurssille tai harrastuspiireihin, käynyt erilaisissa kulttuurit
suuksissa, kirjastossa, ravintolassa tai tansseissa, kirkossa tai uskonnollisissa tila
sissa, urheilukilpailuissa katsojana tai osanottajana, matkoilla ulkomailla tai kotimaa
Summamuuttuja muodostettiin laskemalla 10 osion osallistumislukumäärät yhteen.
den tutkittujen sosiaalisten osallistumisten tiheyttä, joiden summapistemäärä oli kys
sukupuolta olevan tutkimusväestön keskiarvo tai matalampi, pidettiin matalana ja nii
joiden summapistemäärän keskiarvo oli yli keskiarvon, pidettiin kohtalaisena tai r
saana.
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Harrastusten määrää tiedusteltiin 10 kysymyksen avulla, joissa tiedusteltiin, onko
kittavalla seuraavanlaisia harrastuksia: radion kuuntelu, television katselu, lehtien luk
nen, kirjojen lukeminen, käsitöiden teko tai askartelu, piha- ja ulkotöiden teko, liikun
harrastus, opiskelu, ystävien ja tuttavien tapaaminen tai jokin muu harrastus. Vastaus
toehdot olivat dikotomisoituja: harrastaa/ei harrasta. Myönteisestä vastauksesta ann
yksi piste. Vastauksista muodostettiin summapistemäärä 0 – 10, jolloin pistemäärä 7
tarkoitti runsasta tai kohtalaista harrastusten määrää ja 0 – 6 vähäistä harrastusten m

Tyytyväisyyttä viimeksi solmittuun avioliittoon (tai avoliittoon) ja toisaalta oman
kumppanin välisen suhteen läheisyyteen ja luottamuksellisuuteen tiedusteltiin viisipo
sella asteikolla. Tuloksia analysoitiin kolmiportaisena (tyytyväinen, melko tyytyväin
tyytymätön), jolloin kaksi ylintä ja kaksi alinta luokkaa yhdistettiin. Nämä kysymyks
läheisten ihmissuhteiden laadusta laadittiin tätä tutkimusta varten, ja niiden käyttöke
suus testattiin ja havaittiin hyväksi esitutkimuksen yhteydessä. (Isoaho R 1995.)

4.4. Sepelvaltimotaudin ja sen eri ilmenemismuotojen vallitsevuutta
kuvaavat käsitteet

4.4.1. Angina pectoris

Angina pectoris -oiretta eli rasituksessa tuntuvaa rintakipua tiedusteltiin edeten R
angina pectoris -lomakkeen kysymysten mukaisesti (Roseet al. 1982) (Appendix). Hen-
kilön katsottiin kärsivän angina pectoriksesta, jos hänen rintakipunsa täytti Rosen an
pectoris -lomakkeen kriteerit. Angina pectoris luokiteltiin Rosen lomakkeen vaikeusa
den (I - II) kriteerien mukaan seuraavasti: luokka I, joka tarkoitti rintakivun esiintymis
ylämäessä tai tasamaata kiiruhtaessa ja luokka II, joka tarkoitti rintakivun esiintym
kävelyvauhdissa tasamaata käveltäessä.

4.4.2. Epätyypillinen rintakipu

Henkilöllä katsottiin olevan epätyypillistä rintakipua, jos hänellä oli rasitusrintakipua r
takehällä, mikä ei täyttänyt em. Rosen angina pectoris -lomakkeen kriteereitä tai hän
si joskus rintakehällä levossa iskeemiseen rintakipuun sopivaa vaivaa, esimerkiksi p
tusta tai painon tunnetta. Jos henkilö oli dementoitunut, tieto kivusta perustui sairau
tomustietoihin tai omaisten antamiin tietoihin (n=13).
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4.4.3. Sairastettu sydäninfarkti

Henkilön katsottiin sairastaneen sydäninfarktin, jos hänellä oli tästä luotettava tieto i
lään (epikriisi sairaalasta) tai tieto löytyi sairauskertomuksesta (epikriisi sairaalast
Liedon terveyskeskuksen vuodeosastolta), ja/tai hänellä oli tämän tutkimuksen ai
otetussa EKG:ssä sydäninfarktiin viittaavat löydökset (Minnesota-koodi 1.1 tai 1.2). H
kilön katsottiin sairastaneen "hiljaisen" sydäninfarktin, jos EKG:ssä havaittiin sydän
farktiin viittaavat löydökset, mutta varmistusta tästä ei löytynyt sairauskertomuks
eikä myöskään mahdolliseen sydäninfarktiin viittaavan oirekysymyksen (Roseet al.
1982) (Appendix) vastaus ollut myönteinen.

4.4.4. Hengenahdistus

Hengenahdistusoiretta eli dyspnoeaa tiedusteltiin edeten Rosen dyspnoea-loma
kysymysten mukaisesti (Roseet al. 1982) (Appendix). Hengenahdistus luokiteltiin Rose
hengenahdistuslomakkeen vaikeusasteiden (0 – IV) kriteerien mukaan seuraavasti:
ka I: henkilö saa hengenahdistusta tasamaalla kiiruhtaessa tai ylämäessä kävellessä
ka II: hengenahdistusta tulee edellisen lisäksi ikätoverien kanssa tavallista vauhtia
maalla kävellessä; luokka III: edellisten lisäksi henkilön täytyy pysähtyä hengittäm
omaa vauhtia tasamaalla kävellessä ja luokka IV: edellisten lisäksi hengenahdistusta
peseytyessä tai pukeutuessa. Vaikeusaste 0 merkittiin niille, jotka ilmoittivat, ettei h
tule hengenahdistusta tasamaalla kiiruhtaessa tai ylämäkeä kävellessä. Lieväksi he
ahdistukseksi määriteltiin vaikeusasteet 0 – I, keskivaikeaksi II ja vaikeaksi III – IV.

4.5. Sepelvaltimotaudin diagnostiset kriteerit

Henkilön katsottiin sairastavan sepelvaltimotautia, jos hänellä
1. esiintyi tyypillinen angina pectoris -oire rasituksessa (Roseet al.1982) ja/tai
2. hän oli sairastanut sydäninfarktin sairauskertomuksen mukaan ja/tai
3. hänelle oli tehty sepelvaltimoiden ohitusleikkaus tai angioplastia ja/tai
4. hänellä oli tämän tutkimuksen aikana otetussa EKG:ssä sairastettuun sydäninfa

viittaavat löydökset, jotka täyttivät Minnesota-koodien 1.1 tai 1.2 kriteerit tai häne
oli EKG:ssä sepelvaltimotautiin viittaavia iskeemisiä muutoksia, jotka täyttivät M
nesota-koodien 1.3, 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.3 tai 7.1 kriteerit.

Kohdassa neljä käytettyjä kaikkia kriteereitä kutsutaan Whitehall-kriteereiksi (M
mot et al.1991).
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4.6. Tutkimusasetelma

4.6.1. Sepelvaltimotaudin ja sen eri ilmenemismuotojen vallitsevuude
kuvauksessa käytetty aineisto

Sepelvaltimotaudin samoin kuin angina pectoriksen, epätyypillisen rintakivun, henge
distuksen, sairastetun sydäninfarktin, tehtyjen ohitusleikkausten ja angioplastioiden v
sevuus määriteltiin koko 1196 henkilön tutkimusaineistossa. Myös erilaisten EKG-
dösten vallitsevuutta ja sepelvaltimotaudin vaaratekijöitä kuvattiin koko tutkimusväes
sä.

4.6.2. Toimintakykyanalyyseihin valitut sepelvaltimotautipotilaat ja
verrokkihenkilöt

Sepelvaltimotaudin ja toimintakyvyn välisiä yhteyksiä kuvattaessa potilasaineisto m
dostettiin henkilöistä, jotka sairastivat angina pectorista (Roseet al. 1982) ja/tai joilla oli
sairauskertomuksen perusteella sairastettu sydäninfarkti (epikriisi sairaalasta tai ter
keskuksen vuodeosastolta) ja/tai joilla oli tämän tutkimuksen aikana otetussa EKG
suuri tai keskisuuri Q/QS-kompleksi (Minnesota-koodi 1.1 tai 1.2) sairastettuun sydä
farktiin viitaten. Näitä henkilöitä oli 89 miestä ja 73 naista. Jokaiselle potilaalle valitt
kaksi iän ja sukupuolen mukaan kaltaistettua verrokkihenkilöä. Verrokkihenkilöitä va
taessa aineistosta poistettiin ensin ne, joilla oli EKG:ssä iskeemiseen sydäntautiin vi
via löydöksiä (Minnesota-koodit 1.3, 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.3, 7.1), samoin tahdistinpotilaa
kardiomyopatiaa tai vaikeaa läppävikaa sairastavat henkilöt, jotka kärsivät hengena
tuksesta tai rintakivuista. Kaiken kaikkiaan verrokkihenkilöitä oli miehiä 178 ja nai
146. Ennen tilastollisia analyysejä potilaiden ja verrokkihenkilöiden joukosta poiste
ne, joilta ei ollut otettu EKG:tä (n=11) ja joilta ei ollut tietoa sydämen suhteellisesta t
vuudesta (n=70), hengenahdistuksesta (n=44) tai rintakivusta (n=2).

4.6.2.1. Rintakivun ja hengenahdistuksen vaikeusasteen luokittelu
sepelvaltimotautipotilailla

Potilaiden rintakivun vaikeusasteen ja toimintakyvyn välistä yhteyttä kuvattaessa rin
vun vaikeusaste jaettiin kolmeen luokkaan: 1) potilaalla ei ollut rintakipua; 2) potilas
tuntenut joskus kipua, puristusta tai painon tunnetta rinnassa, esimerkiksi levossa. K
kuitenkaan tuntunut rasituksessa tai sitä ei tullut esille siinä vähäisessä rasituksessa
potilas kykeni; 3) potilas tunsi rintakipua rasituksessa; joko tyypillistä angina pector
Rosen angina pectoris -lomakkeen mukaan (Roseet al. 1982) tai rintakipua rasituksessa
johon potilas otti nitroa kyetäkseen jatkamaan matkaa. Hengenahdistuksen vaikeusa
ja toimintakyvyn välistä yhteyttä kuvattaessa käytettiin hengenahdistuksen vaikeusa
jakoa kolmeen luokkaan: lievä (luokat 0 – I), keskivaikea (II) ja vaikea (III – IV) (Roseet
al. 1982).
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4.7. Tilastolliset menetelmät

Sepelvaltimotaudin eri ilmenemismuotojen ja EKG-löydösten vallitsevuutta kuvattae
käytettiin ristiintaulukointia. Tilastollista merkitsevyyttä testattiin khiin neliötestillä, Fi
herin testillä tai 95 %:n luottamusvälien avulla (95 % LV). 95 %:n luottamusvälit lask
tiin CIA-ohjelmalla (Gardner MJ & Altman 1989, Gardner SBet al.1991). Sepelvaltimo-
taudin vaaratekijöitä kuvattaessa ja analysoitaessa koko aineistossa käytettiin ristiin
kointeja sekä logistista regressioanalyysiä. Sepelvaltimotaudin ja eri altistumisten vä
yhteyksiä analysoitiin laskemalla riskisuhteita (OR) ja niiden 95 %:n luottamusvä
logistisessa regressioanalyysissä. Mallin sopivuus testattiin käyttämällä Hosmer - L
show'n yhteensopivuustestiä (Hosmer & Lemeshow 1980, 1989).

Sepelvaltimotaudin ja toimintakyvyn välisiä yhteyksiä tarkasteltiin tapaus-verrok
asetelman muodossa käyttäen ristiintaulukointia. Tämän jälkeen selvitettäessä sepe
motaudin itsenäistä osuutta heikentyneeseen tai hyvään toimintakykyyn käytettiin lo
tista regressionalyysiä. Muuttujat, joiden esiintyvyydet bivariaattianalyysissä khiin ne
testin tai Fisherin testin perusteella erosivat merkitsevästi potilaiden ja verrokkihenk
den välillä (p < 0.05), toimivat selittävinä muuttujina logistisissa regressioanalyysei
Heikentyneen tai hyvän toimintakyvyn ja selittävien muuttujien yhteyksiä kuvattiin las
malla riskisuhteita (OR) ja niiden 95 %:n luottamusvälejä (95 % LV) joukossa, joh
kuuluivat sepelvaltimotautia sairastavat ja sairastamattomat. Ikä oli jatkuvana selittä
muuttujana näissä analyyseissä. Mallien sopivuus testattiin käyttämällä yhteensopi
testiä (Goodness-of-fit chi square) tai Hosmer - Lemeshow'n yhteensopivuustestiä.

Heikentyneen fyysisen toimintakyvyn ja sepelvaltimotaudin välistä yhteyttä kuva
essa käytettiin myös mallia, jossa sepelvaltimotauti pakotettiin pysymään logistisessa
ressioanalyysimallissa. Tutkittaessa masennuksen ja sepelvaltimotaudin välisiä yhte
logistisen regressioanalyysin avulla käytettiin myös yhdysvaikutusmalleja. Yhdysva
tusmuuttujat rakennettiin miehillä sepelvaltimotaudista ja fyysisen toimintakyvyn heik
tymisestä ja naisilla aikaisemmasta masentuneisuudesta ja fyysisen toimintakyvyn
kentymisestä. Muuttujat rakennettiin seuraavasti: -/- = ei kummankaan muuttujan va
tusta, += jomman kumman muuttujan vaikutus ja +/+ = molempien muuttujien vaikut
Myös matalan sosiaalisen osallistumistiheyden ja sepelvaltimotaudin sekä kognitiiv
toimintahäiriön ja sepelvaltimotaudin välisiä yhteyksiä tutkittiin saman metodin avu
rakennetuilla eri yhdysvaikutusmalleilla.

Jatkuvien muuttujien välisiä yhteyksiä testattiin kovarianssianalyysien avulla käyt
Kruskal-Wallisin testiä ja p:n arvoa < 0.05 tilastollisen merkitsevyyden rajana. Näitä a
lyysejä käytettiin selvitettäessä hengenahdistuksen ja rintakivun vaikeusasteen sekä
aalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn välisiä yhteyksiä. Depression ja fyysisen toimin
kyvyn sekä hengenahdistuksen ja rintakivun vaikeusasteen välisiä yhteyksiä selvitett
käytettiin dikotomisia muuttujia ja ristiintaulukointeja.

Tilastolliset analyysit suoritettiin Oulun yliopiston keskustietokoneella (IBM VM/SP
BMDP-ohjelmistoja (Dixon 1990) ja SAS-ohjelmistoja (SAS Institute Inc. 1990) käyttä
yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksella.
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5. Kokonaistutkimuksen tulokset

5.1. Tutkimukseen osallistuneen väestön sosiodemografiset
taustatiedot

Tutkimukseen osallistuneiden miesten keski-ikä oli 72 vuotta (keskihajonta 7 vuo
vaihteluväli 64 – 97 vuotta) ja naisten 74 vuotta (keskihajonta 7 vuotta, vaihteluväli 6
96 vuotta) (Taulukko 10.). Naisleskiä oli huomattavasti enemmän kuin miesleskiä.
sista 42 % ja miehistä 19 % asui yksin. Miehistä 62 % ja naisista 53 % oli syntynyt Va
nais-Suomessa. Toinen huomattava syntymäpaikka-alue oli Viipurin lääni, jossa oli
tynyt 18 % sekä miehistä että naisista.

Miesten ja naisten välillä ei ollut eroa peruskoulutuksessa, joka yli 90 %:lla tutkitu
rajoittui enintään kansakouluun. Miesten keskeisiä ammatteja olivat maatalouteen, t
suuteen ja rakennustyöhön liittyvät ammatit, naisten taas näiden lisäksi myös toimis
palvelutyöhön sekä perheeseen ja kotiin liittyvät ammatit. Sosiaalista asemaa tarkas
essa miehet olivat työskennelleet arvostetummissa ammateissa verrattuna naisiin.

Perheen tai talouden yhteisiä bruttotuloja koskeva arvio saatiin 974 henkilöltä. T
jen vaihteluväli oli 2000 – 35800 mk kuukaudessa. 23 % ilmoitti perheensä tai taloute
yhteisiksi bruttotuloiksi 3000 mk kuukaudessa tai vähemmän ja 6 % 10000 mk kuu
dessa tai enemmän. Yli 90 % miehistä ja naisista piti toimeentuloaan vähintään ke
kertaisena, eivätkä miesten ja naisten vastausten jakaumat poikenneet toisistaan. L
sissa asuneet 65 henkilöä eivät sisältyneet tähän tiedusteluun.

Asunnon perusvälinetaso määriteltiin Tilastokeskuksen (1978) mukaan (Tilastoke
1978). 85 % asui perusvarustetasoltaan täydellisessä asunnossa. Miehistä 96 % ja n
94 % asui kotona joko omatoimisesti tai kotisairaanhoidon turvin.
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Taulukko 10. Tutkimukseen osallistuneen väestön taustatiedot.

5.2. Sepelvaltimotautia sairastavien sosiodemografiset ja kliiniset
taustatiedot

Sepelvaltimotautia sairastavien miesten (N=184) keski-ikä oli 74 vuotta (keskihajon
vuotta, vaihteluväli 64 – 97 vuotta) ja naisten (N=297) 76 vuotta (keskihajonta 7 vuott
vaihteluväli 64 – 96 vuotta). Yli 85-vuotiaita naispotilaita oli suhteellisesti enemmän v
rattuna miehiin (Taulukko 11).

Naispotilaista leskiä oli huomattavasti enemmän verrattuna miehiin. Naispotilaista
miespotilaita suuremmalla osalla matalampi koulutustaso. Mies- ja naispotilaista 95 %
käynyt enintään kansakoulun.

Ruumiillisesti raskaassa työssä, kuten teollisuuden parissa ja rakennustyössä mie
laita oli toiminut selvästi enemmän kuin naispotilaita. Runsaampi määrä miespotilait
myös toiminut arvostetummissa ammateissa verrattuna naispotilaisiin.

Miehet (N=488) Naiset (N=708)
n % n %

Ikä (v)
64–74 322 66 417 59
75–84 146 30 228 32
85+ 20 4 63 9

Siviilisääty
Naimaton 35 7 65 9
Naimisissa 364 75 292 41
Leski 75 15 327 46
Eronnut 14 3 24 4

Koulutus
Vähemmän kuin kansakoulu 48 10 72 10
Kansakoulu 405 83 590 83
Enemmän kuin kansakoulu 35 7 46 7

Aikaisempi työala

Teollisuus, rakennustyö jne.1 262 54 167 24

Maanviljelys 168 34 287 41
Palveluammatti, hallinto, opetus jne. 58 12 155 22
Työ perheen piirissä 0 0 99 14

Sosiaalinen asema2

I 15 3 5 1
II 384 79 411 58
III 89 18 292 41

Palvelujen käyttö
Itsenäinen, kotona 447 92 628 89
Kotisairaanhoito 22 4 34 5
Pitkäaikainen laitoshoito 19 4 46 6

1 työntekijät ja työnjohtajat.2 I = korkein sosiaaliryhmä, III = matalin sosiaaliryhmä (Rauhala 1996).
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Naispotilaista suurin osa oli tupakoimattomia, kun taas suurin osa miespotilaista
tupakoitsijoita tai oli tupakoinut joskus. Naispotilaista suurempi osa oli pitkäaikaise
laitoshoidossa verrattuna miespotilaisiin.

Taulukko 11. Sepelvaltimotautia sairastavien taustatiedot.

Miehet (N=184) Naiset (N=297)
n % n %

Ikä (v)
64–74 106 57 143 48
75–84 71 39 115 39
85+ 7 4 39 13

Siviilisääty
Naimaton 14 8 27 9
Naimisissa 136 74 103 35
Eronnut 2 1 10 3
Leski 32 17 157 53

Koulutus
Vähemmän kuin kansakoulu 18 10 46 16
Kansakoulu 156 85 236 79
Enemmän kuin kansakoulu 10 5 15 5

Aikaisempi työala

Teollisuus, rakennustyö jne.1 78 42 61 21

Maanviljelys 74 40 125 42
Palveluammatti, hallinto, opetus jne. 32 18 66 22
Työ perheen piirissä – – 45 15

Sosiaalinen asema2

I 5 3 1 1
II 144 78 170 57
III 35 19 126 42

Tupakointi
Tupakoimaton 52 28 267 90
Tupakoinut joskus 110 60 18 6
Tupakoi nykyisin 22 12 11 4

Palvelujen käyttö
Itsenäinen, kotona 158 86 245 82
Kotisairaanhoito 16 9 23 8
Pitkäaikainen laitoshoito 10 5 29 10

1 työntekijät ja työnjohtajat.2 I = korkein sosiaaliryhmä, III = matalin sosiaaliryhmä (Rauhala 1966).
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5.3. Sepelvaltimotaudin vallitsevuus, ilmenemismuodot, EKG-
löydökset sekä näiden väliset yhteydet

5.3.1. Angina pectoriksen ja sairastetun sydäninfarktin vallitsevuus

Angina pectoriksesta kärsi 9.1 % (95 % LV 6.7 – 12.0) miehistä ja 4.9 % (3.5 – 6.8)
sista (Taulukko 12).

Kun sydäninfarktin kriteerinä pidettiin sairauskertomustietoja aikaisemmin saira
tusta sydäninfarktista (sairaalan tai terveyskeskuksen epikriisi) tai suurta tai keskis
QS-muutosta EKG:ssä (Minnesota-koodit 1.1 – 1.2), oli sydäninfarktin sairastanu
miestä eli 13.9 % (95 % LV 10.9 – 17.0) miehistä ja 46 naista eli 6.5 % (4.8 – 8.6) n
sista. Sydäninfarktin oli sairauskertomustietojen mukaan sairastanut 9.0 % (6.6 –
miehistä ja 2.7 % (1.6 – 4.2) naisista.

”Hiljaisten” sydäninfarktien (EKG:ssä sydäninfarktiin viittaavat muutokset, mu
haastattelussa ei rintakipuoirehistoriaa sydäninfarktiin viitaten eikä sairauskertomuk
sydäninfarktidiagnoosia) vallitsevuus oli 4.3 % (95 % LV 2.7 – 6.5) miehillä ja 3.3 % (2
– 4.8) naisilla koko aineistossa. Jos rintakipuoirehistoriaa ei otettu huomioon, vaan tu
tiin ainoastaan niiden henkilöiden osuudet, joilla oli EKG:ssä infarktiin viittaavat mu
tokset mutta sairauskertomuksessa ei sydäninfarktidiagnoosia, olivat vallitsevuudet 4
(3.2 – 7.3) miehillä ja 3.9 % (2.6 – 5.6) naisilla koko aineistossa (= ”diagnosoimattomi
sydäninfarktien vallitsevuudet). ”Diagnosoimattoman” sydäninfarktin oli sairastanut u
ampi diabetesta sairastava nainen (11.5 %; 5.4 – 20.8) kuin diabetesta sairastamato
%; 1.7 – 4.5). Vastaavasti diabetesta sairastavien ja sairastamattomien miesten ko
ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (8.9 % vs. 4.4 %).

EKG:n infarktimuutokset omaavista miehistä 54.6 %:lla (95 % LV 38.8 – 69.6) (n/N
24/44) ei ollut sydäninfarktidiagnoosia sairauskertomuksessa. Naisilla vastaava luk
93.1 % (77.2 – 99.2) (27/29). Toisaalta sydäninfarktidiagnoosin sairauskertomuks
omaavista miehistä 54.6%:lla (38.8 – 69.6) (24/44) ja naisista 89.5 %:lla (66.9 – 9
(17/19) ei havaittu infarktimuutoksia EKG:ssä.

5.3.2. Sepelvaltimotaudin vallitsevuus

Sepelvaltimotautia sairasti 184 miestä ja 297 naista. Täten vallitsevuus miesten koh
oli 37.7 % (95 % LV 33.4 – 42.0) ja naisten kohdalla 42.0 % (38.3 – 45.6). Miehillä v
litsevuus oli korkein ikäryhmässä 75 – 84-vuotiaat ja naisilla ikäryhmässä 85-vuotia
sitä vanhemmat (Kuvio 2).

Sepelvaltimotautia sairastavista miespotilaista 23.9 % (95 % LV 17.7 – 30.1) ja n
potilaista 11.8 % (8.1 – 15.5) kärsi angina pectoriksesta. Sepelvaltimotautia sairasta
miespotilaista 37.0 % (30.0 – 43.9) ja naispotilaista 15.5 % (11.4 – 19.6) oli sairast
sydäninfarktin sairauskertomustietojen tai EKG:n perusteella (Minnesota-koodit 1
1.2).
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Taulukko 12. Sepelvaltimotautia sairastavien ja sen eri ilmenemismuodoista kärs
määrät ja osuudet taudin diagnostisten kriteereiden mukaan kaikista tutkimuks
osallistuneista.

Kuvio 2. Sepelvaltimotaudin vallitsevuus iän ja sukupuolen mukaan.

Kriteeri

Miehet
(N=488)

Naiset
(N=708)

p-arvo
(suku-
puolten
välinen

ero)
n % 95 % LV1 n % 95 % LV

Angina pectoris2

Luokka I tai II 44 9.1 6.7–12.0 35 4.9 3.5–6.8 0.005
Luokka I 22 4.5 2.9–6.8 25 3.5 2.3–5.2
Luokka II 22 4.5 2.9–6.8 10 1.4 0.7–2.6 0.003

Sairauskertomustiedoissa
sydäninfarktidiagnoosi

44 9.0 6.6–11.9 19 2.7 1.6–4.2 <0.001

Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus 2 0.4 0.1–1.5 0 0.0 0.0–0.5 0.166
Sepelvaltimoiden angioplastia 0 0.0 0.0–0.8 1 0.1 0.0–0.8 0.999

EKG-löydökset3

Minnesota-koodit 1.1 – 1.2 44 9.1 6.7–12.0 29 4.2 2.8–5.9 0.001
Minnesota-koodit 1.1 – 1.3, 4.1 – 4.4,
5.1 – 5.3, 7.1

160 32.9 28.7–37.1 275 39.3 35.7–43.0 0.024

Sepelvaltimotautia sairastavien
kokonaismäärä4

184 37.7 33.4–42.0 297 42.0 38.3–45.6 0.141

1 95 % LV = 95 %:n luottamusväli.2 Roseet al.1982. Tieto rintakivun esiintymisestä puuttuu 2 mieheltä.3 EKG-

rekisteröinti puuttuu 2 mieheltä ja 9 naiselta.4 Yksi tai useampi kriteereistä täyttynyt.
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5.3.3. Iskeemisten EKG-löydösten vallitsevuus

Yleisimmät iskeemiset EKG-löydökset sekä miehillä että naisilla olivat negatiiviset
aallot (Minnesota-koodit 5.1 – 5.3) (Taulukko 13). Miehillä suuri Q/QS-muutos (koo
1.1) oli yleisempi kuin naisilla, kun taas naisilla vähäinen ST-tason lasku (koodi 4.3
pieni negatiivinen T-aalto (koodi 5.3) olivat yleisempiä kuin miehillä. Miehillä keskisu
ri Q/QS-muutos (koodi 1.2) ja naisilla pieni Q/QS-muutos (koodi 1.3) olivat yleisimm
Q/QS-muutoksista.

Taulukko 13. Iskeemisten EKG-löydösten vallitsevuus.

5.3.4. Epätyypillisen rintakivun ja hengenahdistuksen vallitsevuus

Epätyypillistä rintakipua havaittiin 25.6 %:lla (95 % LV 21.7 – 29.5) miehistä ja 27
%:lla naisista (24.3 – 30.8) (Kuvio 3).

Miehistä 65.4 % (95 % LV 61.1 – 69.6) ja naisista 67.5 % (64.1 – 71.0) ei kärsi
minkäänlaisista rintakivuista.

Miehet1 (N=488) Naiset2 (N=708) p-arvo (suku-
puolten
välinen ero)

Minnesota-
koodi

EKG-löydös n % 95 % LV3 n % 95 % LV

1.1 Suuri Q/QS-muutos 17 3.5 2.0–5.5 6 0.9 0.3–1.9 0.001
1.2 Keskisuuri Q/QS-muutos 27 5.6 3.7–8.0 23 3.3 2.1–4.9 0.056
1.3 Pieni Q/QS-muutos 19 3.9 2.4–6.0 30 4.3 2.9–6.1 0.745
1.1 – 1.3 Q/QS-muutos 63 13.0 10.0–15.9 59 8.4 6.5–10.7 0.013

4.1 ST-tason lasku >1 mm 19 3.9 2.4–6.0 44 6.3 4.6–8.4 0.072
4.2 ST-tason lasku 0.5-0.9 mm 22 4.5 2.9–6.8 49 7.0 5.2–9.2 0.076
4.3 ST-tason lasku < 0.5 mm 26 5.4 3.5–7.8 70 10.0 7.8–12.2 0.004
4.4 ST-tason lasku >1mm ja

ST-tason kääntyminen
ylöspäin

1 0.2 0.0–.1.1 0 0.0 0.0–0.5 0.410

4.1 – 4.4 ST-tason lasku 68 14.0 10.9–17.1 163 23.3 20.2–26.5 <0.001

5.1 Negatiivinen
T-aalto >5 mm

4 0.8 0.2–2.1 8 1.1 0.5–2.2 0.770

5.2 Negatiivinen
T-aalto 1-4 mm

50 10.3 7.6–13.0 87 12.5 10.0–14.9 0.253

5.3 Negatiivinen
T-aalto < 1 mm

62 12.8 9.8–15.7 127 18.2 15.3–21.0 0.012

5.1 – 5.3 Negatiivinen T-aalto 116 23.9 20.1–27.7 222 31.8 28.3–35.2 0.003

7.1 Vasen haarakatkos (LBBB) 10 2.1 1.0–3.8 17 2.4 1.4–3.9 0.660

1 EKG-rekisteröinti puuttui 2 mieheltä.2 EKG-rekisteröinti puuttui 9 naiselta.3 95 % LV = 95 %:n luottamus-
väli.
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Miehistä 19.0 % (95 % LV 15.5 – 22.6) ja naisista 17.5 % (14.6 – 20.4) kärsi merki
västä hengenahdistuksesta (luokat II, III tai IV). Niistä miehistä, joilla oli keskivaikea
vaikea hengenahdistus (luokat II – IV), 46.2 %:lla (35.6 – 56.9) oli EKG:ssä iskeem
muutoksia (Minnesota-koodit 1.1 – 1.3, 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.3, 7.1) ja vastaavasti nai
56.8 %:lla (47.8 – 65.7).

5.3.5. Sepelvaltimotaudin eri ilmenemismuotojen ja EKG-löydösten
väliset yhteydet

Useammat sepelvaltimotautipotilaista, jotka olivat sairastaneet sydäninfarktin
EKG:n tai sairauskertomustietojen perusteella, kärsivät epätyypillisestä rintakivusta
tyypillisestä angina pectoriksesta (Roseet al. 1982). Etenkin naisilla esiintyi runsaast
iskeemisiä EKG-muutoksia ilman sairastettua sydäninfarktia tai angina pectorista. An
pectoriksesta kärsivistä huomattavalla osalla ei ollut minkäänlaisia iskeemisiä muuto
EKG:ssä (Kuvio 3).

Epätyypillisestä rintakivusta kärsivistä miehistä 44.0 %:lla (95 % LV 35.3 – 52.7)
naisista 54.2 %:lla (47.1 – 61.2) oli sydäninfarktiin viittaavia (Minnesota-koodit 1.1
1.2) tai muita iskeemisiä muutoksia EKG:ssä (Minnesota-koodit 1.3, 4.1 – 4.4, 5.1 –
7.1) (Kuvio 3).
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Kuvio 3. Venn-diagrammi sairastetun sydäninfarktin, angina pectoriksen ja iskeemisten EKG-
muutosten (Minnesota-koodit 1.3, 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.3, 7.1) yhteyksistä. Suorakulmio kuvaa
niiden henkilöiden määrää, joilla esiintyy epätyypillistä rintakipua.
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5.3.6. Sepelvaltimotaudin sekä iän, tupakoinnin, sairauksien, oireiden
EKG-löydösten, tutkimuslöydösten ja sosiodemografisten tekijöiden

väliset yhteydet

Sepelvaltimotautia sairastavilla miehillä esiintyi eteisvärinää selvästi tautia sairastam
mia miehiä enemmän: 15.2 %:lla (95 % LV 10.0 – 20.4) tautia sairastavalla mieh
esiintyi eteisvärinää, kun taas tautia sairastamattomilla miehillä sitä esiintyi 4.6 %:lla
– 7.7) (Taulukko 14).

Koko tutkimusaineistossa eteisvärinää esiintyi 8.6 %:lla (95 % LV 6.3 – 11.5) m
histä.

Sydämen suhteellinen tilavuus oli tautia sairastavilla miehillä suurempi kuin tautia
rastamattomilla: 38.0 %:lla (95 % LV 31.0 – 45.1) tautia sairastavista miehistä sydä
suhteellinen tilavuus kuului tutkimusväestön kaikkien miesten suhteellisten sydän
vuuksien ylimmän kvartiilin (>469.1 cm3/m2) luokkaan, kun taas vastaava luku ol
16.1 % (12.0 – 20.3) tautia sairastamattomilla (Taulukko 14).

Diabetesta ja verenpainetautia esiintyi useammalla sepelvaltimotautia sairasta
miehellä kuin tautia sairastamattomilla, samoin vaikeaa hengenahdistusta (luokat III –
(Taulukko 14).

Myös useammalla sepelvaltimotautia sairastavalla naisella esiintyi eteisvärinää ve
tuna tautia sairastamattomiin naisiin: 9.1 %:lla (95 % LV 6.1 – 12.9) tautia sairastav
naisella esiintyi eteisvärinää, kun taas tautia sairastamattomilla naisilla sitä esi
0.8 %:lla (0.2 – 2.2) (Taulukko 15).

Koko tutkimusaineistossa eteisvärinää esiintyi 4.3 %:lla (95 % LV 2.9 – 6.1) naisist
Myös sydämen suhteellinen tilavuus oli tautia sairastavilla naisilla suurempi kuin

tia sairastamattomilla: 31.0 %:lla (95 % LV 25.6 – 36.1) tautia sairastavista naisista s
men suhteellinen tilavuus kuului tutkimusväestön kaikkien naisten suhteellisten sydä
vuuksien ylimmän kvartiilin (>435.6 cm3/m2) luokkaan, kun taas vastaava luku ol
17.8 % (14.1 – 21.5) tautia sairastamattomilla (Taulukko 15).

Useammalla sepelvaltimotautia sairastavalla naisella esiintyi verenpainetautia
epätyypillistä rintakipua ja keskivaikeaa (luokka II) ja vaikeaa hengenahdistusta (lu
III – IV) verrattuna tautia sairastamattomiin naisiin (Taulukko 15).

Miehillä sepelvaltimotauti oli yhteydessä korkeaan ikään ja aikaisempaan tupakoin
naisilla korkeaan ikään ja matalaan koulutustasoon (Taulukko 16). Miehillä, jotka ol
työskennelleet teollisuudessa tai rakennustyössä, sepelvaltimotauti oli suhteellisen
naista.
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Taulukko 14. Sepelvaltimotautia sairastavien miesten sairaudet, oireet ja kliin
löydökset (n = havaintojen lukumäärä, N = tutkittujen lukumäärä).

Taulukko 15. Sepelvaltimotautia sairastavien naisten sairaudet, oireet ja kliin
löydökset (n = havaintojen lukumäärä, N = tutkittujen lukumäärä).

Miehet (N=488)
Sepelvaltimotauti: on Sepelvaltimotauti: ei

N=184 N=304

n/N % 95 % LV1 n/N % 95 % LV

Eteisvärinä 28/184 15.2 10.0–20.4 14/302 4.6 2.6–7.7
Sydämen suhteellisen tilavuuden
kuuluminen ylimpään kvartiiliin

70/184 38.0 31.0–45.1 49/304 16.1 12.0–20.3

Epätyypillinen rintakipu 59/184 32.1 25.3–38.8 66/304 21.7 17.1–26.3
Diabetes 32/184 17.4 11.9–22.9 24/304 7.9 5.1–11.5
Verenpainetauti 65/184 35.3 28.4–42.2 67/304 22.0 17.4–26.
Hengenahdistus

–luokka 0 – I 128/179 71.5 64.9–78.1 259/299 86.6 82.8–90.5
–luokka II 22/179 12.3 7.5–17.1 20/299 6.7 4.1–10.1
–luokka III – IV 29/179 16.2 10.8–21.6 20/299 6.7 4.1–10.1

Painoindeksi (kg/m2) > 30.0 46/184 25.0 18.7–31.3 52/303 17.2 12.9–21.4

Aivohalvauksen jälkitila 2/184 1.1 0.1–3.9 9/304 3.0 1.4–5.6

1 95 % LV = 95 %:n luottamusväli.

Naiset (N=708)
Sepelvaltimotauti: on Sepelvaltimotauti: ei

N=297 N=411

n/N % 95 % LV1 n/N % 95 % LV

Eteisvärinä 27/297 9.1 6.1–12.9 3/402 0.8 0.2– 2.2
Sydämen suhteellisen tilavuuden
kuuluminen ylimpään kvartiiliin

92/297 31.0 25.6–36.1 73/411 17.8 14.1–21.5

Epätyypillinen rintakipu 108/297 36.4 30.9–41.8 87/411 21.2 17.2–25.
Diabetes 44/297 14.8 10.8–18.9 34/411 8.3 5.8–11.4
Verenpainetauti 145/297 48.8 43.1–54.5 135/411 32.9 28.3–37.
Hengenahdistus

–luokka 0 – 1 201/272 73.9 68.7–79.1 355/402 88.3 85.2–91.
–luokka II 33/272 12.1 8.3–16.0 21/402 5.2 3.3– 7.9
–luokka III – IV 38/272 14.0 9.9–18.1 26/402 6.5 4.3– 9.3

Painoindeksi (kg/m2) > 30 95/296 32.1 26.8–37.4 137/411 33.3 28.8–37.9

Aivohalvauksen jälkitila 12/297 4.0 2.1–7.0 7/411 1.7 0.7– 3.5

1 95 % LV = 95 %:n luottamusväli.
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Taulukko 16. Sepelvaltimotaudin yhteys logistisen regressioanalyysin perust
seuraaviin tekijöihin: sukupuoli, ikä, tupakointi, ammatti, koulutus, siviilisääty

painoindeksi1.

Miehet
(N=488)

Naiset
(N=708)

n/N % OR (95 % LV2) n/N % OR (95 % LV)

Ikä (v)

64–74 106/322 32.9 Ref.3 143/417 34.3 Ref.

75+ 78/166 47.0 1.8 (1.20–2.73) 154/291 52.9 2.0 (1.48–2.77

Tupakointi4

Tupakoimaton 52/148 35.1 Ref. 267/638 41.9 –
Tupakoinut joskus 110/268 41.0 1.7 (1.06–2.59) 18/ 42 42.9 –
Tupakoi nykyisin 22/72 30.6 1.3 (0.65–2.40) 11/ 24 45.8 –

Aikaisempi työala
Palveluammatti, hallinto, ope-
tus jne.

32/58 55.2 Ref. 66/155 42.6 –

Teollisuus, rakennustyö jne. 78/262 29.8 0.3 (0.19–0.61) 61/167 36.5 –
Maanviljelys 74/168 44.1 0.6 (0.33–1.15) 125/287 43.6 –
Työ perheen piirissä – – – 45/ 99 45.5 –

Koulutus5

Vähemmän kuin kansakoulu 10/35 28.6 – 15/ 46 32.6 Ref.
Kansakoulu 156/405 38.5 236/590 40.0
Enemmän kuin kansakoulu 18/48 37.5 – 46/ 72 63.9 2.3 (1.37–3.86

Hosmer – Lemeshow p = 0.290 p = 0.211

1 Siviilisääty ja painoindeksi eivät jääneet malliin.2 95 % LV = 95 %:n luottamusväli.3 Ref., referenssiryhmä

(vertailuryhmä).4 Tieto puuttuu 4 naiselta.5 Kansakoulun ja enemmän kuin kansakoulun käyneet ovat yhdiste
tyinä analyysissä.
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6. Tapaus-verrokkitutkimuksen tulokset

6.1. Sepelvaltimotautipotilaiden ja verrokkihenkilöiden taustatiedot

6.1.1. Sepelvaltimotautipotilaiden ja verrokkihenkilöiden
sosiodemografiset ja kliiniset taustatiedot

Miespotilaiden (N=89) keski-ikä oli 72.5 vuotta (keskihajonta 6.0 vuotta, vaihteluväli
– 91 vuotta) ja naispotilaiden (N=73) keski-ikä oli 72.9 vuotta (keskihajonta 5.8 vuo
vaihteluväli 64 – 86 vuotta) (Taulukko 17). Miespuolisten verrokkihenkilöiden keski-i
oli 72.3 vuotta (keskihajonta 6.2 vuotta, vaihteluväli 64 – 89 vuotta) ja naispuolisten
rokkihenkilöiden keski-ikä oli 72.7 vuotta (keskihajonta 5.7 vuotta, vaihteluväli 64 –
vuotta). Mies- ja ja naispotilaiden ikäjakauma oli toisiaan vastaava.

Mies- ja naispotilaiden sekä vastaavien verrokkihenkilöiden sosiaalinen asema ja
lisääty eivät eronneet toisistaan. Naispotilailla oli jonkin verran heikompi koulutust
kuin verrokkihenkilöillä, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Miespotilaista su
rempi osa tarvitsi kotisairaanhoidon palveluja verrattuna verrokkihenkilöihin. Potila
ainoastaan 2.5 % ja verrokkihenkilöistä 1.2 % asui pysyvästi laitoksissa. Miespotila
suurempi osa oli tupakoitsijoita tai aikaisemmin tupakoineita verrattuna verrokkihenk
hin.
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Taulukko 17. Sepelvaltimotautipotilaiden ja verrokkihenkilöiden taustatiedot.

Useammalla miespotilaalla kuin verrokkihenkilöllä esiintyi verenpainetautia, pah
laatuisia kasvaimia ja Zungin kyselylomakkeella mitattua masentuneisuutta, kun taas
ammalla miesverrokkihenkilöllä kuin miespotilaalla esiintyi pitkäaikaista ahtauttav
keuhkosairautta (COPD) (Taulukko 18). Useammalla miespotilaalla kuin verrokkihe
löllä esiintyi diabetesta, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Useammalla naisp
laalla kuin verrokkihenkilöllä esiintyi unettomuutta ja aikaisemmin diagnosoitua mas
tuneisuutta.

Miehet

p-arvo

Naiset

p-arvo
Potilaat
(N=89)

Verrokit
(N=178)

Potilaat
(N=73)

Verrokit
(N=146)

n % n % n % n %
Ikä (v)

64-74 59 66 120 67 47 64 93 64
75-84 27 30 52 29 24 33 51 35
85+ 3 4 6 4 0.982 2 3 2 1 0.754

Siviilisääty
Naimaton 6 7 13 7 3 4 14 10
Naimisissa 68 76 140 79 35 48 63 43
Eronnut 1 1 4 2 2 3 5 3
Leski 14 16 21 12 0.761 33 45 64 44 0.52

Koulutus
Vähemmän kuin kansakoulu 4 4 17 9 10 14 9 6
Kansakoulu 80 90 142 80 60 82 126 86
Enemmän kuin kansakoulu 5 6 19 11 0.114 3 4 11 8 0.1

Aikaisempi työala

Teollisuus, rakennustyö jne.1 42 47 111 62 19 26 28 19

Maanviljelys 33 37 48 27 26 35 61 42
Palveluala, hallinto, opetus jne. 14 16 19 11 0.061 18 25 38 26
Työ perheen parissa - - - - 10 14 19 13 0.66

Sosiaalinen asema2

I 2 2 8 5 0 0 1 1
II 68 76 138 77 35 48 85 58
III 19 22 32 18 0.559 38 52 60 41 0.25

Tupakointi
Tupakoimaton 20 23 63 35 63 86 133 91
Tupakoinut joskus 60 67 90 51 6 8 8 6
Tupakoi nykyään 9 10 25 14 0.032 4 6 5 3 0.55

Palvelujen käyttö
Itsenäinen, kotona 79 89 172 97 65 89 139 95
Kotisairaanhoito 8 9 4 2 6 8 5 4
Pitkäaikainen laitoshoito 2 2 2 1 0.032 2 3 2 1 0.23

1 I = työntekijät ja työnjohtajat.2 I = korkein sosiaaliryhmä, III = matalin sosiaaliryhmä (Rauhala 1966).
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Useammalla mies- ja naispotilaalla kuin verrokkihenkilöllä esiintyi muita iskeemi
sydänsairauksia (diagnoosi sisältää mm. iskeemiseltä pohjalta syntyneen sydämen
toiminnan): miespotilailla 6.7 %, verrokkihenkilöillä 0.0 %, (p = 0.001); naispotilail
12.3 %, verrokkihenkilöillä 2.1 %, (p = 0.003).

Mies- ja naispotilaat käyttivät odotetusti verrokkihenkilöitä enemmän kaikkia tärke
piä sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä, tosin miehillä ero ACE:n estäjien käytö
naisilla beetasalpaajien käytön kohdalla ei ollut tilastollisesti merkitsevä potilaiden ja
rokkihenkilöiden välillä. Unilääkkeiden käyttö oli miespotilailla runsaampaa kuin verro
kihenkilöillä. Naispotilailla antipsykoottien käyttö oli verrokkihenkilöitä runsaampa
(Taulukko 18).

Miespotilailla esiintyi painoindeksin avulla laskettua lihavuutta (BMI >30 kg/m2) ver-
rokkihenkilöitä enemmän (Taulukko 18).

Taulukko 18. Sepelvaltimotautipotilaiden ja verrokkihenkilöiden sairaudet, lääkkei
käyttö ja kliiniset löydökset.

Miehet

p-arvo

Naiset

p-arvo
Potilaat
(N=89)

Verrokit
(N=178)

Potilaat
(N=73)

Verrokit
(N=146)

% % % %
Tiedossa olevat sairaudet

COPD1 7.9 18.0 0.027 1.4 3.4 0.666

Verenpainetauti 33.7 22.5 0.049 45.2 35.6 0.170
Pahanlaatuinen kasvain 9.0 2.8 0.036 0.0 3.4 0.172
Diabetes 15.7 8.4 0.071 17.8 11.0 0.159
Astma 3.4 2.8 0.999 4.1 4.1 0.999
Nivelrikko 23.6 24.2 0.919 35.6 28.8 0.302
Reuma 1.1 1.7 0.999 2.7 1.4 0.602
Aivoverenkiertohäiriö 9.0 6.7 0.511 11.0 6.2 0.211
Neuroottiset häiriöt (sis. lievän masennuksen) 5.6 8.4 0.411 17.8 13.0 0.34
Unettomuus 11.2 12.9 0.693 17.8 6.9 0.013
Dementia 2.3 3.4 0.723 4.1 1.4 0.336
Vakava masennus 2.3 3.9 0.722 5.5 2.1 0.225

Aikaisempi masennus (vakava tai lievä)2 4.5 8.4 0.239 17.8 8.2 0.035

Skitsofrenia tai muut psykoosit 0.0 0.6 0.999 2.7 1.4 0.602
Parkinsonin tauti 1.1 0.0 0.333 0.0 0.0 N/A

Lääkkeiden käyttö
Sydänglykosidit 23.6 1.7 <0.001 31.5 4.8 <0.001
Nitrovalmisteet 61.8 6.2 <0.001 57.5 6.9 <0.001
Beetasalpaajat 42.7 11.2 <0.001 26.0 15.8 0.069
Kalsiumsalpaajat 27.0 5.6 <0.001 21.9 8.9 0.007
Diureetit 28.1 11.8 0.001 48.0 28.1 0.004

ACE:n estäjät3 5.6 2.3 0.165 9.6 2.1 0.017

Unilääkkeet 15.7 7.3 0.031 13.7 7.5 0.144
Antipsykootit 5.6 5.1 0.999 15.1 6.2 0.031
Rauhoittavat lääkkeet 7.9 9.0 0.758 16.4 13.0 0.493
Masennuslääkkeet 2.3 2.3 0.999 2.7 3.4 0.999
Sokeritaudin lääkkeet 11.2 5.6 0.100 15.1 7.5 0.080
Tulehduskipu- tai reumalääkkeet 20.2 13.5 0.154 26.0 24.0 0.739
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6.1.2. Sepelvaltimotautipotilaiden oirekuva, sairaushistoria ja EKG-
löydökset

Tyypillisestä angina pectoriksesta kärsi 48 % sekä mies- että naispotilaista (Taulukko
Keskivaikeaa tai vaikeaa hengenahdistusta esiintyi miespotilaista 34 %:lla ja nais

laista 33 %:lla. Miespuolisista verrokkihenkilöistä vastaavaa hengenahdistusta hava
15 %:lla (p < 0.001) ja naispuolisista verrokkihenkilöistä 10 %:lla (p = 0.001) (Tauluk
19).

Sydäninfarktin oli sairastanut 72 % miespotilaista ja 58 % naispotilaista. Niistä m
potilaista, joilla oli EKG:ssä sydäninfarktiin sopivat löydökset (Minnesota-koodit 1.1
1.2), 26 %:lla ei kuitenkaan ollut sairauskertomuksessa diagnoosia sydäninfarktista.
taava luku naispotilailla oli 32 % (Taulukko 19).

Vaikeasta sepelvaltimotaudin muodosta kärsi 18 miespotilasta (20 %) ja 4 naispot
(6 %): he olivat sairastaneet sydäninfarktin ja kärsivät myös angina pectoriksesta (
lukko 19).

Valtaosalla potilaista oli EKG:ssä iskeemisiä muutoksia, kun taas eteisvärinää es
vain 8 miespotilaalla (9 %) ja 5 naispotilaalla (7 %) (Taulukko 19).

Taulukko 18. jatkuu
Miehet

p-arvo

Naiset

p-arvo
Potilaat
(N=89)

Verrokit
(N=178)

Potilaat
(N=73)

Verrokit
(N=146)

% % % %
Astmalääkkeet 7.9 8.4 0.875 8.2 8.9 0.865
Parkinsonin taudin lääkkeet 1.1 0.0 0.333 2.7 0.7 0.258

Kliiniset löydökset

Painoindeksi (kg/m2) > 30 24.7 14.0 0.031 31.5 34.9 0.613

Masentuneisuus (Zungin testi)4 28.9 15.4 0.011 20.0 14.1 0.270

Aivohalvauksen jälkitila 2.3 1.7 0.999 1.4 0.0 0.333
Extrapyramidaalioireet 6.7 2.3 0.090 4.2 2.7 0.687
Keskivaikea tai vaikea polven nivelrikko 5.6 2.8 0.310 8.3 8.9 0.888
Keskivaikea tai vaikea lonkan nivelrikko 2.3 5.1 0.345 1.4 5.5 0.277
Ei kuule tavallista puhetta 5 m:n etäisyydeltä 25.8 19.1 0.205 6.9 15.8 0.06
Silmien yhteinen näöntarkkuus < 0.3 2.3 3.4 0.999 5.5 4.8 0.999

1 Pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus.2 Diagnoosi oli tehty vähintään kaksi vuotta kliinistä lääkärintutki
musta aiemmin.3 Angiotensiiniä konvertoivan entsyymin estäjät.4 Diagnoosi perustuu Zungin itse täytettävää
kyselylomakkeistoon (pisteet >45 = masentunut).
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Taulukko 19. Sepelvaltimotautipotilaiden taudin luonne: oireet, kliiniset diagnoosit
EKG-löydökset.

Rasitusrintakivusta kärsivistä mies- ja naispotilaista enemmistö kuului nuorimp
ikäryhmään (Taulukko 20). Ikäryhmään 75 – 84-vuotiaat kuuluvista naispotilaista j
62 %:lla esiintyi rasitusrintakipua.

Hengenahdistuksen muodoista lievä hengenahdistus oli yleisintä (Taulukko 21).
ryhmään 75 – 84-vuotiaat kuuluvista miespotilaista 44 %:lla esiintyi keskivaikeaa ja
keinta hengenahdistuksen muotoa.

Miehet (N=89) Naiset (N=73)
n % n %

Rintakivun vaikeusaste
ei kipuja 16 18 17 23

tyypillinen angina pectoris -rasitusrintakipu1 43 48 35 48

muu rasitusrintakipu 8 9 7 10

rintakipu levossa2 22 25 14 19

Hengenahdistus3

lievä 59 66 49 67
keskivaikea 15 17 11 15
vaikea 15 17 13 18

Ei rintakipuja eikä hengenahdistusta 12 14 15 21
Sairastettu sydäninfarkti (EKG:n tai sairauskertomuksen perus-
teella)

64 72 42 58

Sairastettu sydäninfarkti (EKG:n ja sairauskertomuksen perus-
teella)

18 20 2 3

EKG:ssä sydäninfarktiin sopivat muutokset 41 46 25 34
Sairastettu sydäninfarkti sairauskertomustietojen perusteella 41 46 19 26
Ainoastaan EKG:ssä sydäninfarktiin sopivat löydökset, mutta
sairauskertomustiedoissa ei tästä tietoa

23 26 23 32

Ainoastaan sairauskertomuksissa tieto sairastetusta sydänin-
farktista, mutta EKG:ssä ei tähän sopivia löydöksiä

23 26 17 23

EKG:ssä sydäninfarktiin sopivat muutokset, mutta ei rintakipua,
hengenahdistusta tai tietoa sairastetusta sydäninfarktista

10 11 12 16

Sekä sairastettu sydäninfarkti että tyypillinen angina pectoris 18 20 4 6

EKG:ssä iskeemisiä löydöksiä4 65 73 52 71

EKG:ssä LVH5 20 23 22 30

EKG:ssä eteisvärinä6 8 9 5 7

1 Roseet al.1982.2 Potilaan rintakipu luokiteltiin leporintakivuksi, jos hänellä ei esiintynyt rasitusrintakipua
hänen rasitusasteensa oli niin matala, ettei luotettavaa rasitusrintakipuanamneesia voitu saada, mutta
esiintyi joskus kipua, puristusta tai painon tunnetta rinnassa.3 Roseet al.1982; luokat 0 + I = lievä, II = keskivai-
kea, III = vaikea. Luokkaan 0 kuuluivat ne, jotka vastasivat "ei" kaikkiin kysymyksiin.4 Minnesota-koodit 1.1–
1.3, 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.3, 7.1.5 Minnesota-koodit 3.1 ja 3.3.6 Minnesota-koodi 8.3.
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Taulukko 20. Sepelvaltimotautipotilaiden rintakivun vaikeusaste ikäryhmittäin.

Taulukko 21. Sepelvaltimotautipotilaiden hengenahdistuksen vaikeusaste ikäryhmittä

6.2. Sepelvaltimotaudin ja fyysisen toimintakyvyn väliset yhteydet

6.2.1. Vaikeudet liikkumisessa ja ADL- sekä IADL-toiminnoissa

Miespotilailla oli yleisempää vaikeudet tai avun tarve portaiden nousussa, ulkona liik
misessa ja vähintään 400 m:n kävelemisessä verrattuna verrokkihenkilöihin (Taul
22). Myös naispotilailla oli yleisempää vaikeudet tai avun tarve portaiden noususs

Rintakipu

tot n (%)Ei rintakipua Rintakipu levossa1 Rintakipu rasituksessa

n (%) n (%) n (%)
Miehet (N=89)

Ikä (v)
64–74 10 (17) 12 (20) 37 (63) 59 (100)
75–84 4 (15) 10 (37) 13 (48) 27 (100)
85+ 2 (67) 0 (0) 1 (33) 3 (100)

Naiset(N=73)
Ikä (v)

64–74 13 (28) 8 (17) 26 (55) 47 (100)
75–84 4 (17) 5 (21) 15 (62) 24 (100)
85+ 0 (0) 1 (50) 1 (50) 2 (100)

1 Potilaan rintakipu luokiteltiin leporintakivuksi, jos hänellä ei esiintynyt rasitusrintakipua tai hänen rasitu
teensa oli niin matala, ettei luotettavaa rasitusrintakipuanamneesia voitu saada, mutta hänellä esiintyi
kipua, puristusta tai painon tunnetta rinnassa.

Hengenahdistus1

tot n (%)Lievä Keskivaikea Vaikea
n (%) n (%) n (%)

Miehet (N=89)
Ikä (v)

64–74 43 (73) 10 (17) 6 (10) 59 (100)
75–84 15 (56) 5 (18) 7 (26) 27 (100)
85+ 1 (33) 0 (0) 2 (67) 3 (100)

Naiset (N=73)
Ikä (v)

64–74 32 (68) 8 (17) 7 (15) 47 (100)
75–84 16 (67) 3 (12) 5 (21) 24 (100)
85+ 1 (50) 0 (0) 1 (50) 2 (100)

1 Hengenahdistus (Roseet al.1982), lievä = luokat 0 + 1, keskivaikea = luokka II, vaikea = luokat III + IV.
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vähintään 400 m:n kävelemisessä verrattuna verrokkihenkilöihin. Liikunta-apuväline
käyttö oli yhtä yleistä sekä potilailla että verrokkihenkilöillä. Potilaiden tai verrokkihe
kilöiden joukossa ei ollut liikuntakyvyttömiä.

Miespotilailla oli enemmän vaikeuksia tai avun tarvetta syömisessä ja vuotee
menemisessä ja sieltä pois pääsyssä kuin verrokkihenkilöillä (Taulukko 23). Naispo
den ja verrokkihenkilöiden välillä ei ollut eroa suoriutumisessa yksittäisistä ADL-toim
noista. Miespotilailla oli enemmän vaikeuksia tai avuntarvetta jokaisessa IADL-toim
nossa paitsi suoriutumisessa aterioiden valmistamisesta verrattuna verrokkihenkilö
kun taas naispotilailla oli enemmän vaikeuksia tai avun tarvetta raskaissa kotitöissä ja
kaan taakan kantamisessa verrattuna verrokkihenkilöihin.

Miespotilailla ja naispotilailla oli yleisempää vaikeudet tai avuntarve vähintä
yhdessä liikuntakyvyn ja IADL-toimintojen yksittäisessä osiossa verrattuna verrokkih
kilöihin, kun taas ADL-toimintojen suorittamisessa ei ollut eroa potilaiden ja verrok
henkilöiden välillä kummallakaan sukupuolella (Kuvio 4).

Taulukko 22. Niiden sepelvaltimotautipotilaiden ja verrokkihenkilöiden osuudet, joilla
vaikeuksia tai avuntarvetta liikkumisessa tai jotka käyttivät jotain liikkumisapuvälinettä

Miehet

p-arvo

Naiset

p-arvo
Potilaat
(N=89)

Verrokit
(N=178)

Potilaat
(N=73)

Verrokit
(N=146)

% % % %
Liikuntakyky, vaikeus tai avuntarve

Liikkuminen sisällä 27 18 0.089 21 23 0.729
Portaiden nousu 42 27 0.016 55 35 0.005
Liikkuminen ulkona 43 23 0.001 43 30 0.055
Vähintään 400 m:n kävely 44 25 0.001 47 32 0.029

Liikkumisapuvälineen käyttö1

Käyttää liikkumisapuvälinettä 13 9 11 13
Ei käytä liikkumisapuvälinettä 87 91 0.259 89 87 0.663

1Liikkumisapuväline = kävelykeppi, kyynär- tai kainalosauvat, kävelyteline tai pyörätuoli



92

oli
toi-
Taulukko 23. Niiden sepelvaltimotautipotilaiden ja verrokkihenkilöiden osuudet, joilla
vaikeuksia tai avuntarvetta päivittäisissä perustoiminnoissa (ADL) tai muissa perus
minnoissa (IADL).

Kuvio 4. Niiden sepelvaltimotautipotilaiden ja verrokkihenkilöiden osuudet, joilla oli
vaikeuksia tai avuntarvetta ainakin yhdessä liikuntakyvyn, ADL- ja IADL-toimintojen osiossa.

Miehet

p-arvo

Naiset

p-arvo
Potilaat
(N=89)

Verrokit
(N=178)

Potilaat
(N=73)

Verrokit
(N=146)

% % % %
ADL, vaikeus tai avuntarve

Syöminen 11 2 0.003 0 3 0.304
Vuoteeseen ja sieltä pois pääseminen 21 8 0.003 11 16 0.337
WC:ssä käyminen 15 10 0.217 12 11 0.764
Pukeutuminen ja riisuutuminen 17 12 0.316 14 10 0.452
Peseytyminen 15 12 0.608 16 15 0.792

IADL, vaikeus tai avuntarve
Aterioiden valmistaminen 25 16 0.076 19 16 0.614
Kevyiden kotitöiden tekeminen 36 20 0.005 27 24 0.582
Raskaiden kotitöiden tekeminen 54 32 0.001 63 41 0.002
Raskaan taakan kantaminen 37 25 0.036 59 35 0.001
Varpaiden kynsien leikkaaminen 41 24 0.004 40 33 0.317
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6.2.2. Fyysisen toimintakyvyn yhteydet rintakivun ja hengenahdistukse
vaikeusasteeseen sepelvaltimotautipotilailla

Miespotilailla ei havaittu fyysisen toimintakyvyn heikkenemisen ja vaikean rintakiv
välillä yhteyttä. Naispotilailla vaikeudet tai avuntarve IADL-toiminnoissa olivat positiiv
sessa yhteydessä vaikeaan rintakipuun (p = 0.042). Naispotilailla myös vaikeude
avuntarve liikkumisessa näyttivät olevan positiivisessa yhteydessä vaikeaan rintaki
(p = 0.053).

Miespotilailla havaittiin vaikeuksien tai avuntarpeen liikkumisessa olevan positi
sessa yhteydessä vaikeaan hengenahdistukseen (p = 0.003). Samoin havaittiin va
sien tai avuntarpeen IADL-toiminnoissa olevan positiivisessa yhteydessä vaikeaan
genahdistukseen (p < 0.001). Naispotilailla havaittiin vaikeuksien tai avuntarpeen liik
misessa olevan positiivisessa yhteydessä vaikeaan hengenahdistukseen (p = 0.012)

6.2.3. Fyysisen toimintakyvyn heikkenemisen ja sepelvaltimotaudin se
muiden tekijöiden väliset yhteydet

Logistisessa regressioanalyysissä fyysisen toimintakyvyn ja eri muuttujien välisiä yht
siä kuvattiin sellaisen mallin avulla, jossa selittäviksi muuttujiksi valittiin muuttujis
(kuten tupakointi, sairaudet, lääkkeiden käyttö ja kliiniset tutkimuslöydökset) ne, jo
bivariaattianalyyseissä (Taulukko 18) erosivat tilastollisesti merkitsevästi potilaiden
verrokkihenkilöiden välillä. Kaikissa malleissa ikä oli jatkuvana ja sepelvaltimota
dikotomisena selittävänä muuttujana.

Logistisen regressioanalyysin mukaan miehillä vaikeudet tai avuntarve liikkumise
olivat yhteydessä korkeaan ikään, masentuneisuuteen, pahanlaatuisiin kasvaimiin j
lääkkeiden käyttöön ja naisilla korkeaan ikään, diureettien ja nitrovalmisteiden käytt
(Taulukko 24). Kun analyysi suoritettiin siten, että selittävistä tekijöistä jätettiin p
sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet, sepelvaltimotauti oli miehillä yhteydessä liik
misen vaikeuksiin (OR 1.94; 95 % LV 1.02 – 3.68) korkean iän (OR 1.07; 95 % LV 1
– 1.12), masentuneisuuden (OR 2.73; 95 % LV 1.32 – 5.63), pahanlaatuisten kasva
(OR 6.58; 95 % LV 1.24 – 35.0), COPD:n (OR 2.40; 95 % LV 1.08 – 5.36), liikapain
(OR 2.35; 95 % LV 1.14 – 4.81) ja unilääkkeiden käytön (OR 3.31; 95 % LV 1.14 – 9.
lisäksi. Tulos on tosin epäluotettava, koska mallin sopivuus oli kyseenalainen (goodn
of-fit chi square; p = 0.013). Myös naisilla sepelvaltimotauti oli yhteydessä liikkumis
vaikeuksiin (OR 3.01; 95 % LV 1.62 – 5.59), samoin kuin myös korkea ikä (OR 1.13;
% LV 1.07 – 1.19). Naisilla malli oli onnistunut (Hosmer – Lemeshow; p = 0.939).

Kun sepelvaltimotauti pakotettiin pysymään mallissa, tulos pysyi sekä miehillä
naisilla oleellisesti ennallaan alkuperäiseen malliin nähden: sepelvaltimotauti ei ollut
näisesti yhteydessä liikkumisen vaikeuksiin (Taulukko 25). Toisaalta miehillä sydän
kosidien käytön yhteys liikkumisen vaikeuksiin muuttui mallissa merkitseväksi, kun t
unilääkkeiden käytön yhteyden merkitsevyys heikkeni.
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Taulukko 24. Logistinen regressioanalyysi: yhteydet liikkumisen vaikeuksien sekä iä

tiettyjen1 muuttujien välillä.

Taulukko 25. Logistinen regressioanalyysi: yhteydet liikkumisen vaikeuksien sekä iä
tiettyjen1 muuttujien välillä. Sepelvaltimotauti on pakotettu pysymään mallissa.

OR2 95 % LV3

Miehet4

Korkea ikä 1.1 1.00–1.11
COPD 2.0 0.88–4.68
Masentuneisuus (Zungin lomakkeisto) 1.1 1.06–1.16
Pahanlaatuinen kasvain 6.3 1.15–34.0
Sydänglykosidit 2.7 0.82–9.18
Diureetit 2.2 0.93–5.23
Nitrovalmisteet 1.9 0.94–3.94
Unilääkkeet 3.6 1.14–11.10

Goodness-of-fit chi square p = 0.507

Naiset5

Korkea ikä 1.1 1.05–1.17
Diureetit 3.3 1.73–6.27
Nitrovalmisteet 4.2 1.95–8.91

Hosmer - Lemeshow p = 0.727

1 Ks. taulukkoa selittävästä tekstistä ja kappaleesta "tilastolliset menetelmät" mallin muodostus.2 OR = odds
ratio, riskisuhde.3 95 % LV = 95 %:n luottamusväli.4 Seuraavat muuttujat eivät jääneet malliin: sepelvaltim
tauti, tupakointi, verenpainetauti, ylipaino, beetasalpaajat ja kalsiumsalpaajat.5 Seuraavat muuttujat eivät jäänee
malliin: sepelvaltimotauti, unettomuus, sydänglykosidit, kalsiumsalpaajat, ACE:n estäjät ja antipsykootit.

OR2 95 % LV3

Miehet4

Korkea ikä 1.1 1.00–1.11
Sepelvaltimotauti 1.3 0.60–2.67
COPD 2.3 0.98–5.44
Masentuneisuus (Zungin lomakkeisto) 1.1 1.07–1.19
Pahanlaatuinen kasvain 6.9 1.21–39.30
Obesiteetti 2.1 0.99–4.65
Sydänglykosidit 3.7 1.07–13.0
Unilääkkeet 2.6 0.83–8.08

Goodness-of-fit chi square p = 0.609

Naiset5

Korkea ikä 1.1 1.05–1.18
Sepelvaltimotauti 1.5 0.68-3.19
Diureetit 3.2 1.68–6.13
Nitrovalmisteet 3.3 1.35–7.96

Hosmer - Lemeshow p = 0.376

1 Ks.taulukkoa selittävästä tekstistä ja kappaleesta "tilastolliset menetelmät" mallin muodostus.2 OR = odds
ratio, riskisuhde.3 95 % LV = 95 %:n luottamusväli.4 Seuraavat muuttujat eivät jääneet malliin: tupakoint
verenpainetauti, diureetit, nitrovalmisteet, beetasalpaajat ja kalsiumsalpaajat.5 Seuraavat muuttujat eivät jäänee
malliin: unettomuus, sydänglykosidit, kalsiumsalpaajat, ACE:n estäjät ja antipsykootit.
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Miehillä vaikeudet ADL-toiminnoissa olivat yhteydessä korkeaan ikään, masentu
suuteen, pahanlaatuisiin kasvaimiin ja sydänglykosidien käyttöön ja naisilla korke
ikään, diureettien ja antipsykoottien käyttöön (Taulukko 26). Kun analyysi suoritet
siten, että selittävistä tekijöistä jätettiin pois sydän- ja verisuonisairauksien lääkk
sepelvaltimotauti ei jäänyt malliin miehillä eikä naisilla.

Kun sepelvaltimotauti pakotettiin pysymään mallissa, tulos pysyi sekä miehillä
naisilla oleellisesti ennallaan alkuperäiseen malliin nähden: sepelvaltimotauti ei ollut
näisesti yhteydessä ADL-toimintojen ongelmiin (Taulukko 27).

Taulukko 26. Logistinen regressioanalyysi: yhteydet ADL-toimintojen vaikeuksien
iän ja tiettyjen1 muuttujien välillä.

OR2 95 % LV3

Miehet4

Korkea ikä 1.1 1.03–1.17
Masentuneisuus (Zungin lomakkeisto) 1.1 1.05–1.17
Pahanlaatuinen kasvain 7.0 1.71–28.20
Sydänglykosidit 4.9 1.65–14.70

Goodness-of-fit chi square p = 0.999

Naiset5

Korkea ikä 1.2 1.12–1.30
Diureetit 2.9 1.33–6.32
Antipsykootit 3.8 1.21–12.0

Goodness-of-fit chi square p = 0.528

1 Ks. taulukkoa selittävästä tekstistä ja kappaleesta "tilastolliset menetelmät" mallin muodostus.2 OR = odds
ratio, riskisuhde.3 95 % LV = 95 %:n luottamusväli.4 Seuraavat muuttujat eivät jääneet malliin: sepelvaltimo
tauti, tupakointi, verenpainetauti, ylipaino, COPD, beetasalpaajat, kalsiumsalpaajat, diureetit, nitrovalmist
unilääkkeet.5 Seuraavat muuttujat eivät jääneet malliin: sepelvaltimotauti, unettomuus, sydänglykosidit,
siumsalpaajat, ACE:n estäjät ja nitrovalmisteet
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Taulukko 27. Logistinen regressioanalyysi: yhteydet ADL-toimintojen vaikeuksien
iän ja tiettyjen1 muuttujien välillä. Sepelvaltimotauti on pakotettu pysymään mallissa.

Miehillä vaikeudet IADL-toiminnoissa olivat yhteydessä korkeaan ikään, masentu
suuteen, diureettien, kalsiumsalpaajien, nitrovalmisteiden ja unilääkkeiden käyttöö
naisilla korkeaan ikään, nitrovalmisteiden ja diureettien käyttöön (Taulukko 28). Kun a
lyysi suoritettiin siten, että selittävistä tekijöistä jätettiin pois sydän- ja verisuonisaira
sien lääkkeet, sepelvaltimotauti oli miehillä (OR 2.29; 95 % LV 1.21 – 4.32) (Hosme
Lemeshow; p = 0.260) ja naisilla (OR 3.33; 95 % LV 1.73 – 6.39) (Hosmer – Lemesh
p = 0.715) yhteydessä vaikeuksiin IADL-toiminnoissa. Tässä analyysissä miehillä m
korkea ikä (OR 1.12; 95 % LV 1.06 – 1.18), masentuneisuus (OR 7.37; 95 % LV 3.2
16.6), liikapaino (OR 2.41; 95 % LV 1.14 – 5.10) ja unilääkkeiden käyttö (OR 5.68; 95
LV 1.55 – 20.8) ja naisilla korkea ikä (OR 1.15; 95 % LV 1.09 – 1.22) olivat yhteydes
vaikeuksiin IADL-toiminnoissa.

Kun sepelvaltimotauti pakotettiin pysymään mallissa, tulos pysyi sekä miehillä
naisilla oleellisesti ennallaan alkuperäiseen malliin nähden: sepelvaltimotauti ei ollut
näisesti yhteydessä IADL-toimintojen ongelmiin (Taulukko 29). Miehillä nitrovalmiste
den käyttö ei jäänyt malliin.

OR2 95 % LV3

Miehet4

Korkea ikä 1.1 1.01–1.16
Sepelvaltimotauti 0.6 0.22–1.58
Masentuneisuus (Zungin lomakkeisto) 1.1 1.06–1.20
Pahanlaatuinen kasvain 7.5 1.59–35.80
Sydänglykosidit 8.3 2.26–30.70

Goodness-of-fit chi square p = 0.999

Naiset5

Korkea ikä 1.2 1.12–1.31
Sepelvaltimotauti 0.5 0.20–1.21
Diureetit 3.4 1.51–7.75
Antipsykootit 4.5 1.35–14.80

Goodness-of-fit chi square p = 0.565

1 Ks. taulukkoa selittävästä tekstistä ja kappaleesta "tilastolliset menetelmät" mallin muodostus.2 OR = odds
ratio, riskisuhde.3 95 % LV = 95 %:n luottamusväli.4 Seuraavat muuttujat eivät jääneet malliin: tupakoint
verenpainetauti, ylipaino, COPD, beetasalpaajat, kalsiumsalpaajat, diureetit, nitrovalmisteet ja unilääkk5

Seuraavat muuttujat eivät jääneet malliin: unettomuus, sydänglykosidit, kalsiumsalpaajat, ACE:n estäjät ja
valmisteet.
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Taulukko 28. Logistinen regressioanalyysi: yhteydet IADL-toimintojen vaikeuksien s

iän ja tiettyjen1 muuttujien välillä.

Taulukko 29. Logistinen regressioanalyysi: yhteydet IADL-toimintojen vaikeuksien s

iän ja tiettyjen1 muuttujien välillä. Sepelvaltimotauti pakotettiin pysymään mallissa.

OR2 95 % LV3

Miehet4

Korkea ikä 1.1 1.06–1.18
Masentuneisuus (Zungin lomakkeisto) 1.1 1.09–1.20
Diureetit 2.8 1.17–6.59
Kalsiumsalpaajat 3.0 1.02–8.77
Nitrovalmisteet 2.5 1.15–5.37
Unilääkkeet 6.1 1.64–22.90
Goodness-of-fit chi square p = 0.586

Naiset5

Korkea ikä 1.2 1.08–1.22
Diureetit 4.9 2.35–10.20
Nitrovalmisteet 9.8 3.60–26.80
Goodness-of-fit chi square p = 0.484

1 Ks. taulukkoa selittävästä tekstistä ja kappaleesta "tilastolliset menetelmät" mallin muodostus.2 OR = odds
ratio, riskisuhde.3 95 % LV = 95 %:n luottamusväli.4 Seuraavat muuttujat eivät jääneet malliin: sepelvaltimo
tauti, tupakointi, verenpainetauti, pahanlaatuinen kasvain, ylipaino, COPD, sydänglykosidit ja beetasalpa5

Seuraavat muuttujat eivät jääneet malliin: sepelvaltimotauti, unettomuus, sydänglykosidit, kalsiumsalp
ACE:n estäjät ja antipsykootit.

OR2 95 % LV3

Miehet4

Korkea ikä 1.1 1.05–1.18
Sepelvaltimotauti 1.8 0.86–3.61
Masentuneisuus (Zungin lomakkeisto) 1.2 1.09–1.21
Diureetit 2.4 0.95–5.77
Kalsiumsalpaajat 3.7 1.29–10.70
Unilääkkeet 4.4 1.14–16.60
Goodness-of-fit chi square p = 0.538

Naiset5

Korkea ikä 1.2 1.08–1.22
Sepelvaltimotauti 1.1 0.46–2.50
Diureetit 4.9 2.32–10.10
Nitrovalmisteet 9.4 2.90–30.30
Goodness-of-fit chi square p = 0.461

1 Ks. taulukkoa selittävästä tekstistä ja kappaleesta "tilastolliset menetelmät" mallin muodostus.2 OR = odds
ratio, riskisuhde.3 95 % LV = 95 %:n luottamusväli.4 Seuraavat muuttujat eivät jääneet malliin: tupakoint
verenpainetauti, pahanlaatuinen kasvain, ylipaino, COPD, nitrovalmisteet, sydänglykosidit ja beetasalpa5

Seuraavat muuttujat eivät jääneet malliin: unettomuus, sydänglykosidit, kalsiumsalpaajat, ACE:n estäjät j
psykootit.
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6.3. Sepelvaltimotaudin ja psyykkisen toimintakyvyn väliset yhteydet

6.3.1. Depressiivisten oireiden yleisyys sepelvaltimotautipotilailla ja
verrokkihenkilöillä

Zungin lomakkeen summapistemäärien vertailu osoitti miespuolisten sepelvaltimo
tipotilaiden kärsivän masentuneisuudesta verrokkihenkilöitä yleisemmin (Taulukko
Naispotilailla esiintyi myös enemmän masentuneisuutta verrattuna verrokkihenkilö
mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Yksittäisiä osioita tarkasteltaessa miesp
lailla oli sydämen tiheälyöntisyys ja arvottomuuden tunne yleisempää kuin miespuoli
verrokkihenkilöillä. Naispotilailla sydämen tiheälyöntisyys, unihäiriöt, alentunut ruok
halu ja voimattomuus olivat yleisempiä kuin verrokkihenkilöillä.

Taulukko 30. Niiden sepelvaltimotautipotilaiden ja verrokkihenkilöiden osuudet, joilla
Zungin lomakkeistossa 3 tai 4 pistettä yksittäisissä osioissa tai korkea summapistem
(> 45).

Miehet Naiset
Potilaat

(N=89)1
Verrokit

(N=178)2
Potilaat

(N=73)3
Verrokit

(N=146)4

Osio % % p-arvo % % p-arvo
Surumielisyys 7 8 0.856 9 8 0.988
Oireiden vrk-vaihtelu 39 33 0.335 47 34 0.084
Itkukohtaukset 4 2 0.688 13 8 0.321
Unihäiriö 33 24 0.127 44 28 0.022
Alentunut ruokahalu 46 41 0.396 56 32 <0.001
Alentunut libido 29 30 0.867 30 41 0.135
Laihtuminen 18 16 0.720 9 9 0.877
Ummetus 17 11 0.175 28 19 0.122
Sydämen tiheälyöntisyys 19 5 0.001 14 4 0.010
Voimattomuus 24 17 0.167 34 16 0.003
Sekavuus 24 25 0.816 25 19 0.346
Psykomotorinen hidastuneisuus 38 30 0.194 36 26 0.134
Psykomotorinen kiihtyneisyys 13 8 0.162 6 6 0.999
Toivottomuus 34 28 0.313 23 29 0.297
Ärtyneisyys 11 6 0.168 4 2 0.405
Vaikeus tehdä päätöksiä 35 30 0.423 33 35 0.787
Arvottomuuden tunne 56 42 0.032 31 40 0.211
Tyhjyyden tunne 45 36 0.175 40 43 0.696
Itsemurha-ajatukset 6 2 0.120 3 2 0.666
Tyytymättömyys elämään 38 28 0.115 19 20 0.881
Summapistemäärä 20 osiosta:

> 45 Depressiivinen 29 15 0.011 20 14 0.270
< 45 Ei depressiivinen 71 85 80 86

1 Zungin kyselylomakkeiston tiedot puuttuvat 6 miespotilaalta.2 Zungin kyselylomakkeiston tiedot puuttuvat 9
miespuoliselta verrokkihenkilöltä.3 Zungin kyselylomakkeiston tiedot puuttuvat 3 naispotilaalta.4 Zungin kyse-
lylomakkeiston tiedot puuttuvat 4 naispuoliselta verrokkihenkilöltä.
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6.3.2. Depressiiviset oireet masentuneisuudesta kärsivillä ja niillä, jotk
eivät kärsineet masentuneisuudesta

Masentuneisuudesta kärsivillä miespuolisilla sepelvaltimotautipotilailla kuusi yleis
masentuneisuuden oiretta olivat arvottomuuden tunne, psykomotorinen hidastune
tyytymättömyys elämään, tyhjyyden tunne, oireiden vuorokausivaihtelu ja alentunut
kahalu (Taulukko 31). Naispotilailla oireiden vuorokausivaihtelu, tyhjyyden tunne, al
tunut ruokahalu, unihäiriöt, psykomotorinen hidastuneisuus ja sekavuus olivat kuusi
sintä masentuneisuuden oiretta. Verrattuna niihin potilaihin, jotka eivät kärsineet ma
tuneisuudesta kaikki edellä luetellut oireet olivat tavallisempia masentuneisuudesta k
villä, paitsi naisilla alentunut ruokahalu.

Masentuneisuudesta kärsivillä miespuolisilla verrokkihenkilöllä kuusi yleisintä oire
olivat tyhjyyden tunne, arvottomuuden tunne, psykomotorinen hidastuneisuus, tyyty
tömyys elämään, sekavuus ja vaikeus tehdä päätöksiä (Taulukko 32). Naispuolisilla
rokkihenkilöllä tyhjyyden tunne, arvottomuuden tunne, vaikeus tehdä päätöksiä, ps
motorinen hidastuneisuus, sukupuolinen haluttomuus ja toivottomuus olivat kuusi
sintä oiretta. Verrattuna niihin verrokkihenkilöihin, jotka eivät kärsineet masentuneis
desta kaikki edellä luetellut oireet olivat tavallisempia masentuneisuudesta kärsivillä
rokkihenkilöillä.

Vertailtaessa masentuneisuuden oireita masentuneisuudesta kärsivillä potilailla ja
rokkihenkilöillä todettiin, että näiden välillä ei ollut juurikaan eroa yksittäisten oireid
yleisyyksissä (Taulukko 33). Masentuneisuudesta kärsivillä miespotilailla yksittäis
oireista sydämen tiheälyöntisyys oli yleisempi kuin masentuneisuudesta kärsivillä ver
kihenkilöillä. Naispuolisilla verrokkihenkilöillä arvottomuuden tunne oli yleisemp
masentuneisuuden oire verrattuna masentuneisuudesta kärsiviin naispotilaisiin.
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Taulukko 31. Depressiivisten oireiden keskiarvot (ka) ja keskihajonnat (SD) masentun
(Zungin lomakkeiston summapistemäärä >45) ja ei-masentuneilla sepelvaltimotautipoti
lailla (Zungin lomakkeiston summapistemäärä < 45) sukupuolen mukaan. Oireet esi
masentuneiden potilaiden oireiden yleisyyden mukaan.

Miehet1 (N=89) Naiset2(N=73)
Masen-
tuneet
(n=24)

Ei-masen-
tuneet
(n=59)

Masen-
tuneet
(n=14)

Ei-masen-
tuneet
(n=56)

Oire Ka +SD Ka +SD p-arvo3 Oire Ka +SD Ka +SD p-arvo

Arvottomuuden tunne 3.3 +0.8 2.4 +1.0 <0.001 Oireiden vrk-vaihtelu 3.3 +0.6 2.1 +1.2 0.001
Psykomotorinen
hidastuneisuus

3.0 +0.9 1.9 +1.0 <0.001 Tyhjyyden tunne 3.1 +0.8 2.1 +0.9 0.001

Tyytymättömyys
elämään

2.8 +1.0 2.0 +0.8 0.001 Alentunut ruokahalu 3.0 +1.0 2.4 +1.3 0.135

Tyhjyyden tunne 2.8 +0.9 2.1 +0.9 0.003 Unihäiriöt 2.9 +0.6 2.2 +0.9 0.003

Oireiden vrk-vaihtelu 2.8 +1.1 2.2 +0.9 0.025
Psykomotorinen
hidastuneisuus

2.8 +1.2 2.0 +0.9 0.014

Alentunut ruokahalu 2.8 +1.1 2.2 +1.2 0.028 Sekavuus 2.7 +1.2 1.6 +0.9 0.001
Toivottomuus 2.7 +1.0 1.8 +0.9 <0.001 Vaikeus tehdä päätöksiä 2.6 +0.8 1.8 +0.9 0.002

Voimattomuus 2.6 +0.6 1.8 +0.8 <0.001
Tyytymättömyys
elämään

2.6 +0.9 1.5 +0.7 <0.001

Sukupuolinen
haluttomuus

2.6 +0.8 1.9 +0.9 0.001
Sukupuolinen
haluttomuus

2.6 +0.9 1.9 +0.9 0.017

Unihäiriöt 2.5 +1.0 2.0 +0.8 0.034 Arvottomuuden tunne 2.6 +0.9 2.0 +1.0 0.027
Sekavuus 2.4 +1.1 1.6 +1.0 0.003 Ummetus 2.5 +1.1 1.9 +0.9 0.039
Sydämen
tiheälyöntisyys

2.4 +0.9 1.7 +0.7 0.001 Toivottomuus 2.4 +1.0 1.7 +0.9 0.011

Vaikeus tehdä
päätöksiä

2.4 +1.0 2.1 +1.0 0.201 Voimattomuus 2.4 +0.9 2.0 +0.8 0.074

Ummetus 2.2 +0.9 1.5 +0.7 0.001
Sydämen
tiheälyöntisyys

2.1 +0.8 1.8 +0.6 0.107

Laihtuminen 2.2 +1.0 1.5 +0.8 0.001 Surumielisyys 2.1 +0.7 1.8 +0.6 0.091

Ärtyneisyys 2.1 +0.9 1.7 +0.6 0.035
Psykomotorinen
kiihtyneisyys

2.1 +0.8 1.3 +0.6 <0.001

Psykomotorinen
kiihtyneisyys

2.0 +0.9 1.6 +0.7 0.070 Itkukohtaukset 2.1 +0.7 1.7 +0.6 0.027

Surumielisyys 1.9 +0.6 1.6 +0.6 0.046 Ärtyneisyys 1.9 +0.5 1.6 +0.6 0.057
Itsemurha-ajatukset 1.9 +0.9 1.1 +0.3 <0.001 Laihtuminen 1.5 +0.5 1.5 +0.9 0.551
Itkukohtaukset 1.7 +0.8 1.5 +0.5 0.295 Itsemurha-ajatukset 1.5 +0.7 1.1 +0.4 0.002

1 Zungin kyselylomakkeiston tiedot puuttuvat 6 miespotilaalta.2 Zungin kyselylomakkeiston tiedot puuttuvat 3
naispotilaalta.3 p-arvot Kruskal-Wallisin testin mukaan.
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Taulukko 32. Depressiivisten oireiden keskiarvot (ka) ja keskihajonnat (SD) masentun
(Zungin lomakkeiston summapistemäärä >45) ja ei-masentuneilla (Zungin lomakkeisto
summapistemäärä < 45) verrokkihenkilöillä sukupuolen mukaan. Oireet esitetty mase
neiden verrokkihenkilöiden oireiden yleisyyden mukaan.

Miehet1 (N=178) Naiset2 (N=146)
Masen-
tuneet
(n=26)

Ei-masen-
tuneet
(n=143)

Masen-
tuneet
(n=20)

Ei-masen-
tuneet
(n=122)

Oire Ka +SD Ka +SD p-arvo3 Oire Ka +SD Ka +SD p-arvo

Tyhjyyden tunne 3.1 +0.8 2.0 +0.8 <0.001 Tyhjyyden tunne 3.3 +0.7 2.2 +0.9 <0.001
Arvottomuuden tunne 3.0 +0.9 2.2 +0.9 <0.001 Arvottomuuden tunne 3.3 +0.7 2.0 +1.0 <0.001
Psykomotorinen
hidastuneisuus

3.0 +0.8 1.8 +0.9 <0.001 Vaikeus tehdä päätöksiä 3.0 +1.1 2.0 +1.0 <0.001

Tyytymättömyys
elämään

2.9 +0.9 1.8 +0.8 <0.001
Psykomotorinen
hidastuneisuus

2.9 +1.0 1.8 +0.9 <0.001

Sekavuus 2.8 +1.0 1.7 +0.9 <0.001
Sukupuolinen
haluttomuus

2.9 +0.9 2.2 +0.9 0.005

Vaikeus tehdä päätöksiä 2.8 +1.0 1.9 +0.8 <0.001 Toivottomuus 2.9 +0.9 1.8 +1.0 <0.001
Sukupuolinen
haluttomuus

2.7 +1.0 2.0 +0.9 0.002 Unihäiriöt 2.8 +0.8 2.0 +0.8 <0.001

Oireiden vrk-vaihtelu 2.7 +0.9 2.0 +0.9 <0.001 Oireiden vrk-vaihtelu 2.7 +1.0 2.1 +1.0 0.022
Alentunut ruokahalu 2.7 +1.2 2.1 +1.2 0.026 Sekavuus 2.7 +0.9 1.6 +0.8 <0.001

Toivottomuus 2.7 +1.0 1.7 +0.9 <0.001
Tyytymättömyys
elämään

2.6 +0.9 1.7 +0.8 <0.001

Laihtuminen 2.7 +1.1 1.5 +0.7 <0.001 Alentunut ruokahalu 2.5 +1.0 1.9 +1.1 0.023
Unihäiriöt 2.4 +0.9 1.9 +0.9 0.005 Surumielisyys 2.4 +0.5 1.7 +0.5 <0.001
Voimattomuus 2.3 +0.7 1.7 +0.7 <0.001 Voimattomuus 2.3 +0.7 1.7 +0.8 0.002
Surumielisyys 2.2 +0.9 1.6 +0.6 <0.001 Itkukohtaukset 2.2 +0.7 1.6 +0.6 <0.001
Ummetus 2.0 +0.9 1.6 +0.7 0.016 Ummetus 2.1 +1.0 1.6 +0.9 0.029

Ärtyneisyys 1.9 +0.7 1.6 +0.6 0.068
Psykomotorinen
kiihtyneisyys

2.1 +0.8 1.3 +0.5 <0.001

Psykomotorinen
kiihtyneisyys

1.8 +0.9 1.5 +0.7 0.037
Sydämen
tiheälyöntisyys

2.0 +0.6 1.6 +0.6 0.008

Itsemurha-ajatukset 1.7 +0.6 1.1 +0.4 <0.001 Ärtyneisyys 1.9 +0.7 1.5 +0.5 0.018
Sydämen tiheälyöntisyys 1.6 +0.6 1.5 +0.6 0.600 Itsemurha-ajatukset 1.8 +0.7 1.1 +0.3 <0.001
Itkukohtaukset 1.6 +0.6 1.4 +0.5 0.088 Laihtuminen 1.5 +0.7 1.5 +0.8 0.913

1 Zungin kyselylomakkeiston tiedot puuttuvat 9 miespuoliselta verrokkihenkilöltä.2 Zungin kyselylomakkeiston
tiedot puuttuvat 4 naispuoliselta verrokkihenkilöltä.3 p-arvot Kruskal-Wallisin testin mukaan.
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Taulukko 33. Depressiivisten oireiden keskiarvot (ka) ja keskihajonnat (SD) masentun
(Zungin lomakkeiston summapistemäärä >45) sepelvaltimotautipotilailla ja masentu-
neilla verrokkihenkilöillä.

6.3.3. Psykiatriset diagnoosit ja psykiatristen lääkkeiden käyttö

Sepelvaltimotautipotilaiden ja verrokkihenkilöiden välillä ei ollut muita eroja vertailtae
sa psykiatrisia diagnooseja sairauskertomuksista, paitsi naispotilailla esiintyi verro
henkilöitä jonkin verran yleisemmin lievää masennusta (Taulukko 34). Ero ei ollut k
tenkaan tilastollisesti merkitsevä. Useammat naispotilaat kuin verrokkihenkilöt käytt
antipsykootteja, kun taas useammat miespotilaat kuin verrokkihenkilöt käyttivät unilä
keitä.

Miehet Naiset
Potilaat
(N=24)

Verrokit
(N=26)

Potilaat
(N=14)

Verrokit
(N=20)

Oire Ka + SD Ka + SD p-arvo1 Ka + SD Ka + SD p-arvo

Surumielisyys 1.9 +0.6 2.2 +0.9 0.219 2.1 +0.7 2.4 +0.5 0.160
Oireiden vrk-vaihtelu 2.8 +1.1 2.7 +0.9 0.731 3.3 +0.6 2.7 +1.0 0.067
Itkukohtaukset 1.7 +0.7 1.6 +0.6 0.762 2.1 +0.7 2.2 +0.7 0.969
Unihäiriöt 2.5 +1.0 2.4 +0.9 0.657 2.9 +0.6 2.8 +0.8 0.658
Alentunut ruokahalu 2.8 +1.1 2.7 +1.2 0.824 3.0 +1.0 2.5 +1.0 0.096
Sukupuolinen haluttomuus 2.6 +0.8 2.7 +1.0 0.870 2.6 +0.9 2.9 +0.9 0.345
Laihtuminen 2.2 +1.0 2.7 +1.1 0.094 1.5 +0.5 1.5 +0.7 0.572
Ummetus 2.2 +0.9 2.0 +0.9 0.231 2.5 +1.1 2.1 +1.0 0.290
Sydämen tiheälyöntisyys 2.4 +0.9 1.6 +0.6 0.001 2.1 +0.8 2.0 +0.6 0.402
Voimattomuus 2.6 +0.6 2.3 +0.7 0.107 2.4 +0.9 2.3 +0.7 0.569
Sekavuus 2.4 +1.1 2.8 +1.0 0.169 2.7 +1.2 2.7 +0.9 0.771
Psykomotorinen hidastuneisuus 3.0 +0.9 3.0 +0.8 0.942 2.8 +1.2 2.9 +1.0 0.971
Psykomotorinen kiihtyneisyys 2.0 +0.9 1.8 +0.9 0.549 2.1 +0.8 2.1 +0.8 0.741
Toivottomuus 2.7 +1.0 2.7 +1.0 0.904 2.4 +1.0 2.9 +0.9 0.143
Ärtyneisyys 2.1 +0.9 1.9 +0.7 0.400 1.9 +0.5 1.9 +0.7 0.919
Vaikeus tehdä päätöksiä 2.4 +1.0 2.8 +1.0 0.123 2.6 +0.8 3.0 +1.1 0.273
Arvottomuuden tunne 3.3 +0.8 3.0 +0.9 0.209 2.6 +0.9 3.3 +0.7 0.020
Tyhjyyden tunne 2.8 +0.9 3.1 +0.8 0.288 3.1 +0.8 3.3 +0.7 0.419
Itsemurha-ajatukset 1.9 +0.9 1.7 +0.6 0.524 1.5 +0.7 1.8 +0.7 0.298
Tyytymättömyys elämään 2.8 +1.0 2.9 +0.9 0.783 2.6 +0.9 2.6 +0.9 0.956

1 p-arvot Kruskal-Wallisin testin mukaan
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Taulukko 34. Niiden sepelvaltimotautipotilaiden ja verrokkihenkilöiden osuudet, joilla
sairauskertomuksessa diagnoosi masennuksesta, psyykkisestä häiriöstä tai deme
tai joilla oli käytössä psyykkisten häiriöiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä.

6.3.4. Masentuneisuuden tunnistaminen

Kun masentuneisuus määriteltiin Zungin summapistemääränä 45 tai enemmän ja ve
tiin näiden masentuneisuudesta kärsivien sepelvaltimotautipotilaiden diagnooseja sa
kertomuksista, todettiin, että etenkin masentuneisuudesta kärsivien miespotilaiden ja
rokkihenkilöiden masentuneisuus oli aikaisemmin diagnosoimaton (Taulukko 35). E
täin harva masentuneisuudesta kärsivistä potilaista ja verrokkihenkilöistä käytti ma
nuslääkkeitä.

Taulukko 35. Niiden masentuneiden (Zungin lomakkeiston summapistemäärä >45) sepel-
valtimotautipotilaiden ja verrokkihenkilöiden määrät ja osuudet, joilla oli diagnoo
masennuksesta sairauskertomuksessa tai jotka käyttivät masennuslääkkeitä.

Miehet Naiset
Potilaat
(N=89)

Verrokit
(N=178)

Potilaat
(N=73)

Verrokit
(N=146)

% % p-arvo % % p-arvo
Kliininen diagnoosi

Masennus (vaikea) 2 4 0.722 6 2 0.225
Masennus (lievä) 5 7 0.466 16 8 0.066
Ahdistuneisuus, erilaiset neuroottiset oireet 1 2 0.999 1 5 0.274
Dementia 2 3 0.723 4 1 0.336

Lääkehoito
Masennuslääkkeet 2 2 0.999 3 3 0.999
Antipsykootit 6 5 0.999 15 6 0.031
Anksiolyytit 8 9 0.758 16 13 0.493
Unilääkkeet 16 7 0.031 14 8 0.144

Miehet

p-arvo

Naiset

p-arvoPotilaat (N=24)
Verrokit
(N=26)

Potilaat (N=14)
Verrokit
(N=20)

n (%) n (%) n (%) n (%)
Sairauskertomuksessa diagnoosi
masennuksesta 2 (8) 4 (15) 0.669 9 (64) 8 (40) 0.163
Masennuslääke käytössä 0 (0) 0 (0) N/A 0 (0) 3 (15) 0.251
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6.3.5. Masentuneisuuden yhteys rintakivun ja hengenahdistuksen
vaikeusasteeseen sepelvaltimotautipotilailla

Mies- tai naispotilailla ei havaittu yhteyksiä vaikean rintakivun ja masentuneisuu
välillä (Taulukko 36). Miespotilailla vaikea hengenahdistus oli positiivisessa yhteyde
masentuneisuuteen.

Taulukko 36. Masentuneisuuden (Zungin lomakkeiston summapistemäärä >45) ja rintaki-
vun sekä hengenahdistuksen eri vaikeusasteiden yhteydet sepelvaltimotautipotilailla

6.3.6. Masentuneisuuden ja sepelvaltimotaudin sekä muiden tekijöide
väliset yhteydet

Logistisessa regressioanalyysissä masentuneisuuden ja eri muuttujien välisiä yhte
tutkittiin kolmen mallin avulla. Selittäviksi muuttujiksi valittiin eri malleihin seuraavist
muuttujista ne, jotka bivariaattianalyyseissä (Taulukko 18) tilastollisesti merkitsev
erosivat potilaiden ja verrokkihenkilöiden välillä. (Kaikissa malleissa ikä oli jatkuvana
sepelvaltimotauti dikotomisena selittävänä muuttujana).

Masentunut1 Ei-masentunut2
p-arvo

n (%) n (%)
Miehet (N=83)

Ei rintakipua 4 (17) 10 (17)

Rintakipua levossa3 5 (21) 15 (25)

Rintakipua rasituksessa 15 (62) 34 (58)
yht. 24 (100) 59 (100) 0.896

Hengenahdistus4, lievä 10 (42) 45 (76)

Hengenahdistus, keskivaikea 6 (25) 9 (15)
Hengenahdistus, vaikea 8 (33) 5 (9)

yht. 24 (100) 59 (100) 0.005
Naiset (N=70)

Ei rintakipua 3 (21) 14 (25)

Rintakipua levossa3 1 (7) 11 (20)

Rintakipua rasituksessa 10 (72) 31 (55)
yht. 14 (100) 56 (100) 0.455

Hengenahdistus4, lievä 8 (57) 38 (68)

Hengenahdistus, keskivaikea 3 (21) 8 (14)
Hengenahdistus, vaikea 3 (22) 10 (18)

yht. 14 (100) 56 (100) 0.728

1 Zungin kyselylomakkeiston summapistemäärä >45. 2 Zungin kyselylomakkeiston summapistemäärä < 45.
3 Potilaan rintakipu luokiteltiin leporintakivuksi, jos hänellä ei esiintynyt rasitusrintakipua tai hänen rasitu
teensa oli niin matala, ettei luotettavaa rasitusrintakipuanamneesia voitu saada, mutta hänellä esiintyi
kipua, puristusta tai painon tunnetta rinnassa.4 Hengenahdistus (Roseet al.1982), lievä = luokat 0 + I, keskivai-
kea = luokka II, vaikea = luokat III + IV.
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Malli 1. Sepelvaltimotauti, ikä, tupakointi, erilaiset sairaudet, kliiniset tutkimuslöydö
set, fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen, aikaisempi masentuneisuus, leskeys tai
ero, tyytymättömyys aviosuhteeseen, kotisairaanhoidon käyttö ja pitkäaikainen laitosho

Malli 2. Kuten malli 1 sekä lisäksi lääkkeet.
Malli 3. Kuten malli 1 sekä lisäksi aikaisempi masentuneisuus, leskeys tai avioer

tyytymättömyys aviosuhteeseen huolimatta siitä esiintyikö bivariaattianalyysissä tila
lisesti merkitseviä muuttujien vallitsevuuseroja potilaiden ja verrokkihenkilöiden välillä

Logistisen regressioanalyysin mukaan miehillä masentuneisuuteen oli yhteydessä
lien 1, 2 ja 3 perusteella fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen ja mallin 3 perusteella
keys tai avioero (Taulukko 37). Naisilla masentuneisuuteen oli yhteydessä mallien 1, 2
perusteella aikaisempi masentuneisuus ja mallin 2 perusteella ACE:n estäjien käyttö. S
valtimotauti ei kummallakaan sukupuolella ollut itsenäisesti yhteydessä masentuneisuu

Käytettäessä analyysissä yhdysvaikutusmuuttujaa miehillä mallien 1, 2 ja 3 pe
teella masentuneisuuteen olivat yhteydessä sepelvaltimotautija/tai fyysisen toimintaky-
vyn heikkeneminen ja mallin 3 perusteella leskeys tai avioero. Käytettäessä yhdysv
tusmuuttujaa naisilla mallien 1, 2 ja 3 perusteella masentuneisuuteen olivat yhteyd
aikaisempi masentuneisuusja fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen ja mallin 2 perus
teella ACE:n estäjien käyttö.

Taulukko 37. Logistinen regressioanalyysi: yhteydet masentuneisuuden (Zungin lo

keiston summapistemäärä >45) sekä iän ja tiettyjen1 muuttujien välillä.

OR2 95 % LV3

Miehet

Malli 1 Fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen4 7.6 3.66–15.90

Goodness-of-fit chi square p = 0.756
Malli 2 Fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen 7.6 3.66–15.90

Goodness-of-fit chi square p = 0.875
Malli 3 Fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen 6.4 3.03–13.70

Leski tai eronnut 2.4 1.06–5.47
Goodness-of-fit chi square p = 0.836

Naiset

Malli 1 Aikaisempi masentuneisuus5 11.8 4.59–30.10

Goodness-of-fit chi square p = 0.686
Malli 2 Aikaisempi masentuneisuus 12.0 4.51–31.90

Antipsykoottien käyttö 2.9 0.88–9.85
ACE:n estäjien käyttö 5.6 1.28–24.10
Goodness-of-fit chi square p = 0.820

Malli 3 Aikaisempi masentuneisuus 11.1 4.24–29.20
Goodness-of-fit chi square p = 0.932

1 Ks. taulukkoa selittävästä tekstistä ja kappaleesta "tilastolliset menetelmät" mallien muodostus.2 OR = odds
ratio, riskisuhde.3 95 % LV = 95 %:n luottamusväli.4 Fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen = vaikeuksia ta
avuntarvetta ainakin yhdessä IADL-toimintojen summaindeksin osiossa.5 Diagnoosi oli tehty vähintään kaksi
vuotta kliinistä lääkärintutkimusta aiemmin.
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6.4. Sepelvaltimotaudin ja kognitiivisen toimintakyvyn väliset
yhteydet

6.4.1. Kognitiivisen toimintakyvyn häiriö

MMSE-testin summapistemäärän tai eri osioiden pistemäärien välillä ei ollut eroa se
valtimotautipotilaiden ja verrokkihenkilöiden välillä (Taulukko 38). Kognitiivisen toimin
takyvyn häiriö (MMSE-testin summapistemäärä 0 – 23) todettiin miespotilaista 16 %
ja heidän verrokkihenkilöistään 14 %:lla (p = 0.727) sekä vastaavasti naispotilaist
%:lla ja heidän verrokkihenkilöistään 10 %:lla (p = 0.197).

Taulukko 38. Sepelvaltimotautipotilaiden ja verrokkihenkilöiden MMSE-testin summa
temäärän ja sen osioiden pistemäärien keskiarvot.

Miehet

p-arvo3

Naiset

p-arvoPotilaat Verrokit1 Potilaat Verrokit2

n=89 n=178 n=73 n=146
MMSE-testin summapistemäärä 0.703 0.352

Keskiarvo 26.5 27.0 26.5 26.9
SD 4.9 3.6 3.4 3.1
Vaihteluväli 0–30 9–30 17–30 16–30

MMSE-testin eri osioiden pistemäärät
Orientaatio 0.317 0.780
Keskiarvo 9.6 9.8 9.7 9.8
SD 1.6 0.9 1.0 0.7
Vaihteluväli 0–10 4–10 4–10 5–10

Mieleenpainaminen 0.239 0.314
Keskiarvo 2.8 2.9 3.0 3.0
SD 0.7 0.4 0.0 0.1
Vaihteluväli 0–3 0–3 3–3 2–3

Keskittymiskyky ja laskutaito 0.506 0.300
Keskiarvo 3.7 3.8 3.1 3.3
SD 1.8 1.7 2.0 1.9
Vaihteluväli 0–5 0–5 0–5 0–5

Mieleenpalauttaminen 0.702 0.685
Keskiarvo 2.1 2.0 2.1 2.2
SD 1.0 1.0 0.9 0.9
Vaihteluväli 0–3 0–3 0–3 0–3

Kielelliset toiminnot ja hahmottaminen 0.893 0.240
Keskiarvo 8.2 8.4 8.5 8.6
SD 1.4 1.0 0.8 0.8
Vaihteluväli 0–9 3–9 6–9 4–9

1 MMSE-pisteet puuttuvat yhdeltä miesverrokkihenkilöltä.2 MMSE-pisteet puuttuvat yhdeltä naisverrokkihenki
löltä. 3 p-arvot perustuvat Kruskal-Wallisin testiin.
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6.4.2. Kognitiivisen toimintakyvyn yhteydet rintakivun ja
hengenahdistuksen vaikeusasteeseen sepelvaltimotautipotilailla

Miespotilailla vaikea rintakipu oli positiivisessa yhteydessä korkeaan pistemäärään o
taatiossa sekä kielellisissä toiminnoissa ja hahmottamisessa (Taulukko 39). Naisi
havaittu yhteyksiä rintakivun vaikeusasteen ja MMSE-testin summapistemäärän ta
eri osioiden pistemäärien välillä. MMSE-testin summapistemäärän tai sen eri osio
pistemäärien ja vaikeutuneen hengenahdistuksen välillä ei havaittu yhteyksiä mies-
naispotilailla.

Taulukko 39. Miespuolisten sepelvaltimotautipotilaiden MMSE-kokonaispistemäärä
osiopistemäärät sekä keski-ikä ja keskihajonta (SD) rintakivun vaikeusasteen mukaa

Miehet (N=89)
p-arvo
(ANOVA/

kovariaatti)2
Ei rintakipua

Rintakipu
levossa1

Rintakipu
rasituksessa

n=16 n=22 n=51
Keski-ikä 74.4 73.6 71.5
SD 7.9 5.2 5.6
MMSE-testin summapistemäärä 0.102/0.003

Keskiarvo 24.8 25.0 27.7
SD 7.0 6.5 2.6
Ikävakioitu keski-arvo 25.3 25.3 27.4
Ikävakioidun keskiarvon keskivirhe 1.2 1.0 0.7

MMSE-testin eri osioiden pistemäärät
Orientaatio 0.038/ns
Keskiarvo 9.0 9.2 10.0
SD 2.5 2.3 0.2

Mieleenpainaminen 0.204/ns
Keskiarvo 2.8 2.6 2.9
SD 0.8 0.8 0.4

Keskittymiskyky ja laskutaito 0.334/0.007
Keskiarvo 3.3 3.3 4.0
SD 2.1 2.0 1.5
Ikävakioitu keskiarvo 3.4 3.4 4.0
Ikävakioidun keskiarvon keskivirhe 0.4 0.4 0.2

Mieleenpalauttaminen 0.987/0.001
Keskiarvo 1.9 2.0 2.1
SD 1.1 1.0 1.1
Ikävakioitu keskiarvo 2.1 2.0 2.1
Ikävakioidun keskiarvon keskivirhe 0.3 0.2 0.1

Kielelliset toiminnot ja hahmottaminen 0.034/ns
Keskiarvo 7.9 7.9 8.7
SD 1.9 2.0 0.6

1 Potilaan rintakipu luokiteltiin leporintakivuksi, jos hänellä ei esiintynyt rasitusrintakipua tai hänen rasitus
teensa oli niin matala, ettei luotettavaa rasitusrintakipuanamneesia voitu saada, mutta hänellä esiintyi
kipua, puristusta tai painon tunnetta rinnassa.2 ANOVA = varianssianalyysi, kovariaatti = ikä.
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6.4.3. Kognitiivisen toimintakyvyn häiriön ja sepelvaltimotaudin sekä
muiden tekijöiden väliset yhteydet

Logistisessa regressioanalyysissä kognitiivisen toimintakyvyn ja eri muuttujien vä
yhteyksiä kuvattiin sellaisen mallin avulla, jossa selittäviksi muuttujiksi valittiin muutt
jista (kuten tupakointi, sairaudet, fyysinen toimintakyky, lääkkeiden käyttö, kliiniset t
kimushavainnot ja kotisairaanhoidon käyttö) ne, jotka bivariaattianalyyseissä (Taulu
18) erosivat tilastollisesti merkitsevästi potilaiden ja verrokkihenkilöiden välillä. Kaik
sa malleissa ikä esiintyi jatkuvana ja sepelvaltimotauti dikotomisena selittävänä muut
na.

Logistisen regressioanalyysin mukaan miehillä kognitiivisen toimintakyvyn häiriö
yhteydessä korkeaan ikään, sydänglykosidien käyttöön ja fyysisen toimintakyvyn hei
nemiseen (Taulukko 40). Beetasalpaajien käyttö oli miehillä yhteydessä normaaliin
nitiiviseen toimintakykyyn. Tarkastelu suoritettiin myös siten, että tutkittiin kognitiivise
toimintakyvyn häiriön yhteys sepelvaltimotaudinja beetasalpaajien yhdysvaikutusmuu
tujaan. Tulokset tällä tarkastelutavalla pysyivät samankaltaisina.

Naisilla kognitiivisen toimintakyvyn häiriö oli yhteydessä korkeaan ikään ja antips
koottien käyttöön. Kognitiivisen toimintakyvyn häiriöön ei kummallakaan sukupuole
sepelvaltimotauti ollut itsenäisesti yhteydessä.

Taulukko 40. Logistinen regressioanalyysi: yhteydet kognitiivisen toimintahäiriön (MM

summapistemäärä <23) sekä iän ja tiettyjen1 muuttujien välillä.

OR2 95 % LV3

Miehet (N=251)
Korkea ikä 1.1 1.03–1.19
Sydänglykosidien käyttö 3.7 1.10–12.60
Beetasalpaajien käyttö 0.2 0.04–0.88
Fyysinen toimintakyvyn heikkeneminen 2.7 1.03–7.10

Goodness of fit chi-square p = 0.999
Naiset (N=218)

Korkea ikä 1.2 1.09–1.29
Nitrovalmisteiden käyttö 2.2 0.89–5.47
Antipsykoottien käyttö 4.0 1.19–13.70

Goodness-of-fit chi-square p = 0.983

1 Ks. taulukkoa selittävästä tekstistä ja kappaleesta "tilastolliset menetelmät" mallin muodostus.2 OR, odds ratio
= riskisuhde.3 95 % LV = 95 %:n luottamusväli.
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6.5. Sepelvaltimotaudin ja sosiaalisen toimintakyvyn väliset yhteydet

6.5.1. Sosiaalinen toimintakyky sepelvaltimotautipotilailla ja
verrokkihenkilöillä

Miespuolisilla potilailla oli korkeampi vierailutiheys kuin verrokkihenkilöillä (p = 0.059
(Taulukko 41).

Sosiaalisen osallistumisen määrässä ei ollut eroa kummallakaan sukupuolella po
den ja verrokkihenkilöiden välillä. Yksittäisiä käyntejä tutkittaessa havaittiin, että nais
tilaat kävivät useammin teatterissa, elokuvissa, konserteissa tai taidenäyttelyissä kui
rokkihenkilöt (p = 0.065), mutta osallistuivat vähemmän kansalaisopiston kursseille
harrastuspiireihin kuin verrokkihenkilöt (p = 0.083).

Harrastusten määrässä ei ollut eroa kummallakaan sukupuolella potilaiden ja verr
henkilöiden välillä.

Taulukko 41. Sepelvaltimotautipotilaiden ja verrokkihenkilöiden vierailutiheydet, sosia
sen osallistumisen määrät ja harrastusten määrät.

6.5.2. Tyytyväisyys sosiaalisiin suhteisiin sepelvaltimotautipotilailla ja
verrokkihenkilöillä

Tyytyväisyydessä viimeksi solmittuun avioliittoon (tai avoliittoon) tai oman ja kumpp
nin välisen suhteen läheisyyteen ja luottamuksellisuuteen ei ollut tilastollisesti merk
vää eroa potilaiden ja verrokkihenkilöiden välillä. Miespotilaista 96 % ja verrokkihen
löistä 96 % oli tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä viimeksi solmittuun avio- tai avoliittoon

Miehet

p-arvo

Naiset

p-arvo
Potilaat
(N=89)

Verrokit
(N=178)

Potilaat
(N=73)

Verrokit
(N=146)

% % % %

Vierailutiheys1 0.059 0.533

matala 12 22 12 10
korkea tai kohtalainen 88 78 88 90

Sosiaalisen osallistumisen määrä2 0.279 0.549

vähäinen 69 62 67 63
runsas tai kohtalainen 31 38 33 37

Harrastusten määrä3 0.191 0.211

vähäinen 62 53 62 53
runsas tai kohtalainen 38 47 38 47

1 Matala vierailutiheys merkitsi sitä, että tutkittava teki itse ja hänen luokseen tehtiin vierailuja harvemmin
1–3 kertaa kuukaudessa.2 Sosiaalisen osallistumisen summamuuttuja muodostettiin laskemalla 10 kysymyso
osallistumislukumäärät yhteen. Niiden tutkittujen sosiaalisen osallistumisen määrää, joiden summapistemä
kyseistä sukupuolta olevan tutkimusväestön keskiarvo tai matalampi, pidettiin vähäisenä.3 Vähäinen harrastusten
määrä merkitsi sitä, että tutkittavalla oli 10 mahdollisesta harrastuksesta 6 tai vähemmän.
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Naisilla vastaavat luvut olivat 87 % ja 91 %. Miespotilaista 96 % ja verrokkihenkilöis
94 % oli tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä oman ja kumppanin välisen suhteen läheis
teen ja luottamuksellisuuteen. Naisilla vastaavat luvut olivat 86 % ja 88 %.

6.5.3. Sosiaalisen toimintakyvyn yhteydet rintakivun ja
hengenahdistuksen vaikeusasteeseen sepelvaltimotautipotilailla

Vierailujen tiheyden ja vaikean rintakivun tai hengenahdistuksen välillä ei ollut yhtey
kummallakaan sukupuolella.

Miespotilailla korkea tai kohtalainen sosiaalisen osallistumisen määrä oli positiivise
yhteydessä vaikeaan rintakipuun (p = 0.086), kun taas matala sosiaalisen osallistu
määrä oli positiivisessa yhteydessä vaikeaan hengenahdistukseen (p = 0.06).

Naispotilailla vähäinen harrastusten määrä oli positiivisessa yhteydessä vaikeaan
genahdistukseen (p = 0.073).

6.5.4. Sosiaalisen toimintakyvyn ja sepelvaltimotaudin sekä muiden
tekijöiden väliset yhteydet

Logistisessa regressioanalyysissä sosiaalisen toimintakyvyn ja eri muuttujien välisiä
yksiä kuvattiin sellaisen mallin avulla, jossa selittäviksi muuttujiksi valittiin muuttujis
(kuten tupakointi, sairaudet, lääkkeiden käyttö, kliiniset tutkimushavainnot, fyysinen
mintakyky ja kotisairaanhoidon käyttö) ne, jotka bivariaattianalyyseissä (Taulukko
erosivat tilastollisesti merkitsevästi potilaiden ja verrokkihenkilöiden välillä. Kaikis
malleissa ikä oli jatkuvana ja sepelvaltimotauti dikotomisena selittävänä muuttujana.

Logistisen regressioanalyysin mukaan miehillä korkea tai kohtalainen vierailutih
oli yhteydessä sepelvaltimotautiin ja ylipainoon, kun taas matala vierailutiheys oli yh
dessä fyysisen toimintakyvyn heikkenemiseen (Taulukko 42).

Miehillä vähäinen sosiaalisen osallistumisen määrä oli yhteydessä sepelvaltimota
ja pitkäaikaiseen ahtauttavaan keuhkosairauteen (COPD) (Taulukko 43). Runsa
sosiaalisen osallistumisen määrään oli yhteydessä beetasalpaajien ja kalsiumsalp
käyttö. Miehillä tarkastelu suoritettin myös siten, että tutkittiin vähäisen sosiaalisen o
listumisen määrän yhteys verenpainetaudinja beetasalpaajien yhdysvaikutusmuuttujaa
Tulokset tällä tarkastelutavalla pysyivät samankaltaisina.

Naisilla vähäinen harrastusten määrä oli yhteydessä korkeaan ikään, fyysisen toim
kyvyn heikkenemiseen ja nitrovalmisteiden käyttöön (Taulukko 44).
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Taulukko 42. Logistinen regressioanalyysi: yhteydet korkean tai kohtalaisen korkean

railutiheyden sekä iän ja tiettyjen1 muuttujien välillä miehillä.

Taulukko 43. Logistinen regressioanalyysi: yhteydet matalan sosiaalisen osallistum

sekä iän ja tiettyjen1 muuttujien välillä miehillä.

Taulukko 44. Logistinen regressioanalyysi: yhteydet matalan harrastusten määrän

iän ja tiettyjen1 muuttujien välillä naisilla.

Miehet OR2 95 % LV3

Sepelvaltimotauti 3.1 1.31–7.40
Fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen 0.4 0.17–0.72
Kotisairaanhoidon käyttö 0.3 0.06–1.31
Lihavuus 4.4 1.24–15.30
Goodness-of-fit chi square p = 0.905

1 Ks. taulukkoa selittävästä tekstistä ja kappaleesta "tilastolliset menetelmät" mallin muodostus.2 OR, odds ratio
= riskisuhde.3 95 % LV = 95 %:n luottamusväli.

Miehet OR2 95 % LV3

Sepelvaltimotauti 2.4 1.17–4.80
Fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen 1.8 0.98–3.12

COPD4 3.6 1.45–8.98

Verenpainetauti 1.9 0.94–3.82
Beetasalpaajien käyttö 0.3 0.15–0.71
Kalsiumsalpaajien käyttö 0.4 0.15–0.90
Hosmer – Lemeshow p = 0.675

1 Ks. taulukkoa selittävästä tekstistä ja kappaleesta "tilastolliset menetelmät" mallin muodostus.2 OR odds ratio
= riskisuhde.3 95 % LV = 95 %:n luottamusväli.4 COPD = pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus.

Naiset OR2 95 % LV3

Korkea ikä 1.1 1.05–1.19
Fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen 2.9 1.52–5.55
Nitrovalmisteiden käyttö 2.3 1.02–5.35
Hosmer – Lemeshow p = 0.996

1 Ks. taulukkoa selittävästä tekstistä ja kappaleesta "tilastolliset menetelmät" mallin muodostus.
2 OR, odds ratio = riskisuhde.3 95 % LV = 95 %:n luottamusväli.
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7. Pohdinta

7.1. Tutkimusväestö

Tutkimukseen osallistuneiden miesten ja naisten ikärakenne ei poikennut mainitta
koko maan samanikäisen ja samaa sukupuolta olevan väestön (31.12.1989) ikäraken
(Taulukko 10), (Tilastokeskus 1991). Miesten osuus, 41 %, oli kuitenkin korkeampi k
koko maan vastaavanikäisessä väestössä, jossa se oli 35 %. Naisten osuus, 59 %,
nempi kuin koko maan samanikäisessä väestössä, jossa se oli 65 %. Ylioppilastutk
oli suorittanut miehistä 3 % ja naisista 2 %, kun taas koko maassa 1986 elinolotutkim
sen mukaan ylioppilastutkinnon oli suorittanut 8 % miehistä ja 5 % naisista (Isoah
1997). Tutkimukseen osallistumisprosentti oli korkea, 93 %, mikä loi luotettavan poh
tutkimuksen tekemiselle. Tutkimusväestön miehistä enemmistö oli työskennellyt te
suudessa ja rakennusalalla mutta naisista suurin osa maatalouden parissa. Suurin o
kista tutkittavista asui itsenäisesti kotona, ja vain pieni osa oli hoidettavana laitoksess
tarvitsi kotisairaanhoidon apua.

7.2. Tutkimusasetelma

Toimintakykyanalyysien sepelvaltimotautipotilaat ja heidän iän ja sukupuolen muk
kaltaistetut verrokkihenkilöt valittiin samasta aineistosta. Miespotilaista ja heidän ver
kihenkilöistään enemmistö oli työskennellyt teollisuudessa ja rakennusalalla, mutta
potilaista ja heidän verrokkihenkilöistään suurin osa maatalouden parissa. Enem
potilaista ja verrokkihenkilöistä oli käynyt ainoastaan kansakoulun, mikä on tässä suo
laisessa ikäkohortissa tavallista. Toimintakykyanalyysien sepelvaltimotautipotilaat ed
vat pääasiassa itsenäisesti tai kotisairaanhoidon avustamina kotona asuvia henk
ainoastaan kaksi miestä ja kaksi naista oli pysyvästi laitoshoidossa. Samoin verrokk
kilöistä ainoastaan kaksi miestä ja kaksi naista oli pysyvästi laitoshoidossa.

Toimintakykyanalyysien sepelvaltimotautipotilaat sairastivat angina pectori
sydäninfarktin jälkitilaa tai molempia. Miespotilailla esiintyi enemmän sairastet
sydäninfarktia sekä sairastettua sydäninfarktia ja samanaikaista angina pectorista v
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tuna naispotilaisiin. Potilaiden ryhmästä jätettiin pois sellaiset henkilöt, joilta ei sa
oleellista tutkimustietoa, esimerkiksi keuhkojen röntgenkuvaa, EKG:tä tai tietoa rint
vun tai hengenahdistuksen esiintymisestä. Täten ryhmästä jäi pois mahdollista sepe
motautia sairastavia henkilöitä, jotka olivat yleisesti huonokuntoisia tai kärsivät deme
asta. Verrokkihenkilöiden ryhmää koskivat samat poissulkukriteerit. Toimintakykya
lyysien potilaat ja verrokkihenkilöt valittiin samojen poissulkukriteerien mukaan Berk
nin harhan välttämiseksi (Last 1988). Verrokkihenkilöiden joukosta suljettiin pois m
henkilöt, joilla esiintyi EKG:ssä iskeemisiä muutoksia (Minnesota-koodit 1.3, 4.1 – 4
5.1 – 5.3 tai 7.1) tai joilla oli tahdistin. Myös henkilöt, jotka sairastivat kardiomyopati
tai vaikeaa sydämen läppävikaa, joihin liittyi hengenahdistusta tai rintakipua, sulje
pois verrokkihenkilöiden ryhmästä. Verrokkihenkilöiden joukkoon jäi täten esimerki
henkilöitä, jotka sairastivat verenpainetautia, aivoverenkierron häiriöiden jälkitilaa, k
tivät nitrovalmisteita tai jotka kärsivät epätyypillisestä rintakivusta. Toimintakykyanaly
siryhmien henkilöt edustivatkin lähinnä käveleviä, kotona toimeentulevia henkilöitä
antavat kuvan kotona joko yksin tai avun turvin toimeentulevista sepelvaltimotautipot
den ja verrokkihenkilöiden toimintakyvystä.

Iäkkäältä henkilöltä on vaikea saada tietoja rasituksessa tuntuvasta rintakivusta s
kun hänen liikuntakykynsä on heikentynyt. Tämän vuoksi rintakivun esiintymistä tut
tiin myös leporintakivun esiintymisen muodossa. Tämä ei vastaa epästabiilia angina
torista, vaan kuvaa sitä, onko potilaalla esiintynyt ylipäänsä joskus kipua, puristust
painontunnetta rinnassa eli rintakipua, joka ei ole rasitusrintakipua. Kyseessä on tä
lähinnä epätyypillinen rintakipu, jolloin on mahdollista, ettei kyseessä ole lainkaan se
valtimoperäinen kipu. Miehillä esiintyi nuorimmassa ikäluokassa (64 – 74-vuotiaat he
löt) rasitusrintakipua rintakipujen muodoista suhteessa enemmän kuin muissa ikäluo
Naisilla esiintyi rasitusrintakipua ikäluokissa 64 – 74-vuotiaat ja 75 – 84-vuotiaat s
teessa enemmän kuin kaikkein vanhimmassa ikäluokassa 85-vuotiaat ja vanhem
Tämä kuvannee enemmänkin sitä, että naisilla liikuntakyky on vielä kohtalaisen hyv
– 84-vuotiailla, jolloin rintakivun vaikeusasteen luokittelu onnistuu.

7.3. Menetelmät

7.3.1. Yleistä

Tutkimukseen osallistuneen väestön tautidiagnoosit käytiin läpi sairauskertomuksis
kartoitettiin tarkkaan. Sydäninfarktidiagnoosi perustui potilasta tästä syystä hoitanee
toksen epikriisitietoihin eikä potilaan omaan kertomukseen tai sairauskertomuksen
seen jatkuvaan sairauskertomukseen. Suomessa on 45 – 73-vuotiailla henkilöillä
kartoitus henkilön itsensä ilmoittaman ja sairauskertomuksesta etsityn saman saira
diagnoosin välisestä yhteneväisyydestä. Sydän- ja verisuonisairauksissa lukuunotta
katkokävely-oiretta yhteneväisyys oli korkein (kappa 0.73 – 0.80) ja tuki- ja liikuntae
mistön sairauksissa matalin. (Haapanenet al. 1997.) On kuitenkin ilmeistä, että mitä van
hemmasta henkilöstä on kyse, sitä todennäköisempää on potilaalta saadun tiedo
luotettavuus.
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Rintakivun ja hengenahdistuksen vaikeusasteen yhteyksiä yritettiin kuvata fyys
psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn häiriöihin suhteutettuna. Tulos
luotettavuutta rajoittavat rintakivun ja hengenahdistuksen vaikeusasteiden luokittel
gelmat, luokittelun luotettavuus kaikkein iäkkäämpien kohdalla ja se, että potilaista
suurin osa 64 – 74-vuotiaita. Rasitusrintakivun ja vaikean hengenahdistuksen esiinty
oli runsainta pääasiallisesti nuorimmilla iäkkäillä. Vaikka rintakivun ja hengenahdist
sen vaikeusasteiden ja toimintakyvyn häiriöiden yhteyttä tarkasteltiin esimerkiksi vari
sianalyysien avulla siten, että ikä oli kovariaattina, on tuloksia analysoitaessa ote
huomioon edellä mainittu oireiden painottuneisuus nuorimpaan ikäluokkaan.

Monimuuttuja-analyyseissä erilaisten sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeiden yh
johonkin toimintakyvyn muutokseen kuvannee näitä lääkkeitä käyttävien henkilöiden
rauksien yhteyttä kyseiseen toimintakyvyn muutokseen. On huomioitava, että sydä
verisuonisairauksien lääkkeitä käytettiin joissakin sellaisissa sairauksissa ja vaivo
joita oli myös verrokkihenkilöillä. Ainoastaan hyvin kontrolloiduilla kliinisillä tutkimuk-
silla on mahdollista analysoida lääkkeiden yhteyksiä tiettyyn tekijään, kuten esimerk
tutkia masennusta lääkkeen aiheuttamana sivuvaikutuksena. Iäkkäillä hoidon vaikut
on kuitenkin vaikeaa tutkia, koska sekoittavia tekijöitä on paljon eikä näitä voida us
kaan vakioida kuten nuoremmilla potilailla. Joissakin analyyseissä käytettiin yhdysva
tusmuuttujia, kun huomattiin mallissa kahden selittävän muuttujan olevan yhteydess
siinsa. Näin saatiin yksityiskohtaisempaa tietoa tuloksiin vaikuttavista itsenäisistä m
tujista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Joissakin analyyseissä käytettiin mallia, jo
sepelvaltimotauti pakotettiin pysymään mallissa, jotta nähtäisiin luotettavammin mu
sitä lähellä olevien tekijöiden itsenäinen osuus selittävinä tekijöinä.

Johtuen runsaista sekoittavista tekijöistä poikittaistutkimuksissa ei pystytä selv
mään syy-seuraussuhteita luotettavasti etenkään silloin kun on kyseessä yleinen
Näissä tutkimuksissa voidaan ainoastaan kuvata yhteyksiä, joita on mahdollista sel
tarkemmin prospektiivisissa tai kliinisissä kontrolloiduissa tutkimuksissa. Tässä tu
muksessa yritettiin hallita sekoittavia tekijöitä kaltaistuksella ensin iän ja sukupuo
mukaan ja sitten analysoimalla bivariaattianalyyseissä tilastollisesti merkittäviä yht
siä monimuuttujamallien avulla. Tärkein sekoittava tekijä oli tupakointi. Miespotilaat o
vat aikaisemmin tupakoineet verrokkihenkilöitä runsaammin. Tämän vuoksi tupako
oli miehillä kaikissa monimuuttujamalleissa mukana. Komorbiditeetti eli sepelvaltim
tautipotilaiden lukuisat muut sairaudet, kuten esimerkiksi liikapaino, otettiin myös vas
valla tavalla huomioon. On kuitenkin selvää, että iäkkään monisairaan yksilön kohd
jonkin ongelman tai sairauden aiheuttama haitta voi vaihdella henkilöstä toiseen yk
kohtaisista syistä. Komorbiditeetin ongelmaa iäkkäitä koskevissa tutkimuksissa e
millään menetelmällä hallita täysin luotettavasti.

7.3.2. Fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn
mittaamisessa käytetyt menetelmät

Toimintakykyisyyden mittauksessa liikuntakyky sekä ADL- ja IADL-toiminnot ovat ke
keisiä arvioitaessa iäkkään selviytymistä ja avuntarvetta fyysisen toimintakyvyn os
Tässä tutkimuksessa käytettyjä kysymyssarjoja on käytetty laajasti epidemiologisissa
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sa tutkimuksissa (Heikkinenet al.1983, Lammiet al.1989b, Waterset al.1989). Vaikeu-
det niissä merkitsevät yleensä selvää toimintakyvyn laskua (Katz 1983). Vaikka fyys
toimintakyvyn arviointi perustui pääosin haastattelussa saatuihin tietoihin, sairaanh
jalla oli mahdollisuus tehdä samanaikaisia havaintoja tutkittavan selviytymisestä ja ta
taa tietoja myös omaisilta.

On kuitenkin mahdollista, että mittarit ovat epäherkkiä osoittamaan tietyn tau
kuten sepelvaltimotaudin aiheuttamaa toimintakyvyn heikentymistä. Ne osoittavat pik
minkin ikääntymisen ja/tai monen sairauden aiheuttamaa yleistä toimintakyvyn heike
mistä jokapäiväisissä toiminnoissa. Iäkkäillä sepelvaltimotautipotilailla fyysisen suori
kyvyn heikkenemistä on mahdollista mitata myös polkupyöräergometrian avulla (Neiet
al. 1985). Lihasvoiman ja hienomotoriikan heikentymistä on mitattu mm. Nagin mitta
tolla (Jetteet al.1988, Keilet al.1989, Guccioneet al.1994, Laukkanen 1998).

Psykogeriatrisilla laitospotilailla masentuneisuuden mittaamisessa Zungin lomak
ton sensitiviteetti ja spesifiteetti on havaittu kohtalaisen korkeaksi (Kitchellet al. 1982,
Okimoto et al. 1982, Agrell & Dehlin 1989). Väestötasolla Zungin lomakkeiston valid
teetista on suhteellisen vähän tietoa (Kivelä 1992). Jos verrataan Zungin lomakke
avulla määritettyä masentuneisuutta DSM-III-kriteerien avulla määritettyyn diagnoos
sensitiivisyys on 72 % ja spesifisyys 83 % suomalaisissa 65-vuotiaissa tai vanhemm
väestössä, kun masentuneisuudesta kärsiviin luokitellaan ne, joiden Zungin lomakke
summapistemäärä on 45 pistettä tai enemmän (Rainio 1991). Tätä katkaisupistet
käytetty aiemmin Suomessa tehdyissä masennuksen vallitsevuuden väestötutkimu
(Kivelä 1992). Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat Zungin lomakkeistolla olevan 90
spesifiteetin ja 67 % sensitiviteetin pitkäaikaisia somaattisia sairauksia sairastavilla k
laisilla, kun katkaisupisteeksi asetetaan 54/55 pistettä ja kun tutkittujen masennu
diagnosoitu kliinisesti DSM IV-kriteerien avulla (Leunget al. 1998). Tiedot Zungin
lomakkeiston toistettavuudesta ovat puutteelliset (Naughton & Wiklund 1995).

Iäkkäiden masennuksen mittaamisessa on kuitenkin ongelmia. Zungin lomakk
saattaa mitata huonosti somaattisesti sairaiden potilaiden masennusta (Raftet al. 1977).
Akuutin sydäninfarktin vuoksi sairaalassa olleiden keski-ikäisten potilaiden masen
sen mittaamisessa käytetyt Beck Hopelessness Scale (Becket al. 1961), Hamilton Scale
(Hamilton 1960) tai ZSDS eivät kuitenkaan olleet toinen toistaan parempia (Tayloret al.
1981). Somaattisesti sairaille vanhuksille on Pohjoismaissa suositeltu Montgom
Åsberg Depression Rating Scale -depressioasteikkoa (Montgomery & Åsberg 1979)
niseen geriatrisen hoidon ja kuntoutuksen arviointiin, koska se paljastaa myös lie
dementoituneiden masennuksen eikä mittaa somaattisia oireita (Lindberget al.1998).

Epidemiologisissa tutkimuksissa itse täytettävä Zungin kyselylomakkeisto on käy
kelpoisempi masentuneisuuden oireiden kartoituksessa kuin laajemmat kliinisen m
nuksen diagnoosiin käytetyt haastattelumenetelmät juuri nopeutensa vuoksi. Itse täy
vää Zungin lomakkeistoa käytettäessä vältytään myös subjektiivisilta haastattelijan
tykseltä tutkittavan mielialasta.

MMSE on helppokäyttöinen ja hyvin yleisesti käytetty testi kognitiivisen suoritusk
vyn mittaamiseen. MMSE-testiä ei kuitenkaan voida käyttää yksinomaisena diagn
sena välineenä dementian tunnistamisessa (Anthonyet al. 1982, Tombaugh & McIntyre
1992). Lievien kognitiivisten häiriöiden havaitsemiseen, kuten sellaisten, jotka tule
esille monimuotoisissa neuropsykologisissa testeissä, MMSE-testi ei ole tarpeeksi h
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(Husband & Tarbuck 1994). Toisaalta MMSE-testissä on mahdollista saada selväst
kentyneeseen kognitiiviseen toimintakykyyn viittaavia pisteitä, jopa alle 20 piste
vaikka ei olisikaan kyse dementiasta (Juva 1994). MMSE-testin toistettavuus on h
(Bowling 1995).

Tutkittavan ikä, koulutus tai sosiaalinen asema voivat vaikuttaa MMSE:n tuloks
Iän, koulutustason ja sosiaalisen aseman vaihtelu selittävät 10 % MMSE-pisteiden k
naisvaihtelusta dementiaa sairastamattomilla iäkkäillä suomalaisilla (Ylikoskiet al.
1992). Tässä tutkimuksessa toimintakykyanalyysien potilaat ja verrokkihenkilöt e
eronneet toisistaan edellä mainittujen tekijöiden suhteen, joten nämä vaikuttavat te
ovat hallittu MMSE:n tuloksissa. MMSE-testi osoittautui käytännölliseksi ja nopeak
Kielteiset reaktiot testiä kohtaan olivat harvinaisia. Testaajat olivat saaneet harjoitusta
tin suorittamisessa, koska testin suorittajalta vaaditaan harjoitusta ja kliinistä kokem
dementoituneen potilaan arvioinnissa. Testi tehtiin haastattelujen jälkeen, jolloin tutki
tutkittava olivat jo ehtineet tutustua toisiinsa.

Sosiaalisen toimintakyvyn mittaamisessa käytettyjä kysymyksiä on laajalti käyt
iäkkäillä aiemmissa väestötutkimuksissa (Heikkinenet al. 1983, Waterset al. 1989).
Sosiaalista toimintakykyä on mitattu iäkkäillä viime vuosina runsaasti myös yleisillä e
mänlaatumittaristoilla (Wiklundet al. 1989, 1992, 1993, Mitchellet al.1991, Visseret al.
1994). Tässä tutkimuksessa vierailutiheyttä mitattaessa yhdistettiin henkilön omaa v
lutiheyttä ja muiden henkilöiden suorittamien vierailujen tiheyttä koskevat kysymyk
vierailutiheyden summamuuttujaa tehdessä. Tästä johtuen on vaikea päätellä, joh
runsas vierailutiheys henkilön omista runsaista vierailusta vai muiden tekemistä us
vierailuista henkilön luo. Toisaalta muuttuja kuvasi hyvin yleistä sosiaalista aktivitee
vierailujen muodossa.

7.4. Tulokset

7.4.1. Sepelvaltimotaudin vallitsevuus, ilmenemismuodot, EKG-löydöks
sekä näiden väliset yhteydet

Sepelvaltimotaudin vallitsevuus kasvoi iän myötä naisilla. Miehillä vanhimmassa ikä
kassa, 85-vuotiailla tai sitä vanhemmilla, vallitsevuus oli pienempi kuin 75 – 84-vuoti
la. Samankaltaisia tuloksia on raportoitu myös muissa väestötutkimuksissa (Simonset al.
1991, Bild et al. 1993). Naisia matalampi sepelvaltimotaudin vallitsevuus iäkkäillä m
hillä johtuu todennäköisesti tämän ikäkohortin keski-ikäisten ja varhaisessa eläke-
olevien miesten korkeasta kuolleisuudesta sepelvaltimotautiin. Myös naisten miehiä
vinaisempi tupakointi on todennäköisesti vaikuttanut siihen, että sekä sepelvaltimot
sairastavat että sairastamattomat naiset ovat eläneet pidempään. Tässä naisten ikä
tissa postmenopausaalista estrogeenikorvaushoitoa ei juurikaan ole käytetty.

Kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan sepelvaltimotaudin vallitsevuu
iäkkäillä suuri. Suomalaisen Seitsemän maan tutkimuksen 70 – 89-vuotiailla mie
sepelvaltimotaudin vallitsevuus on yhtä suuri, 45 %, kuin tässä tutkimuksessa (Tervah
et al. 1993). Mini-Suomi-tutkimuksessa iäkkäillä vallitsevuusluvut ovat jonkin verr
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pienemmät. Todettu ja hoidettu sydäninfarkti tai sepelvaltimotauti esiintyi 26 %:lla i
käistä miehistä ja 17 %:lla iäkkäistä naisista. (Aromaaet al.1989.) Länsieurooppalaisissa
yhdysvaltalaisissa ja australialaisissa iäkkäitä koskevissa tutkimuksissa sepelval
taudin vallitsevuus on ollut jonkin verran pienempi (Kennedyet al. 1977, Aronowet al.
1986, Simonset al. 1991, Bildet al. 1993, Ettingeret al. 1994). Tuloksia on vaikea ver-
rata johtuen tutkimuksiin osallistuneiden ikävaihtelusta ja etenkin sepelvaltimotau
vaihtelevista epidemiologisista diagnostisista kriteereistä.

Tässä tutkimuksessa sepelvaltimotaudin diagnostisina EKG-kriteereinä on käy
samoja Minnesota-koodeja kuin laajoissa sepelvaltimotaudin epidemiologiaa koske
brittiläisissä Whitehall-tutkimuksissa keski-ikäisillä (Marmotet al. 1991). Näitä samoja
kriteereitä on käytetty myös muissa iäkkäitä koskevissa epidemiologisissa tutkimuks
kuten iäkkäillä kiinalaisilla sepelvaltimotaudin vallitsevuustutkimuksissa (Wooet al.
1993) ja keski-ikäisillä ja iäkkäillä suomalaisilla sydämen vajaatoiminnan ilmaantuvu
tutkittaessa (Remeset al.1992).

Tässä tutkimuksessa sepelvaltimotaudin vallitsevuus olisi ollut pienempi, jos ta
kriteereihin ei olisi valittu lieviä iskeemisiä EKG-muutoksia, kuten alle 0.5 mm:n ST-se
mentin laskuja ja alle 1 mm:n negatiivisia T-aaltoja. Yhteneväisiä sepelvaltimotau
diagnostisia kriteereitä epidemiologisia tutkimuksia varten ei ole. Kriteereistä juuri le
EKG:n sepelvaltimotautiin viittaavat löydökset vaihtelevat huomattavasti eri tutkim
sissa. Tämän tutkimuksen sepelvaltimotaudin korkeat vallitsevuusluvut ovat sopu
nussa sen tiedon kanssa, että Suomessa sepelvaltimotautisairastuvuus ja -kuolleisu
olleet korkeita tässä ikäkohortissa.

Vähäiset, alle 0.5 mm:n ST-segmentin laskut ja pienet, alle 1 mm:n negatiiviset T-
lot, olivat yleisiä EKG-löydöksiä ja naisilla merkitsevästi yleisempiä kuin miehillä täs
aineistossa. Tervahauta ja hänen työtoverinsa (1993) raportoivat tämän tutkimuksen
ten kanssa yhtä yleisesti muita iskeemisiä EKG-muutoksia kuin suuri ja keskisuuri Q/
kompleksi itä- ja länsisuomalaisilla. Mainitun Seitsemän maan tutkimuksen miehet o
tosin vanhempia kuin tämän tutkimuksen henkilöt, 70 – 89-vuotiaita. (Tervahautaet al.
1993.) Myös Mini-Suomi-tutkimuksessa yli 65-vuotiailla miehillä sepelvaltimotauti
viittaavia EKG-löydöksiä esiintyi 36 %:lla ja naisilla 41 %:lla (Aromaaet al. 1989). ST-
segmentin laskut ja negatiiviset T-aallot, tosin myös Q/QS-kompleksit, olivat tässä tu
muksessa yleisempiä kuin muissa runsaan sepelvaltimotaudin vallitsevuuden maiss
vuotiailla ja vanhemmilla (Campbellet al.1974, Furberget al.1992).

Iskeemisten ST-segmentti- ja T-aaltomuutosten esiintyessä digitalisvaikutus, sydä
läppäviat, verenpainetauti ja korkea ikä tulee ottaa huomioon muutosten aiheutt
sepelvaltimotaudin lisäksi. Iän aiheuttamat iskeemiset muutokset voivat osittain jo
sepelvaltimoiden anatomisista muutoksista ateroskleroottisten muutosten lisäksi. S
valtimosuonten intimakerros paksunee ja lumen pienenee iän myötä. (Kennedy & C
1972, Simonson 1972, Mihalick & Fisch 1974.) Madaltuneet QRS- ja T-aaltoamplitu
rytmin nopeuden hidastuminen, pidentynyt P-R-väli ja QRS-akselin siirtyminen vas
malle ovat tyypillisiä korkean iän aiheuttamia EKG-muutoksia (Blackburnet al. 1967).
On todennäköistä, että osa iskeemisistä EKG-löydöksistä etenkin naisilla oli verenp
taudin ja/tai digitaliksen aiheuttamia. Verenpainetauti oli tässä väestössä yleinen,
histä 27 % ja naisista 40 % sairasti verenpainetautia. Miehistä 14 % ja naisista 17 % k
digitalista. Iäkkäillä etenkin digitaliksen käyttö ja EKG:n ST-segmentin muutokset kor
loivat voimakkaasti (Mihalick & Fisch 1974). Alle 30-vuotiailla henkilöillä vähäisetki
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ST-segmentin laskut on kuitenkin tulkittava sydänsairauden, joko sepelvaltimotaudi
vasemman kammion hypertrofian, merkiksi (Short 1972). Hyperventilaatio taas aihe
suuren osan negatiivisista T-aaltomuutoksista nuorilla ja keski-ikäisillä väestössä,
sepelvaltimotaudin vallitsevuus on pieni (Joy & Trump 1981).

Kokeellisissa tutkimuksissa koirilla on toistuvan iskemian havaittu aiheuttavan vas
man kammion hypertrofiaa (Fujitaet al. 1988). Vasemman kammion hypertrofia on
sepelvaltimotaudin kiistaton vaaratekijä myös iäkkäillä (Kannelet al. 1987, Castelliet al.
1989). Vasemman kammion paksuuntuessa henkilö on iskemiavaarassa, mikä johtu
rentuneesta vasemman kammion massasta ja mahdollisesta oireettomasta sepelv
taudista (Dunn & Pringle 1987). Verenpainetaudissa aktivoituu monimutkainen neur
dokrinologinen systeemi reniini-angiotensiinijärjestelmän kautta, jossa angiotensiin
supistaa verisuonia, lisää sympatikusaktiviteettia, aiheuttaa vasemman kammion ja
suonten seinämän paksuuntumista ja sidekudoksen muodostumisen lisääntymistä
täen ateroskleroosin kehittymistä (Goodfriendet al. 1996, Weber 1996). Onkin mahdol-
lista, että verenpainetaudin aiheuttama vasemman kammion paksuuntuminen ja my
diumin iskemia noidankehämäisesti pahentavat toinen toistaan. Edenneessä vase
kammion hypertrofiassa EKG-löydökset (korkeat R-aallot ja ”strain”) kuvannevat osit
iskemiaa ja sepelvaltimotaudin alkua.

Laajan skotlantilaisen väestötutkimuksen mukaan iäkkäillä sepelvaltimotauti oli m
dollisesti sellaisten lepo-EKG-muutosten aiheuttaja, kuten lievät ST-segmentin lasku
aallon tasoittumiset, pienet negatiiviset T-aallot ja vasemman kammion hypertrofiam
tokset. Tämä perustui havaintoon, että henkilön vasemman kammion hypertrofiaan
vat EKG:n volttikriteerit saattoivat kahden vuoden seurannassa muuttua ST-T-segm
muutoksiksi, ST-T-segmentin muutokset saattoivat vaihtua Q/QS-komplekseiksi
vasemman kammion hypertrofiaan sopiviksi volttikriteereiksi ja Q/QS-kompleksit sa
toivat kadota kokonaan tai muuttua ST-T-segmentin muutoksiksi tai vasemman kam
hypertrofiaan sopiviksi volttikriteereiksi. (Cairdet al.1974.)

On todennäköistä, että ne sepelvaltimotaudin ilmenemismuodot, joita iäkkä
näemme, kuten angina pectoris ja sydäninfarkti, ovat vain jäävuoren huippu (Friesing
Smith 1972). Lepo-EKG:n Q/QS-kompleksi V1-kytkennässä, vasemman etuhaarak
katkos (LAH), epäspesifiset ST-T-muutokset, vasen haarakatkos, intraventrikulaa
katkos ja eteisvärinä korreloivat haastattelemalla todetun sepelvaltimotaudin esiint
seen valikoimattomassa yhdysvaltalaisessa iäkkäässä väestössä (Mihalick & Fisch 1
Skotlantilaisen väestötutkimuksen mukaan iäkkäillä lievätkin ST-segmentin laskut, T-
lon tasoittumiset ja negatiiviset T-aallot ennustivat lisääntynyttä sepelvaltimotautikuo
suusvaaraa kolmen vuoden seurannassa. Kuolleisuus sydänsairauteen oli yhtä paljo
rentunut Q/QS-kompleksin muutoksien ryhmässä kuin suurten tai vähäisten ST-T
mentin muutoksien ryhmässä. (Cairdet al. 1974.) Kuitenkin erään toisen tutkimuksen
mukaan >1 mm:n ST-segmentin laskut ennustivat uusia sydäntapahtumia iäkkäillä en
män kuin LVH:sta, lääkkeistä, tahdistimesta tai vasemmasta haarakatkoksesta joh
ST-segmentin laskut tai 0.5 – 0.9 mm:n ST-segmentin laskut, jotka myös ennustivat u
sydäntapahtumia, mutta heikoimmin (Aronow 1989). Myös suomalaisessa vanhus
tössä ST-segmentin laskut ja negatiiviset tai tasoittuneet T-aallot ennustivat sepelval
tautitapahtumia ja kuolleisuutta 5-vuotisseurannassa. Q-aallot ilman samanaikaisia
segmentin muutoksia eivät sitä tehneet (Tervahautaet al.1996).
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Sairastettu sydäninfarkti oli tässä väestössä yleinen, sen oli sairastanut 14 % mie
ja 7 % naisista. Sairauskertomuksien epikriisitietoihin perustuen sen oli sairastanut
miehistä ja 3 % naisista. Tulokset ovat sopusoinnussa yhden muun suomalaisen (T
hautaet al. 1993), länsieurooppalaisen (de Bruyneet al. 1997) ja yhdysvaltalaisen (Bild
et al. 1993) tutkimuksen kanssa iäkkäiden sydäninfarktin vallitsevuudesta. Tois
yhdysvaltalaisessa vastaavan ikäisessä väestössä vallitsevuusluvut olivat suur
(Krumholz et al. 1994). Sydäninfarktiin viittaavina patologisina Q-aaltoina tässä tut
muksessa käytettiin Minnesota-koodeja 1.1 – 1.2 eli suuria ja keskisuuria Q-aaltoja.
taavia kriteereitä on käytetty myös useissa muissa sepelvaltimotaudin epidemiolog
tutkimuksissa (Souranderet al. 1967, Kitchinet al. 1973, Lernfeltet al. 1989, Wooet al.
1993). Toisissa tutkimuksissa on käytetty koodia 1.1 sydäninfarktia vastaavan muuto
osoittimena (Aronowet al. 1986, Aromaaet al. 1989, Nadelmannet al. 1990, Tervahauta
et al. 1993) tai koodia 1.2 yhdistettynä koodeihin 5.1 – 5.3 (Aromaaet al. 1989, Terva-
hautaet al. 1993). Q/QS-kompleksin spesifisyys sydäninfarktia ajatellen vaihtelee r
puen siitä mikä tai mitkä koodeista 1.1, 1.2 tai 1.3 valitaan kuvaamaan sydäninfar
sopivaa muutosta EKG:ssä. Keuhkoemfyseema, keuhkoembolia, sydämen läppäv
LVH ovat tärkeimmät erotusdiagnostiset sairaudet, jotka voivat aiheuttaa ei-koronaa
räisen Q/QS-kompleksin (Blackburnet al. 1960, Uusitupaet al. 1983). Obduktioaineis-
toihin perustuen suuren Q/QS-kompleksin (koodi 1.1) spesifiteetti sydäninfarktia aja
len oli 98 % itäsuomalaisessa aineistossa, joka käsitti 1194 yli 30-vuotiasta vainajaa.
ren ja keskisuuren Q/QS-kompleksin (koodit 1.1 – 1.2) spesifiteetti oli 94 % ja kood
1.1 – 1.3 vastaavasti 88 %. Koodien 1.1, 1.1 – 1.2 ja 1.1 –1.3 sensitiviteetti oli vas
vasti 33 %, 52 % ja 62 %. (Uusitupaet al. 1983.) Edellä olevista luvuista voidaan pää
tellä, että sydäninfarktin epidemiologisessa diagnostiikassa koodeja 1.1 – 1.3 käy
näiden sensitiviteetti olisi 62 % spesifiteetin ollessa vielä tyydyttävä, 88 %.

”Hiljaisen” sydäninfarktin vallitsevuus (miehillä 4 % ja naisilla 3 %) vastasi muide
tutkimusten vastaavia tuloksia (de Bruyneet al. 1997). Yhdysvaltalaisessa Bronx Aging
tutkimuksessa tutkimuksen kohteena olivat 75 – 85-vuotiaat, joilla ”hiljaisen” sydän
farktin vallitsevuus oli vielä suurempi (Nadelmannet al. 1990). Laajan hollantilaisen
väestötutkimuksen mukaan ”hiljainen” sydäninfarkti oli iäkkäillä naisilla kaikkein yleis
infarktimuoto (vallitsevuus 3.5 %), seuraavaksi yleisin oli tyypillinen sydäninfarkti (2
%) (positiivinen sydäninfarktihistoria ja EKG:ssä sydäninfarktimuutokset) ja seuraav
non-Q-aaltoinfarkti (1.8 %). Miehillä tyypillinen sydäninfarkti (7.3 %) oli yleisin, seura
vaksi ”hiljainen” sydäninfarkti (4.6 %) ja sitten non-Q-aaltoinfarkti (4.4 %). (de Bruyn
et al. 1997.)

Diagnosoimattomien sydäninfarktien (EKG:n infarktimuutos ilman sairauskertom
sen sydäninfarktidiagnoosia) osuus sairastetuista sydäninfarkteista oli suuri, etenkin
silla. Yli puolella niistä miehistä ja yli 90 %:lla niistä naisista, joilla oli EKG:ssä infarkt
muutokset, ei kuitenkaan ollut tästä diagnoosia sairauskertomuksessa. Myös muiss
joissa väestötutkimuksissa iäkkäillä diagnosoimattomien sydäninfarktien osuus on
hyvin suuri kaikista infarkteista (Kannel & Abbott 1984, Vokonaset al. 1988, Nadel-
mannet al.1990, Furberget al. 1992, Tervahautaet al.1993, de Bruyneet al.1997). Itä-
suomalaisessa yli 30-vuotiaita vainajia käsittävässä obduktioaineistossa niillä vaina
joilla todettiin subendokardiaalinen sydäninfarkti, havaittiin EKG:ssä Q/QS-komple
jopa 40 %:ssa tapauksista (Uusitupaet al. 1983). Diagnosoimattomien sydäninfarktien
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osuus oli tässä tutkimuksessa diabetesta sairastavilla naisilla yleisempi kuin diabe
sairastamattomilla. Tämä johtunee osaksi autonomisen hermoston toimintahäiriöstä
heikentää diabeetikon kiputuntemusta (Gottlieb 1987).

Yli puolella niistä miehistä ja 90 %:lla niistä naisista, joilla oli sairauskertomusdia
noosi sydäninfarktista, ei havaittu infarktimuutoksia EKG:ssä. Useiden iäkkäisiin koh
tuneiden väestötutkimusten mukaan non-Q-aaltoinfarktit ovat yleisiä (Nadelmannet al.
1990, Tervahautaet al. 1993, de Bruyneet al. 1997). EKG:n Q/QS-kompleksit voivat
myös hävitä ajan myötä. Vanhojen sydäninfarktien diagnostiikassa Minnesota-koo
sensitiviteetti on huono. Koodien 1.1 – 1.3 sensitiviteetti oli 49 % ja koodin 1.1 vain 27
ainoastaan vanhoja sydäninfarkteja (sydänlihasarpi >10 mm läpimitaltaan) analysoitaessa
Uusituvan ja hänen työtovereidensa (1983) obduktioaineistossa. Henkilö voi myös sa
taa transmuraalisen sydäninfarktin ilman, että lepo-EKG:ssä näkyy Q/QS-komplek
(Uusitupaet al.1983).

Hiljaisen sydänlihasiskemian vaara kasvaa iän myötä eikä välttämättä riipu iskem
vaikeusasteesta (Milleret al. 1990). Henkilöillä, joilla esiintyy vasemman kammion
hypertrofiaa, on runsaasti hiljaista iskemiaa (Dunn & Pringle 1987, Kannelet al. 1987).
Vasemman kammion hypertrofia on sydänperäisen äkkikuoleman vaaratekijä (Bo
1987). Tila pitäisi nykyistä useammin estää hoitamalla adekvaatisti verenpainepotil
Vasemman kammion hypertrofiaa sairastava voidaan tutkia esimerkiksi 24 tunnin pitk
kais-EKG-rekisteröinnillä (Holter), josta voidaan paljastaa hiljaisen iskemian merkit s
tarvittaessa ohjata potilas koronaariangiografiaan (Dunn & Pringle 1987). EKG:ssä h
tut LVH ja okkultti sydäninfarkti ovat ennusteellisina tekijöinä verrannollisia sydän-
verisuonisairauksien komplikaatioiden suhteen (Kannelet al. 1987). Oireeton iskemia on
vakavien sydäntapahtumien vaaratekijä keski-ikäisillä sepelvaltimotautipotilailla (Dro
et al. 1993), iäkkäillä miehillä, joilla ei ole sepelvaltimotaudin kliinisiä manifestaatioi
(Hedbladet al. 1997) ja iäkkäillä verenpainetautia sairastavilla miehillä (Hedblad & Ja
zon 1994). Hyvin kontrolloidussa tutkimuksessa psyykkinen stressi oli merkittävä hi
sen iskemian aiheuttaja sepelvaltimotautipotilailla (Rozanskiet al.1988).

Joissakin tutkimuksissa sepelvaltimotaudin diagnostiseksi kriteeriksi on valittu et
värinä (Aromaaet al. 1989, Tervahautaet al. 1993). Eteisvärinän ja sepelvaltimotaudin
yhteydestä käydään jatkuvaa keskustelua (Wheeldon 1996). Eteisvärinän itsenäisiä
tekijöitä ovat molemmilla sukupuolilla ikä, diabetes, verenpainetauti, sydämen vajaa
minta, sydämen läppäviat ja miehillä sairastettu sydäninfarkti (Benjaminet al. 1994). Kil-
pirauhasen liikatoiminta, alkoholismi ja kolinergisten lääkkeiden käyttö ovat myös et
värinän vaaratekijöitä (Antmanet al. 1993). Koska eteisvärinä on yhteydessä myös mu
den sairauksien kuin sepelvaltimotaudin esiintymiseen, sitä ei valittu sepelvaltimota
diagnostiseksi kriteeriksi. Tässä tutkimuksessa on havaittavissa eteisvärinän liittym
sepelvaltimotautiin, koska useammalla sepelvaltimotautia sairastavalla kuin sairasta
tomalla esiintyi eteisvärinä. Toisaalta myös diabetesta ja verenpainetautia esiintyi s
valtimotautia sairastavilla enemmän kuin tautia sairastamattomilla.

Tässä tutkimuksessa angina pectoriksen vallitsevuus sekä miehillä että naisill
matalampi kuin aiemmissa suomalaisissa (Aromaaet al. 1989, Tervahautaet al. 1993) tai
yhdysvaltalaisissa (Bildet al. 1993) tutkimuksissa. Angina pectoriksesta kärsivien sydä
infarktipotilaiden osuus oli huomattavasti matalampi kuin 70 – 89-vuotiaiden itäsuo
laisten miesten aineistossa (Tervahautaet al. 1993). Matala vallitsevuus johtui todennä
köisesti siitä, että osa angina pectoris -potilaista joutui todennäköisesti luokitelluksi
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tyypillisestä rintakivusta kärsivien ryhmään. Haastattelija seurasi tarkoin Rosen an
pectoris -lomakkeen ohjeita rasitusrintakivun vallitsevuutta tutkittaessa. Useat hen
ilmoittivat ottavansa nitroa ja jatkavansa matkaa rintakivun esiintyessä, eivätkä he u
kaan osanneet kuvata levon vaikutusta rintakipuun. Eräässä tanskalaisessa tutkimu
yli 70-vuotiailla angina pectoriksen vallitsevuus oli kuitenkin yhtä suuri kuin tässä tu
muksessa (Agner 1985). Angina pectoriksen vallitsevuuden epidemiologisissa tutkim
sissa Rosen lomake on yleisessä käytössä. Rosen lomakkeella on havaittu hyvä s
teetti ja melko hyvä sensitiviteetti verrattuna lääkärin tekemään angina pectoriksen
dinmääritykseen miehillä (Rose 1962). Rosen lomakkeen validiteettia on kuitenkin ar
teltu etenkin naisilla (Garberet al. 1992).

Epätyypillinen rintakipu oli yleistä sekä miehillä että naisilla. Epätyypillisestä rinta
vusta kärsivistä miehistä kuitenkin melkein puolella ja naisista runsaalla puolella
EKG:ssä iskeemisiä muutoksia. Etenkin useilla sepelvaltimotautia potevilla naisilla ri
kipu oli epätyypillinen. Iäkkään henkilön epätyypillistä rintakipua arvioidessa on hy
muistaa erotusdiagnostisesti yleiset rintakipua aiheuttavat kaularanka-, ruokatorv
mahalaukkuperäiset vaivat mikrovaskulaarisen anginan ohella (Brushet al. 1988, Can-
non & Epstein 1988).

Hengenahdistus, joka oli yleinen oire tutkimusväestössä, saattoi olla oire sepelvalt
taudista, koska merkittävästä hengenahdistuksesta kärsivistä miehistä hieman alle
lella ja vastaavista naisista hieman yli puolella oli EKG:ssä iskeemisiä muutoksia. Se
valtimotautipotilailla esiintyi vaikeaa hengenahdistusta tautia sairastamattomiin nä
merkitsevästi enemmän. Vaikka sydänsairaus on merkittävä hengenahdistuksen sy
käillä (Landahlet al.1980, Erikssonet al. 1987), myös muut syyt kuten obesiteetti, keuh
kosairaudet ja yleinen huonokuntoisuus voivat aiheuttaa hengenahdistusta. Sepelva
tautipotilaista 3 %:lla miehistä ja 5 %:lla naisista oli astma ja 9 %:lla miehistä ja 2 %
naisista pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus. Liikapainoa oli 25 %:lla miespuoli
ja 32 %:lla naispuolisista sepelvaltimotautipotilaista. Koska etenkin liikapaino oli ylei
tässä tutkimusväestössä, varsinaiseksi sepelvaltimotaudin diagnostiseksi kriteeriks
genahdistusta ei valittu.

Miehillä sepelvaltimotaudin ja aikaisemman tupakoinnin välillä oli yhteys. Tulos se
tynee sillä, että sairastuessaan sepelvaltimotautiin miehet olivat lopettaneet tupako
Tupakointi on iäkkäillä itsenäinen sepelvaltimotaudin vaaratekijä (Benfanteet al. 1991).
Tupakoinnin sepelvaltimotaudin kuolemanvaaraa lisäävä vaikutus vähenee olenna
1–5 vuoden kuluessa tupakoinnin lopettamisesta (Jajichet al.1984).

Naisilla sepelvaltimotaudin ja matalan koulutustason välillä oli yhteys. Suomalai
tutkimuksen mukaan vähäinen koulutus, matala tulotaso ja ammatillinen status o
yhteydessä suurentuneeseen sydän- ja verisuonisairauksien vaaraan keski-ikäisillä
hillä ja naisilla (Luotoet al.1994).

Miehillä rakennustyössä tai teollisuudessa työskentely oli yhteydessä sepelvalt
taudin esiintymättömyyteen. Tulos johtuu todennäköisesti valikoitumisesta. Fyysis
vahvat miehet ovat jo nuorempana valinneet ruumiillisesti raskaan työn. Kuitenkaa
voi välttyä pohtimasta tulosta sillä, että liikunta voi aikaansaada kolesterolitason pien
mistä tai muita suotuisia vaikutuksia, kuten painonlaskua, ja täten estää sepelval
taudin kehittymistä (Harriset al.1991).
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7.4.2. Sepelvaltimotaudin ja fyysisen toimintakyvyn väliset yhteydet

Useammalla sepelvaltimotautipotilaalla kuin verrokkihenkilöllä oli ongelmia fyysises
toimintakyvyssä, etenkin liikkumisessa ja IADL-toiminnoissa. Huomionarvoista on, e
useammalla miespotilaalla kuin verrokkihenkilöllä oli merkitsevästi enemmän vaike
sia suoriutua kevyiden kotitöiden tekemisestä. Täten sepelvaltimotauti aiheuttaa mie
jo suhteellisen kevyessäkin fyysisessä rasituksessa toimintakyvyn haittaa. Suurim
osalla naispotilaista oli vaikeuksia suoriutua raskaiden kotitöiden tekemisestä. Tulo
ovat yhteneväisiä Framinghamin sydänsairaiden toimintakykyisyystutkimuksen kan
jossa vaikeudet fyysisen toimintakyvyn eri osa-alueilla olivat yleisempiä sepelvaltimo
ti- ja sydämen vajaatoimintapotilailla kuin sellaisilla henkilöillä, joilla ei ollut sydänta
tia (Pinskyet al.1990).

Mini-Suomi-terveystutkimuksen tulokset tukevat tämän tutkimuksen tuloksia fyysi
toimintakyvyn osalta. Fyysistä toimintakykyä Mini-Suomi-tutkimuksessa kuvattiin s
laisten toimintojen avulla, kuten ostoskassin kantaminen, 400 m:n kävely, pukeutumi
tai riisuuntumisesta suoriutuminen, portaiden nousu, asunnossa liikkuminen, vuotee
asettuminen tai siitä nouseminen. Tulosten mukaan sydän- ja verenkiertoelinsair
aiheuttivat runsaasti fyysisen toimintakyvyn haittaa ja suorituskyvyn rajoituksia tu
tuille. Lääkärin arvion mukaan 65 – 69-vuotiaista henkilöistä miehillä 40 %:lla oli suo
tuskyvyn rajoittumista aiheuttava verenkiertoelinsairaus, naisilla 30 %:lla. 70 – 74-vu
aista miehistä vastaavasti 43 %:lla ja naisista 39 %:lla ja 75 – 99-vuotiailla jo 51 %
miehistä ja 50 %:lla naisista oli haittaa aiheuttava verenkiertoelinsairaus. Miehillä ve
kiertoelinsairauksista aiheutuvat haitat olivat paljon merkityksellisempiä kuin nais
(Aromaaet al.1989.)

Rintakipu heikentää keskeisesti fyysistä toimintakykyä sepelvaltimotautipotila
(Wiklund et al. 1989, 1992, Visseret al. 1994). Tässä tutkimuksessa naispotilailla liikku
misen ja IADL-toimintojen vaikeudet olivat yhteydessä rasitusrintakipuun. Tätä tulo
tukee tutkimus, jossa iäkkäiden rintakivuista kärsivien naisten todettiin omaavan fyys
toimintakyvyn ongelmia runsaammin verrattuna miespuolisiin sepelvaltimotautipoti
siin tai muista sydäntaudeista kärsiviin naispotilaisiin (Nickel & Chirikos 1990
Framinghamin sydänsairaiden toimintakykyisyystutkimuksen mukaan sepelvalti
taudin manifestaatioista angina pectoris oli voimakkaimmin yhteydessä fyysisen toi
takyvyn heikkenemiseen. Komplisoitunut angina pectoris (aikaisempi sydäninfarkti ja
pitkiä rintakipukohtauksia, joihin liittyi iskeemisiä EKG-löydöksiä) heikensi voimak
kaammin toimintakykyä kuin komplisoitumaton angina pectoris. (Pinskyet al.1990.)

Mies- ja naispotilailla liikkumisen vaikeudet olivat yhteydessä vaikeaan hengenah
tukseen, kun taas IADL-toimintojen vaikeudet olivat yhteydessä vaikeaan hengena
tukseen ainoastaan miespotilailla. Luonnollisesti etenkin toiminnot, jotka vaativat hy
hapenottokykyä, kuten kävely ja raskaiden kotitöiden tekeminen, voivat estyä henge
distuksen vuoksi (Ettingeret al. 1994). Hengenahdistuksen, joka voi esiintyä sydänta
dista tai muusta syystä johtuen, on havaittu useissa tutkimuksissa olevan yhteydess
kentyneeseen fyysiseen toimintakykyyn (Erikssonet al. 1987, Wiklundet al.1989, 1992,
Ettingeret al. 1994, Barberger-Gateauet al. 1995).

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että fyysisestä toimintakyvyn heikkenemisestä
sivät juuri sepelvaltimotaudin vaikeaa tautimuotoa sairastavat kuten sydämen vaja
mintapotilaat (Nelsonet al. 1991, Guccioneet al. 1994, Hausdorffet al. 1994) sekä run-
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saasti ateroskleroottisia suonia omaavat potilaat (Nelsonet al. 1991). Yksi sydämen
vajaatoiminnan oireista on hengenahdistus. Hengenahdistuksesta kärsivistä sepelva
tautipotilaista osa (10 % miehistä ja 17 % naisista) kärsi iskeemiseltä pohjalta syntyn
sydämen vajaatoiminnasta. Muita syitä potilaiden hengenahdistuksen esiintymiseen
toi olla astma, pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus, liikapaino, ikääntyminen tai
nen huonokuntoisuus. Astmaa sairasti 3 % mies- ja 4 % naispotilaista, pitkäaik
ahtauttavaa keuhkosairautta 8 % mies- ja 1 % naispotilaista. Myös liikapaino oli p
lailla yleistä. Täten on mahdollista, että osa sepelvaltimotautipotilaiden hengenahdi
sesta johtui näistä sairauksista.

Logistisen regressioanalyysin mukaan sepelvaltimotauti ei ollut itsenäisesti yh
dessä fyysisen toimintakyvyn heikkenemiseen vastoin aiempia poikittaisia tutkimustu
sia (Lammiet al. 1989a, Verbruggeet al. 1989, Guccioneet al. 1994). Tämä ero saattaa
johtua erilaisista tutkimuksissa käytetyistä sepelvaltimotaudin diagnostisista kriteere
Tässä tutkimuksessa sepelvaltimotautipotilaiden ryhmä käsitti angina pectoris -potila
lisäksi sydäninfarktin sairastaneita, joista osa oli oireettomia. Eräiden tutkimus
mukaan sepelvaltimotautipotilaista nimenomaan angina pectoriksesta kärsivillä hava
fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä (Neillet al. 1985), kun taas joidenkin tutkimusten
mukaan sekä angina pectoris että sydäninfarkti vaikeuttavat fyysistä toimintaky
(Stewart ALet al.1989).

Korkea ikä oli keskeisesti yhteydessä heikentyneeseen fyysiseen toimintakykyyn
miehillä että naisilla, mikä on sopusoinnussa aiempien tutkimusten kanssa (Bennettet al.
1970, Jette & Branch 1981, Lammiet al. 1989a, b), vaikkakin monilla iäkkäillä heikenty-
nyttä fyysistä toimintakykyä aiheuttavat erilaiset pitkäaikaiset sairaudet. Erään tutkim
sen mukaan iäkkäillä potilailla pitkäkestoisista sairauksista sepelvaltimotauti oli kuiten
useammin fyysisen toimintakyvyn haittaa aiheuttava tauti verrattuna artriittiin, pitkäai
seen ahtauttavaan keuhkosairauteen, diabetekseen tai pahanlaatuisiin kasvainta
(Pearlman & Uhlmann 1988).

Miehillä fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen oli yhteydessä masentuneisuute
joka on sopusoinnussa Brucen ja hänen työtovereidensa (1994) ja Neillin ja hänen t
vereidensa (1985) tutkimustuloksien kanssa. Voidaan olettaa, että miehillä fyysisen
mintakyvyn rajoitukset rintakivusta, hengenahdistuksesta tai voimattomuudesta joh
aiheuttavat enemmän psyykkistä ahdistusta ja masennusta verrattuna naisiin tämä
ten iäkkäiden sukupuoliroolien erojen vuoksi. Aiemmin on havaittu, että sepelvaltimo
tipotilaiden fyysiseen toimintakykyyn ovat yhteydessä keskeisesti myös psyykkiset te
ja ympäristön asenteet. Sata 35 – 77-vuotiasta sepelvaltimotautipotilasta tutkittiin ras
kokeen avulla ja havaittiin selvä lineaarinen yhteys angina pectoriksen vaikeusaste
rasituskokeen tuloksen välillä. Kuitenkaan potilaan fyysinen toimintakyky kotioloissa
ollut suoraan verrannollinen rasituskokeen tulokseen. Heikentävästi toimintoihin vaik
pikemminkin potilaan oma huolestuneisuus sekä ulkopuolisten henkilöiden neuvot
oireisto sinällään. (Neillet al.1985.) Persoonallisten ominaisuuksien merkitystä sepelv
timotaudin oireisiin sopeutumisessa ja toimintakyvyn aktiivisuudessa on aiemmin
korostettu (Mayou 1973).

Fyysisen toimintakyvyn ongelmien ja sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeiden
tön välillä oli miehillä ja naisilla lukuisia yhteyksiä. Kun logistisesta regressioanalyy
mallista poistettiin sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet, sepelvaltimotauti oli mu
tekijöiden ohella yhteydessä liikkumisen vaikeuksiin naisilla ja IADL-toimintoje
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vaikeuksiin miehillä ja naisilla. Tulokset pysyivät oleellisesti samoina silloinkin, ku
sepelvaltimotautimuuttuja pakotettiin pysymään analyysimallissa: sepelvaltimotau
ollut itsenäisesti yhteydessä heikentyneeseen fyysiseen toimintakykyyn, mutta kyl
erilaiset sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet, joita sepelvaltimotautipotilaat käytt
Tuloksia voidaan pohtia siltä kannalta, että sydän- ja verisuonisairauksien lääkek
kuvaa epäsuorasti sepelvaltimotaudin ja etenkin sen vaikeimpien muotojen val
vuutta. Nitrovalmisteiden käytön yhteys fyysisen toimintakyvyn vaikeuksiin kuvann
epäsuorasti sepelvaltimotaudin yhteyttä näihin vaikeuksiin.

Toisaalta useimmilla lääkkeillä, jotka olivat itsenäisesti yhteydessä fyysisen toimi
kyvyn ongelmiin, on kuvattu sivuvaikutuksia, jotka kohdistuvat fyysiseen toimintak
kyyn. Miehillä heikentynyt fyysinen toimintakyky oli yhteydessä lyhytvaikutteisten un
lääkkeiden käyttöön, joiden on todettu lisäävän kaatumistapaturmien vaaraa (Ryynänet
al. 1994) sekä aiheuttavan ADL-toimintojen ja liikkumisen vaikeuksia (Lader
Petursson 1983). Digitaliksella on kuvattu toimintakykyä heikentäviä sivuvaikutuk
(Lely & van Enter 1972), samoin diureetit ja kalsiumsalpaajat voivat hypotensiota aih
taessaan heikentää iäkkäiden suoriutumista jokapäiväisistä toiminnoista (Lamy 1
Antipsykootit voivat heikentää fyysistä toimintakykyä neurologisten sivuvaikutuste
vuoksi (Raskin 1985).

7.4.3. Sepelvaltimotaudin ja psyykkisen toimintakyvyn väliset yhteyde

Sepelvaltimotaudin ja masennuksen välisiä yhteyksiä koskevien tulosten vertailua er
kimusten kesken vaikeuttavat toisaalta sepelvaltimotaudin ja toisaalta masennuksen
televat diagnostiset kriteerit ja tutkittujen erilainen ikä. Useat tutkimukset on tehty ain
toissa, joissa enemmistö on työssä käyviä keski-ikäisiä. Varsinaisia vertailevia tutkim
sia sepelvaltimotautia sairastavien ja sairastamattomien välillä on vähän, eikä tutkim
sissa useinkaan ole hallittu sekoittavia tekijöitä. Monet tutkimukset on lisäksi te
sydäninfarktin akuutissa vaiheessa sairaalassa ja/tai sen jälkeisenä 2 viikon - 6 ku
den toipilasaikana. Potilaan kokema masennus ja ahdistus sairaalassaoloaikana sa
olla sopeutumisyrityksiä joko vakavaan sairauteen sen akuutissa vaiheessa tai itse s
lassaoloon (Carneyet al.1997).

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan useammat sepelvaltimotautipotilaat kuin ve
kihenkilöt kärsivät masentuneisuudesta. Naisilla ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti m
kitsevä. Potilaiden tai verrokkihenkilöiden masentuneisuuden esiintymisessä ei ollut
eri vuodenaikoina.

Sepelvaltimotaudin ja masennuksen välisiä yhteyksiä on havaittu iäkkäisiin kohd
neissa väestötutkimuksissa (Pahkala & Kivelä 1990), sekä keski-ikäisiin että iäkkä
kohdistuneissa väestötutkimuksissa (Murrellet al. 1983) ja kliinisissä tutkimuksissa
(Carneyet al. 1987, 1995, Nickelet al. 1990, Freedlandet al. 1992a, Smithet al. 1996).
Mini-Suomi-tutkimuksessa iäkkäillä sydän- ja verisuonisairauksista ainoastaan aiv
renkiertohäiriöt olivat selvästi yhteydessä masentuneisuuteen. Keski-ikäisillä yhteyd
olivat myös sepelvaltimotauti ja verenpainetauti. (Aromaaet al. 1994.) Masennuksen ja
sairastetun sydäninfarktin väliset yhteydet on havaittu muinakin ajankohtina kuin sa
lassaoloaikana sydäninfarktin akuutissa vaiheessa. Yhteydet on havaittu väestötutk
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sissa, joissa on ollut mukana iäkkäitä (Berkmanet al. 1986) sekä kliinisissä tutkimuk-
sissa, joissa on ollut mukana keski-ikäisiä ja iäkkäitä (Sternet al. 1976, Schleiferet al.
1989, Connet al. 1991, Legaultet al. 1992, Frasure-Smithet al. 1993, Wellset al. 1993,
Wiklund et al. 1993, Ladwiget al. 1994).

Tuloksia tukevat Mini-Suomi-tutkimuksen tulokset, jotka osoittavat keski-ikäisi
sydänsairauksien ja masennuksen väliset yhteydet heikommiksi naisilla kuin mie
(Aromaaet al. 1994). Eräät muut tutkimukset kuitenkin osoittavat, että sydänsairaut
sopeutuminen olisi heikompaa naisilla kuin miehillä ja että depressiiviset oireet olis
yleisempiä sepelvaltimosairaudesta kärsivillä naisilla kuin miehillä (Holahanet al. 1995,
Lukkarinen & Hentinen 1997).

Sellaisista masentuneisuuden oireista kuin arvottomuuden tunteesta ja sydämen
lyöntisyydestä kärsi useampi sepelvaltimotautia sairastava mieshenkilö kuin miesp
nen verrokkihenkilö. Unihäiriöistä, alentuneesta ruokahalusta, sydämen tiheälyönt
destä ja voimattomuudesta taas kärsi useampi naispotilas kuin naispuolinen verrokk
kilö. Wiklundin ja hänen työtovereidensa (1993) tutkimuksessa keski-ikäisillä ja i
käillä naispuolisilla sydäninfarktipotilailla uniongelmat ja voimattomuus olivat merkitt
vämpiä kuin miespotilailla, tosin useampi nainen sairasti angina pectorista ja sydä
vajaatoimintaa kuin mies. Tulokset ovat yhteneväisiä myös Mayoun (1973) ja Freed
din ja hänen työtovereidensa (1992) tutkimusten kanssa, joissa unettomuus ja voim
muus olivat yleisiä sepelvaltimotautipotilaan ongelmia.

Tässä tutkimuksessa tiheälyöntisyys saattoi olla potilailla sydäntaudin eikä mase
neisuuden oire. Tiheälyöntisyys voi kuitenkin olla masentuneen sydänpotilaan masen
sen oire. Tämä väite perustuu sellaiseen tutkimukseen, jossa alle 70-vuotiailla mas
neilla sepelvaltimotautipotilailla havaittiin nopeampi sydämen syketaajuus verrattun
masentuneisiin potilaisiin riippumatta potilaan iästä, tupakoinnista tai beetasalpaaj
dosta (Carneyet al. 1988b). Masennusta potevilla henkilöillä on havaittu kohonnut sy
patikotonus ja alentunut vagaalinen tonus (Royet al. 1988) sekä kohonneet plasman
noradrenaliinipitoisuudet (Royet al. 1988). Kohonneet katekolamiinitasot masennus
potevilla voivat postinfarktivaiheessa aiheuttaa äkkikuolemia rytmihäiriöiden kau
(Ladwig et al. 1991). Tiheälyöntisyysoireen jättäminen pois Zungin kyselylomakke
tosta ei olisi ollut oikeutettua, koska lomakkeessa on myös muita vastaavia oireita,
fyysiset sairaudet voivat aiheuttaa. Zungin itse täytettävä lomakkeisto on validoitu 20
oisena ja se valittiin tutkimukseen, koska sitä on käytetty suomalaisilla iäkkäillä ma
nuksen epidemiologisissa tutkimuksissa (Pahkala 1990). Somaattisia sairauksia sa
vien keskuudessa se ei kuitenkaan ole välttämättä tarpeeksi spesifinen masennukse
taamisessa (Raftet al. 1977). Zungin lomakkeiston masentuneisuuden cut-off-piste,
45, oli sama kuin mitä on käytetty aiemmissa suomalaisissa väestötutkimuksissa (K
1992).

Masentuneiden ja ei-masentuneiden potilaiden Zungin lomakkeistolla mitattuja oi
verrattaessa masentuneilla mies- ja naispotilailla 6 yleisintä oiretta olivat psykomo
nen hidastuneisuus, tyhjyyden tunne, alentunut ruokahalu ja oireiden vuorokausivaih
ja masentuneilla miespotilailla erikseen arvottomuuden tunne ja tyytymättömyys
mään ja masentuneilla naispotilailla unihäiriöt ja sekavuus. Näistä oireista kaikki m
paitsi naisilla alentunut ruokahalu olivat yleisempiä masentuneilla potilailla verrattuna
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masentuneisiin. Miespotilailla sydämen tiheälyöntisyys oli yleisempi oire kuin verrok
henkilöillä, kun taas naispuolisilla verrokkihenkilöillä arvottomuuden tunne oli yleisem
oire kuin naispotilailla.

Edellä olevia tuloksia osittain tukee masentuneiden ja ei-masentuneiden keski-ikä
ja iäkkäiden sepelvaltimotautipotilaiden keskuudessa tehty tutkimus, jossa potila
masennusdiagnoosi asetettiin haastattelemalla (DSM-III-R-kriteerit) ja Beck Depres
Inventory -lomakkeen avulla siten, että haastattelijoilla ei ollut tietoa Beckin lomakk
tuloksista. Sepelvaltimotaudin diagnoosi oli uusi, perustui angiografialöydökseen,
sen vastaus ollut tiedossa haastattelu- tai testitilanteessa. Beckin lomakkeen oireet,
yleinen tyytymättömyys, unettomuus, seksuaaliongelmat, huoli terveydentilasta, aloit
vyttömyys, tyytymättömyys omaan itseensä, mielialan lasku, epäonnistumisen tu
kiinnostuksen puute ihmisiä kohtaan ja tunne siitä, että ei enää ole viehättävä, olivat
sempiä vakavaa masennusta potevilla sepelvaltimotautipotilailla kuin ei-masentun
sepelvaltimotautipotilaalla, mutta ne olivat epäspesifisiä ja epäsensitiivisiä vaka
masennuksen diagnoosin suhteen. Ainoastaan unettomuus oli merkitsevästi vaikea
vakavaa masennusta sairastavilla kuin ei-masentuneilla. Oireista melkein puolet es
vähintään 20 %:lla ei-masentuneista ja masentuneista sepelvaltimotautipotilaista ja
mattomuutta raportoi 80 % ei-masentuneista potilaista. Johtopäätös kyseisestä tutk
sesta on, että sepelvaltimotautipotilaiden depressiiviset oireet ovat usein lieviä ja ep
sifisiä, eikä masentuneiden ja ei-masentuneiden sepelvaltimotautipotilaiden välillä
välttämättä eroa depressiivisten oireiden suhteen. (Freedlandet al.1992b.)

Moniin somaattisiin sairauksiin sydän- ja verisuonisairauksien ohella saattaa li
masennus, joka ilmenee somaattisin oirein (Katon 1982, Rodin & Voshart 1986, Welet
al. 1988, Stewart ALet al.1989, Katon & Sullivan 1990, Leunget al. 1998). Tykytyksen,
rintakivun ja hengenahdistuksen taustalla voi myös olla paniikkihäiriö, jossa samana
nen masennus on yleistä (Beitman 1992). Tämän tutkimuksen mukaan sepelvaltimo
potilailla tulee epäillä masennuksen mahdollisuutta etenkin sellaisten oireiden kuten
komotorisen hidastuneisuuden, somaattisten oireiden tai sekavuuden esiintyessä. U
riöt, oireiden vuorokausivaihtelu, arvottomuuden ja tyhjyyden tunne sekä tyytymä
myys elämään voivat myös olla merkkejä masennuksesta.

Tässä tutkimuksessa usean miespotilaan sekä miespuolisen verrokkihenkilön ma
neisuus oli aiemmin diagnosoimaton. Tämän sukupolven iäkkäiden mieshenkilöiden
taa olla vaikea kertoa masennuksestaan ja sen oireista edes omalle lääkärilleen. Ho
sesti onkin tällöin haastavaa tunnistaa masennus potilaan olemuksen ja hänen oire
perusteella. Sepelvaltimotautipotilailla masennuksen oireita voi myös olla vaikea ero
lääkkeiden sivuvaikutuksista. Etenkin tykyttelyn, voimattomuuden ja energian puut
esiintyessä tulee kuitenkin muistaa masennuksen mahdollisuus. Sydän- ja verisuon
uksia (Carneyet al. 1987, Freedlandet al. 1992b) tai muita somaattisia sairauksi
(Carneyet al. 1987, 1988a, Schleiferet al. 1989, Katon & Sullivan 1990, Tyleeet al.
1993, Hanceet al. 1996) sairastavien keskuudessa, kuten myös vanhusväestössä yl
(Pahkala & Kivelä 1990), masennus on alidiagnosoitu ja jää usein hoitamatta. Väes
kimukset masennuksen vallitsevuudesta osoittavat, että sairauskertomustiedot ovat
puutteelliset masennuksen oireiden ja diagnoosin asettamisen suhteen (Pahkala &
1990). On todennäköistä, että sairauskertomustiedoista arvioitu masennuksen va
vuus oli tässä tutkimuksessa liian pieni.
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Masentuneisuuden lääkehoito sepelvaltimotautipotilailla ja verrokkihenkilöillä
melko vähäistä. Sepelvaltimotautipotilaiden masennus on usein alihoidettu (Carneyet al.
1995). Tämän tutkimuksen jälkeisinä vuosina masennuslääkkeiden käyttö on Suom
kuitenkin lisääntynyt voimakkaasti (Lääkelaitos ja KELA 1997). Uudet selektiiviset se
toniinin takaisinottoa estävät (SSRI) antidepressantit ovat turvallisempia verrat
trisyklisiin antidepressantteihin, joilla on vakavia sydämeen liittyviä sivuvaikutuk
(Rooseet al. 1998). Tämä helpottaa sydänsairaiden hoitoa. Tutkimukset, joissa on
rattu masennuslääkkeiden tehoa ja sivuvaikutuksia sepelvaltimotautipotilailla, osoit
masennuslääkkeiden, kuten trisyklisten antidepressanttien, mianseriinin, tratsodonin
SSRI-antidepressanttien tehoavan suotuisasti näiden potilaiden masennuksen ho
(Bucknall et al. 1988, Cohnet al. 1993, Rooseet al. 1998). Tutkimuksia, joissa selvitet-
täisiin masennuslääkkeiden vaikutusta masennuksesta kärsivien sepelvaltimotautip
den muuhun ennusteeseen, kuten psykososiaaliseen selviytymiseen ja kuolleisuut
kuitenkaan ole tehty (Carneyet al.1997).

Rasitusrintakipu ei ollut yhteydessä masentuneisuuteen sepelvaltimotautipotil
Tutkimuksissa, joihin on kuulunut nuoria ja iäkkäitä, on osassa havaittu edellämain
yhteys (Mayou 1973, Visseret al. 1994, Smithet al. 1996) ja osassa ei (Schleiferet al.
1989, Nickelet al. 1990). Kuitenkin Wiklundin ja hänen työtovereidensa (1989) tutk
muksessa, jossa tutkimusväestön keski-ikä oli 67 vuotta, sekä angina pectoris että
genahdistus olivat yhteydessä Nottingham Health Profile -mittariston siihen osioon,
tutkittiin masentunutta mielialaa. Omaan tulokseen voi vaikuttaa se, että nuorimmat
laat, etenkin miehet, huolimatta rasitusrintakivuista olivat sosiaalisessa osallistumis
aktiivisia ja heillä oli runsas vierailutiheys. Miespotilailla vaikea hengenahdistus oli yh
ydessä masentuneisuuteen, mikä voi epäsuorasti tarkoittaa vaikeamman sepelva
taudin muodon yhteyttä masentuneisuuteen. Miespotilaiden sepelvaltimotauti oli va
ampi kuin naispotilaiden (sairastettu sydäninfarkti yhdessä tyypillisen angina pectori
kanssa 20 %:lla miespotilaista ja 6 %:lla naispotilaista). Hengenahdistuksesta kärs
sepelvaltimotautipotilaista osa (10 % miehistä ja 17 % naisista) kärsi iskeemiseltä
jalta syntyneestä sydämen vajaatoiminnasta.

Logistisen regressioanalyysin mukaan sepelvaltimotauti ei ollut itsenäisesti yh
dessä masentuneisuuteen miehillä. Beekmanin ja hänen työtovereidensa (1995) väe
kimuksessa sydän- ja verisuonisairauksien ja masennuksen välillä ei myöskään ollu
näistä yhteyttä miehillä eikä naisilla. Miehillä masentuneisuuteen oli itsenäisesti yh
dessä fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen ja leskeys tai avioero. Tuloksia tukee
malainen väestötutkimus, jossa fyysisen toimintakyvyn heikentyminen ennusti mo
milla sukupuolilla masennuksen ilmaantumista 5-vuotisseurannassa (Kiveläet al. 1996).
Pitkäaikaiset sairaudet, niihin liittyvät kivut ja heikentynyt fyysinen terveydentila ov
keskeisiä masennukseen liittyviä tekijöitä iäkkäillä (Berkmanet al. 1986, Beekmanet al.
1995, Kiveläet al. 1996). Väestötutkimuksissa fyysisen terveyden on iäkkäillä tode
olevan voimakkaammin yhteydessä masennukseen kuin iän tai sosiodemografisten
jöiden (Murrell et al. 1983). Suomalaisessa väestötutkimuksessa leskeyden on ete
miehillä havaittu olevan yhteydessä masennukseen (Pahkalaet al. 1995). Kulttuuris-
samme useimmiten perheen naiset solmivat sosiaalisia suhteita ja on mahdollista, et
keytynyt mies on yksinäinen, vailla harrastuksia ja hyviä ystävyyssuhteita. Tämän ik
hortin iäkkäät miehet eivät myöskään ole tottuneet taloustöihin, vaan ne ovat olleet
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jolti naisten töitä. Tottumattomuus jokapäiväisiin taloustöihin voi vielä lisätä ahdistust
masennusta leskeksi jäämisen jälkeen.

Kun mallissa käytettiin yhdysvaikutusmuuttujia, sepelvaltimotauti oli miehillä yhte
dessä masentuneisuuteen siten, että toisaalta sepelvaltimotautija fyysisen toimintakyvyn
heikkeneminen ja toisaalta sepelvaltimotautitai fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen
olivat yhteydessä masentuneisuuteen. Tulosta tukee Nickelin ja hänen työtovereid
(1990) tutkimus, jossa iäkkäillä ja keski-ikäisillä sepelvaltimotautipotilailla nimenoma
toimintakyvyn heikkeneminen sydänsairauteen liittyen oli yhteydessä masennuks
Sepelvaltimotauti voi johtaa iäkkäillä fyysisen toimintakyvyn heikkenemiseen (Harriset
al. 1989, Lammiet al. 1989b, Nickel & Chirikos 1990, Pinskyet al. 1990) ja sen yhteys
masennukseen voi jäädä piiloon fyysisen toimintakyvyn ongelmien taakse. Sepelvalt
taudin aiheuttama fyysisen toimintakyvyn rajoittuminen voi aiheuttaa iäkkäälle mas
nuksen. Etenkin ne sepelvaltimotautia sairastavat miehet, jotka ovat tottuneet fyys
raskaaseen työhön, voivat turhautua ja kokea masentavana sen, että he sairastav
sistä toimintakykyä ja jopa henkeä uhkaavaa sairautta. Fyysisen rasituksen tuottama
kipu voi aiheuttaa fyysisten toimintojen suorittamisen pelkoa. Sepelvaltimotaudin aih
taman pitkäaikaisen psyykkisen stressin, fyysisen toimintakyvyn heikkenemisen ja
keyden tai avioeron yhteydet masentuneisuuteen tukevat masennuksen psykosos
etiologiaa. Sepelvaltimotaudin ja masennuksen yhteyksien syiksi on kuitenkin esi
monia mekanismeja, joista viime aikoina neurobiologiset selitysmekanismit ovat saa
jalansijaa psykososiaalisten tekijöiden ohella (Littman 1993, Veithet al. 1994,
Wassertheil-Smolleret al. 1996, Karlsson & Salokangas 1997, Ahokas & Turtiaine
1998). Masennus voi muuttaa lipidimetaboliaa epäedulliseen suuntaan muun m
kohonneen steroidituotannon sekä alentuneen glukoosin hyväksikäytön vu
(Wassertheil-Smolleret al.1996).

Sepelvaltimotauti ei ollut itsenäisesti yhteydessä masentuneisuuteen naisilla. Na
masentuneisuuteen oli itsenäisesti yhteydessä aikaisemmin todettu masentuneisu
tätä tulosta tukee myös pitkittäisen suomalaisen iäkkäisiin kohdistuneen väestötutki
sen tulokset (Kiveläet al. 1996). Naiset hakevat apua psyykkisiin ongelmiin ja käyv
lääkärissä miehiä tiheämmin, ja täten masennus ja sen uusiutuminen saatetaan d
soida heillä miehiä yleisemmin. Toisaalta väestötutkimukset osoittavat, että masennu
prevalenssi on suurempi iäkkäillä naisilla kuin miehillä (Murrellet al. 1983, Lehtinen &
Joukamaa 1994, Pahkalaet al.1995).

Yhdysvaikutusmuuttujana toiminut aikaisemmin todettu masentuneisuusja fyysisen
toimintakyvyn heikkeneminen oli yhteydessä masentuneisuuteen. Masennus on he
uusiutuva sairaus, ja uusiutumisen voivat laukaista erilaiset kuormitustekijät, kuten fy
sen toimintakyvyn heikkeneminen. Masennus voi pahentua tai puhjeta uudelleen m
sydäninfarktin sairastamisen myötä (Mayouet al.1978a; Lloyd & Cawley 1983, Wellset
al. 1993, Lespéranceet al.1996).

Naisilla oli masentuneisuuteen itsenäisesti yhteydessä ACE-estäjien käyttö. T
tulos mahdollisesti heijastaa vaikean sepelvaltimotaudin, kuten sydämen vajaatoim
yhteyttä masentuneisuuteen. Vaikeassa sydämen vajaatoiminnassa fyysisen toimi
vyn rajoitukset voivat edistää masennuksen ilmaantumista etenkin niillä naisilla, joilla
esiintynyt aikaisempaa masennusta. Erään tutkimuksen mukaan sydäninfarktin jälk
masennus ei kuitenkaan ollut yhteydessä sydänsairauden vaikeusasteeseen. Masen
todettiin olevan yhteydessä potilaiden ei-sydänperäisiin sairauksiin sekä sydäninfa
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edeltäneisiin vakaviin elämäntilanteisiin tässä keski-ikäisistä ja iäkkäistä muodoste
aineistossa (Schleiferet al. 1989). Useissa väestötutkimuksissa on kuitenkin havaittu v
makkaimmat yhteydet juuri vaikeimpien sydänsairauksien ja masennuksen vä
(Murrell et al. 1983, Aromaaet al.1994).

ACE-estäjistä kaptopriililla on kuvattu sekä mielialaa laskeva (Callenderet al. 1983)
että sitä kohottava vaikutus (Zubenko & Nixon 1984). ACE-estäjien yhteys masenn
seen voi välittyä myös matalan verenpaineen kautta. Tässä tutkimuksessa naispuo
potilaista ja verrokkihenkilöistä yhteensä kymmenestä ACE-estäjien käyttäjästä se
män sairasti pelkkää verenpainetautia, kolmella oli verenpainetaudin lisäksi joko sydä
farktin jälkitila tai sydämen vajaatoiminta. Masennuksen ja matalan verenpaineen vä
on iäkkäillä miehillä havaittu yhteys riippumatta iästä tai 12 vuoden seurannan aik
tapahtuneesta laihtumisesta (Barrett-Connor & Palinkas 1994).

Korkea ikä ei ollut yhteydessä masentuneisuuden esiintymiseen kummallakaan
puolella. Tuloksia tukevat monet tutkimukset, jotka viittaavat sepelvaltimotaudin tuo
man ahdistuksen tai masennuksen olevan nuoremmilla merkittävämpää kuin vanhem
(Nickel et al.1990, Freedlandet al.1992a, Criego 1993, Aromaaet al.1994, Hanceet al.
1996, Lukkarinen & Hentinen 1997). Sydäninfarktin jälkeisestä (Billinget al. 1980) ja
sepelvaltimotaudin (Nickelet al. 1990, Freedlandet al. 1992a, Lukkarinen & Hentinen
1997) aiheuttamasta ahdistuksesta ja masennuksesta nuoret naiset kärsivät vanh
enemmän.

7.4.4. Sepelvaltimotaudin ja kognitiivisen toimintakyvyn väliset yhteyde

Tulokset sepelvaltimotaudin ja heikentyneen kognitiivisen toimintakyvyn välisistä yh
yksistä ovat jonkin verran ristiriitaisia, mikä johtuu pääosin tutkimusväestöjen valinta
teereistä mutta myös vaihtelevista sydän- ja verisuonisairauksien diagnostisista krite
tä. Myös tässä tutkimuksessa aineiston valikoituneisuus eli se, että toimintakykyanal
ryhmissä oli hyvin vähän pitkäaikaisessa laitoshoidossa asuvia henkilöitä (jolloin ko
tiivisen toimintakyvyn häiriöistä ja dementiasta kärsiviä henkilöitä on jäänyt sekä p
las- että verrokkihenkilöryhmien ulkopuolelle) saattoi vaikuttaa tuloksiin, ainakin kog
tiivisen toimintakyvyn vallitsevuuksiin.

Sepelvaltimotautipotilaiden ja verrokkihenkilöiden välillä ei ollut eroa kognitiivises
toimintakyvyssä. Kognitiivista toimintakyvyn häiriötä (MMSE summapistemäärä <23)
havaittiin mies- ja naispotilailla 16 %:lla ja heidän verrokkihenkilöillään vastaavasti
%:lla ja 10 %:lla. Tämä tulos on yhtenäinen Callahanin ja hänen työtovereidensa (1
tutkimuksen kanssa, jossa yli 60-vuotiaan tai vanhemman 3954 avoterveydenhu
potilaan joukossa saatiin kognitiivisen toimintakyvyn häiriön prevalenssiksi 15.7 %.

Niillä miespotilailla, joilla oli rasitusrintakipua, oli parempi kognitiivinen toiminta
kyky kuin niillä, joilla ei esiintynyt rintakipua, ikävakioinnista huolimatta. Kuitenkin o
todennäköistä, että tässä tuloksessa ikä oli keskeinen vaikuttava tekijä, koska enem
rasitusrintakipuisista miespotilaista kuului nuorimpaan ikäryhmään. Koska enemm
potilaista oli käynyt korkeintaan kansakoulun tai kuuluivat keskimmäiseen tai mata
paan sosiaaliryhmään, ei koulutustasolla tai sosiaalisella asemalla liene ollut merk
sekoittavina tekijöinä analyysissä. Sepelvaltimotaudin vaikeusasteen ei havaittu kor
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van kognitiiviseen toimintakyvyn tasoon 59 angina pectoris -potilaan, iältään 30 –
vuotiaita, tutkimuksessa New York Heart Associationin (NYHA) rintakipuluokitus
apuna käyttäen (Visseret al. 1994).

Tässä tutkimuksessa sepelvaltimotauti ei ollut itsenäisesti yhteydessä kognitiivise
mintakyvyn heikkenemiseen. Tulos on yhtenäinen Callahanin ja hänen työtovereid
(1995) tutkimustulosten kanssa. Tässä poikittaistutkimuksessa ei havaittu yhteyttä s
valtimotaudin tai verenpainetaudin ja kognitiivisen toimintakyvyn häiriön välillä. Syd
men vajaatoiminnan sekä aivoverenkiertohäiriöiden ja kognitiivisen toimintakyvyn h
riön välillä havaittiin yhteys. Kuitenkin iän, rodun ja koulutuksen vakioinnin jälkee
yhteys oli ainoastaan aivoverenkiertohäiriöiden ja heikentyneen kognitiivisen toiminta
vyn välillä. (Callahanet al. 1995.) Iskeemisten EKG-löydösten ja kognitiivisen toiminta
kyvyn laskun välillä ei myöskään havaittu yhteyttä floridalaisessa yli 65-vuotiaiden ter
ystarkastustutkimuksessa (Haleet al. 1992). Toisaalta taas samaan tutkimusaineisto
perustuvassa toisessa osatutkimuksessa havaittiin sydäninfarktin mutta ei verenpai
din tai sydämen vajaatoiminnan ja kognitiivisen toimintakyvyn häiriön välillä yhte
(Stewart RBet al.1991).

Suuressa hollantilaisessa 4971 henkilön poikittaisessa väestötutkimuksessa hav
kuitenkin ateroskleroosin ja kognitiivisen toimintakyvyn häiriön välillä yhteys 54 – 9
vuotiaassa väestössä. Iäkkäimmillä henkilöillä, matalan koulutustason omaavilla he
löillä sekä henkilöillä, joilla oli merkkejä perifeerisestä tai sentraalisesta valtimoid
kovettumisesta, sekä myös niillä, jotka olivat sairastaneet aivohalvauksen tai EKG
döksisen sydäninfarktin, saatiin kognitiivisen toimintakyvyn osalta viitteitä suorituskyv
laskusta riippumatta iästä tai koulutustasosta. Sukupuolten välisiä eroja ei havaittu. T
musväestössä oli myös pitkäaikaisessa laitoshoidossa asuvia henkilöitä. (Breteleret al.
1994.)

Sekä miehillä että naisilla kognitiivisen toimintakyvyn heikkeneminen oli itsenäise
yhteydessä korkeaan ikään. Tämän tuloksen kanssa yhteneväisiä väestötutkimusten
sia löytyy useita (Stewart RBet al. 1991, Breteleret al. 1994, Callahanet al. 1995). Mie-
hillä kognitiiviseen toimintakyvyn heikkenemiseen oli yhteydessä myös fyysisen toim
takyvyn heikkeneminen. Ikivihreät-tutkimuksen iäkkäillä huono kognitiivinen kapa
teetti oli yhteydessä heikentyneeseen fyysiseen toimintakykyyn sekä miehillä että na
(Laukkanenet al. 1993, 1994). Heikentynyt kognitiivinen toimintakyky voi myös ennus
taa tulevia vaikeuksia ADL-toiminnoissa iäkkäillä (Moritzet al. 1995). Fyysisen aktiivi-
suuden ja harjoittelun hyödyllisyydestä hyvän kognitiivisen toimintakyvyn ylläpidossa
olemassa tuloksia iäkkäillä sekä poikittais- että pitkittäistutkimuksista (Clarkson-Smit
Hartley 1989, Poitrenaudet al.1994).

Miehillä heikentyneeseen kognitiiviseen toimintakykyyn oli yhteydessä sydänglyk
dien käyttö. Stewartin ja hänen työtovereidensa (1991) ja Callahanin ja hänen työtov
densa (1995) tutkimuksissa sydämen vajaatoiminta ei kuitenkaan ollut yhteydessä he
tyneeseen kognitiiviseen toimintakykyyn. Tutkimustuloksemme kuvannee epäsuo
vaikeampien sepelvaltimotautimuotojen, kuten sydämen vajaatoiminnan ja eteisvä
yhteyttä kognitiivisen toimintakyvyn häiriöön. Tämän ikäkohortin potilaat käyttävät di
talista tyypillisesti sydämen vajaatoiminnassa ja kroonisessa eteisvärinässä. Korke
voi kuitenkin olla sekoittava tekijä: vaikkakin omassa potilasaineistossamme miespuo
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sepelvaltimotautia sairastavat digitaliksen käyttäjät jakautuivat tasan nuorimpaan (all
vuotiaiden) ja vanhimpaan ikäryhmään, suhteellisesti vanhimmassa ikäluokassa digi
sen käyttäjiä oli enemmän kuin nuorimmassa.

Beetasalpaajien käyttö oli miehillä yhteydessä normaaliin kognitiiviseen toiminta
kyyn. Nuorimpaan ikäluokkaan kuuluvat sepelvaltimotautipotilaat käyttivät näitä lä
keitä suhteellisesti enemmän kuin vanhemmat potilaat. Myös se seikka, että angina p
ris -potilaista enemmistö kuului nuorimpaan ikäluokkaan, saattoi myötävaikuttaa tu
seen. Ne angina pectoris -potilaat, jotka vielä ovat hyväkuntoisia fyysiseltä toiminta
vyltään ja jaksavat rasittaa itseään, useimmiten käyttävät beetasalpaajia. Kuitenkin y
valtalaisen poikittaisen väestötutkimuksen mukaan iäkkäillä verenpainetautia sair
villa potilailla, joilla oli käytössä kalsiumsalpaajia tai loop-diureetteja, oli huonompi ko
nitiivinen toimintakyky kuin beetasalpaajien käyttäjillä sekoittavat tekijät huomioitu
(Heckbertet al. 1997). Toisaalta epäilyä verenpainelääkkeiden kognitiivista toimintak
kyä heikentävästä vaikutuksesta pidetään aiheettomana viimeaikaisten kontrolloituje
kimusten perusteella (Prince 1997).

Naisilla kognitiivinen toimintakyky oli yhteydessä antipsykoottien käyttöön. Demen
asta kärsiviä potilaita hoidetaan usein antipsykooteilla levottomuuden tai sekavu
vuoksi, joten todennäköisesti tulos heijastaa dementian yhteyttä heikentyneeseen ko
viseen toimintakykyyn. Antipsykoottien käytön on kuitenkin todettu aiheuttavan d
riumia, tardiivia dyskinesiaa (Montamatet al. 1989) ja kognitiivisen tason laskua
(McShaneet al. 1997).

Verenpainetaudilla ja kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemisellä ei havaittu logis
sessa regressioanalyysissä yhteyttä kummallakaan sukupuolella. Tämä tulos voi j
siitä, että verenpainetautidiagnosoiduista suurimmalla osalla oli käytössä verenp
lääke, jolloin todellisen kohonneen verenpaineen yhteys jää epäselväksi. Kaiken ka
aan verenpainetaudin ja heikentyneen kognitiivisen toimintakyvyn välisistä yhteyks
on olemassa tutkimustuloksia iäkkäillä (Launeret al. 1995, Guoet al. 1997). Toisaalta
hypotension merkitys kognitiivisen tason heikkenemistä ajatellen on tuotu esille. E
poikittaisen väestötutkimuksen mukaan 75-vuotiailla ja vanhemmilla yli 130 mmH
systolinen verenpaine oli tärkeä normaalin kognitiivisen toimintakyvyn säilyttämise
(Guoet al.1997).

Yleinen löydös iäkkäillä verenpainetautipotilailla (Schmidtet al. 1995) sekä vaskulaa-
rista dementiaa potevilla (Erkinjunttiet al. 1987) on aivojen magneettikuvauksessa ja ti
tokonetomografiassa näkyvä leukoaraiosis, valkean aineen harventuma. Neurolog
tutkituilla "terveillä" iäkkäillä henkilöillä leukoaraiosiksen on havaittu olevan yhteydes
korkeaan ikään, mutta myös ikävakioinnin jälkeen kognitiivisen toimintakyvyn häiri
hin (Ylikoski et al. 1993). Viimeaikaisen suomalaisen tutkimuksen mukaan nimenom
aivojen hypoperfuusio olisi yhteydessä leukoaraiosikseen eikä niinkään kohonnut v
paine (Räihäet al. 1993). Binswangerin dementiaksi kutsutun vaskulaarisen demen
muodon (jota käytetään synonyyminä radiologisesti havaittaville leukoaraiosis-muu
sille) on katsottu olevan yhteydessä mm. verenpainetautiin, sepelvaltimotautiin ja d
tekseen aivojen hypoperfuusion (mikä voi johtua sydämen vajaatoiminnasta, rytmih
öistä tai hypotensiosta) lisäksi (Roman 1987, Schmidtet al.1995).
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7.4.5. Sepelvaltimotaudin ja sosiaalisen toimintakyvyn väliset yhteyde

Useat tutkimukset sepelvaltimotautipotilaiden sosiaalisesta toimintakyvystä on suori
yleisillä elämänlaatumittaristoilla, jolloin sosiaalisen toimintakyvyn tulokset ovat osa e
mänlaadun tutkimustuloksista. Tämä vaikeuttaa tutkimusten tästä osa-alueesta suo
vaa tarkastelua, kuten myös sepelvaltimotaudin vaihtelevat käytetyt kriteerit. Useat t
mukset on tehty sydäninfarktipotilailla ja useimmiten melko pian, kun infarkti on sair
tettu. Sosiaalisen toimintakyvyn tutkimuksia iäkkäillä sepelvaltimotautipotilailla
vähän.

Sepelvaltimotautipotilaiden sosiaalisessa toimintakyvyssä ei ollut eroa verrokkihe
löihin nähden, paitsi että miespotilailla oli suurempi vierailutiheys kuin verrokkihen
löillä. Ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä. Tulokset ovat ristiriidassa yhdysvaltal
sen iäkkäiden elämänlaatua koskevan tutkimuksen kanssa, jossa iskeemistä sydäns
tai verenpainetautia sairastavilla havaittiin viitteitä ihmissuhteiden vähenemis
(Pearlman & Uhlmann 1986). Erään englantilaistutkimuksen mukaan pääasiassa k
ikäisistä mutta myös muutamista iäkkäistä miehistä koostuvassa angina pectoris -p
den aineistossa tauti vaikutti haittaavasti perheen ihmissuhteisiin (Mayou 1973). A
missa tutkimuksissa on myös havaittu, että sepelvaltimotautipotilaiden sellainen sos
nen toiminta, jossa tarvitaan fyysistä aktiviteettia, heikentyy useimmiten ja todennä
semmin kuin sellainen, jossa ei vaadita runsasta fyysistä ponnistelua, kuten esime
sosiaaliset kontaktit ja vierailut (Mayouet al. 1978b, Mayou 1979, Neillet al.1985).
Tähän tulokseen saattaa vaikuttaa keskeisesti se, että sepelvaltimotauti oli miespo
vaikeampi kuin naispotilailla (sairastettu sydäninfarkti yhdessä tyypillisen angina pe
riksen kanssa 20 %:lla miespotilaista ja 6 %:lla naispotilaista). Tällöin oireiden esiinty
sä miespotilas rajoittaa kodin ulkopuolisia käyntejä, jolloin hänen luonaan vierailla
esimerkiksi lapsien toimesta. Jos tauti on vaikea, saattaa vierailuja tapahtua usein. Y
sä iäkkäillä suomalaisilla henkilöillä yhteydenpito lapsiin on runsasta (Suutamaet al.
1988). Tutkimusten mukaan sydäninfarktin toipilasjakson aikana vaimo ja lapset an
useimmiten runsaasti tukea (Mayouet al. 1978b, Badura & Waltz 1984) ja saattavat jop
ylihuolehtia (Wiklundet al. 1984). On todettu, että ensimmäisen sydäninfarktinsa sair
taneen henkilön sosiaalisen toimintakyvyn elpymisen suhteen perhesuhteiden me
korostui merkittäväksi tekijäksi, etenkin mitä iäkkäämmästä potilaasta oli kyse. Läh
ten ihmissuhteiden merkitys korostui, samoin kuin muutokset näissä suhteissa, mikä
tuu mielialan muutoksista ja muuttuneesta aviopuolisoiden käyttäytymisestä vakavan
rauden kohdattua. (Mayou 1979.)

Mies- ja naispotilaiden välillä ei ollut eroa sosiaalisen toimintakyvyn millään osa-a
eella. Nämä tulokset ovat yhteneväisiä iäkkäiden sydäninfarktista toipuneiden yhdysv
laisten potilaiden keskuudessa tehdyn tutkimuksen tulosten kanssa; tutkimuksessa v
tiin psykososiaalista toimintakykyä miehillä ja naisilla (Connet al.1991). Naisilla sosiaa-
linen toimintakyky heikkenee eräiden tutkimusten mukaan enemmän kuin mieh
sydäninfarktin sairastamisen jälkeen (Mayou 1979, Wiklundet al.1993).

Sepelvaltimotaudin vaikeusaste oli yhteydessä sosiaaliseen toimintakykyyn. T
näkyi siten, että miespuolisilla potilailla vähäinen sosiaalisen osallistumisen määrä
yhteydessä vaikeaan hengenahdistukseen. Naispotilailla vähäinen harrastusten mä
yhteydessä vaikeaan hengenahdistukseen. Useat tutkimukset, joissa sepelvaltimo
vaikeusaste on määritetty huolellisesti, osoittavat kuitenkin, että rintakivun tai sydä
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vajaatoiminnan esiintyminen ovat yhteydessä hyvää fyysistä suorituskykyä vaativien
rastusten rajoittuneisuuteen (Nelsonet al. 1991, Hlatkyet al. 1989) ja heikentyneeseen
sosiaaliseen toimintakykyyn (Trelawny-Ross & Russell 1987, Visseret al. 1994) myöhäi-
sessä keski-iässä olevilla ja iäkkäillä. Myös erään ruotsalaisen tutkimuksen mu
keski-ikäisten ja iäkkäiden sydäninfarktipotilaiden elämänlaatu etenkin harrastus
sukupuolielämän ja vapaa-ajan vieton osalta oli heikentynyt NHP-mittaristolla mitatt
”normaaliväestöön” verrattuna. Hengenahdistus ja rintakipu olivat ne tekijät, mitkä k
keisesti heikensivät elämänlaatua. (Wiklundet al.1989.)

Kuitenkin korkea tai kohtalainen sosiaalisen osallistumisen määrä oli miespotila
yhteydessä vaikeaan rintakipuun. Tähän tulokseen vaikuttaa todennäköisesti se
seikka, että suhteellisesti suurin osa vaikeimmasta rintakivun muodosta eli rasitusrin
vusta kärsivistä kuului nuorimpaan ikäryhmään eli 64 – 74-vuotiaisiin. Nämä oli
todennäköisesti potilaita, joilla fyysinen toimintakyky oli vielä riittävän hyvä mahdolli
tamaan osallistumisen erilaisiin sosiaalisiin tapahtumiin, tilaisuuksiin ja matkoihin. T
löin he altistuvat tilanteille, joissa rasitusrintakipu voi tulla esille. Kaikkien tutkimust
mukaan keski-ikäisten ja iäkkäiden sepelvaltimotautiin tai sydäninfarktista toipumis
liittyvän sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemisen ei aina ole havaittu olevan johdon
kaisessa yhteydessä taudin oireisiin, kuten angina pectorikseen (Mayou 1973, M
1979, Neill et al. 1985). Sepelvaltimotautipotilaan fyysiseen ja sosiaaliseen toiminta
kyyn saattavat todellista fyysistä suorituskykyä enemmän vaikuttaa potilaan omat tai
heen uskomukset siitä, miten sydänpotilaan tulisi elää, potilaan henkilökohtaiset om
suudet, kuten masentuneisuus tai ahdistuneisuus sekä puolison huolehtivuus (M
1973, Mayou 1979, Neillet al.1985).

Miehillä sepelvaltimotauti oli itsenäisesti yhteydessä korkeaan tai kohtalaiseen vi
lutiheyteen. Sepelvaltimotautia sairastavan iäkkään henkilön luona voidaan vier
ahkerasti. Miespuolinen sepelvaltimotautipotilas voi raskaammista fyysisistä harras
sista luopumisen myötä kokea vierailujen olevan entistä merkittävämpi harrastus. Tu
tukee Lukkarisen ja Hentisen (1997) tutkimus, jossa iäkkäät sepelvaltimotautipot
eivät eronneet samanikäisistä verrokkihenkilöistä sosiaalisen eristäytyneisyyden suh

Miehillä myös ylipaino oli yhteydessä korkeaan tai kohtalaiseen vierailutiheyte
Useammalla sepelvaltimotautia sairastavalla miespotilaalla kuin verrokkihenkilöllä oli
kapainoa. Sepelvaltimotautia sairastava ekstrovertti pyknikko voi olla ahkera viera
Lisäksi on havaittu, että sosiaalisesti eristäytyneellä ja yksin asuvalla keski-ikäisel
iäkkäällä sydäninfarktipotilaalla on suurentunut vaara saada uusi sydäninfarkti tai me
tyä sydänperäiseen äkkikuolemaan (Caseet al.1992).

Miehillä fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen oli yhteydessä matalaan vierailutih
teen. Tulos johtuu luonnollisesti huonon fyysisen toimintakyvyn aiheuttamasta rajo
neisuudesta liikkua. Tässä aineistossa potilailla ja verrokkihenkilöillä oli runsaasti liik
misen vaikeuksia ja avuntarvetta. Fyysisen toimintakyvyn heikkenemiseen liitt
masennus voi myös passivoida iäkästä (Bruceet al. 1994). Fyysisen toimintakyvyn heik-
kenemisen on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa iäkkäillä ennustavan vähenty
ihmissuhteiden määrää (Cerhan & Wallace 1993).

Miehillä sepelvaltimotauti oli itsenäisesti yhteydessä vähäiseen sosiaalisen osallis
sen määrään. Todennäköisesti vaikeaa tautimuotoa sairastavat, kuten hengenah
sesta kärsivät sydämen vajaatoimintapotilaat jaksavat osallistua erilaisiin sosiaalisiin
suuksiin ja matkustaa vähemmän kuin esimerkiksi oireeton sydäninfarktipotilas. M



134

tutki-
in-
los

-
aa-

vai-
i-

seen
t tutki-
a-
o R

n tai
kkeitä
ysi-
istu-

suh-
voi

vat

tutki-

inta-
käy-

inta-

sti
ina pec-

densa
oti-
koh-

n toi-
en
tuna
Stewart ja hänen työtoverinsa (1989) havaitsivat yhdysvaltalaisessa MOS-väestö
muksessa kaikenikäisistä tutkituista juuri sydäninfarktipotilailla ja sydämen vajaatoim
tapotilailla olevan heikoin sosiaalinen toimintakyky. Verenpainetautia sairastavilla tu
oli kuitenkin päinvastainen. (Stewart ALet al. 1989.) Keski-ikäisten ja iäkkäiden ruotsa
laisten sydäninfarktipotilaiden sosiaalinen osallistuminen ei kuitenkaan eronnut ”norm
liväestöstä” NHP-elämänlaatumittaristolla mitattuna 5 vuotta sydäninfarktin akuutin
heen jälkeen (Wiklundet al. 1989). Tulosten ristiriitaisuuteen voivat vaikuttaa kulttuur
erot.

Miehillä pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus (COPD) oli yhteydessä vähäi
sosiaalisen osallistumisen määrään, ja tätä tulosta tukee aikaisemmat kansainvälise
mustulokset (Williams 1993). Lietolaisilla iäkkäillä COPD-potilailla sosiaalinen toimint
kyky ei juurikaan eronnut verrokkihenkilöiden sosiaalisesta toimintakyvystä (Isoah
1995).

Miehillä beetasalpaajien ja kalsiumsalpaajien käyttö olivat yhteydessä runsaasee
kohtalaiseen sosiaalisen osallistumisen määrään. On todennäköistä, että näitä lää
määrätään herkemmin sydän- ja verisuonisairauksista kärsiville potilaille, joiden fy
nen toimintakyky on vielä kohtalaisen hyvä ja jotka ovat aktiivisia sosiaalisessa osall
misessa. Beetasalpaajia ja kalsiumsalpaajia käyttävistä sepelvaltimotautipotilaista
teellisesti suurin osa kuului nuorimpaan ikäluokkaan. On kuitenkin selvää, että potilas
toimia ja osallistua aktiivisesti, jos hänellä on lääke, joka pitää toimintakykyä haittaa
oireet, kuten rintakivun kurissa.

Naisilla vähäinen harrastusten määrä oli yhteydessä korkeaan ikään. On useita
muksia, jotka tukevat tätä tulosta (Branch & Jette 1981, Connet al. 1991, Cerhan & Wal-
lace 1993). Naisilla vähäinen harrastusten määrä oli yhteydessä myös fyysisen toim
kyvyn heikkenemiseen. Yleensä eläkkeelle jäädessä harrastusten määrä tai niihin
tetty aika voivat lisääntyä (Suutamaet al. 1988). On kuitenkin luonnollista, että vaivojen
ja sairauksien lisääntyessä ja fyysisen kunnon heiketessä ainakin hyvää fyysistä toim
kykyä vaativat harrastukset vähenevät.

Naisilla sepelvaltimotauti, toisin kuin nitrovalmisteiden käyttö, ei ollut itsenäise
yhteydessä vähäiseen harrastusten määrään. Tämä saattaa kuvata epäsuorasti ang
toriksen yhteyttä vähäiseen harrastusten määrään. Wiklundin ja hänen työtoverei
(1993) tutkimuksessa 32 % keski-ikäisistä ja iäkkäistä miespuolisista sydäninfarktip
laista ja jopa 40 % vastaavanikäisistä naispotilaista raportoi ongelmia harrastusten
dalla. Samansuuntaisia ovat myös Wiklundin ja hänen työtovereidensa (1989) erää
sen tutkimuksen tulokset, jossa keski-ikäisillä ja iäkkäillä sydäninfarktipotilailla 5 vuod
kuluttua sydäninfarktista harrastus- ja vapaa-ajan aktiivisuus oli vähentynyt verrat
”normaaliväestöön”.
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8. Johtopäätökset

1. Sepelvaltimotauti on iäkkäillä lounaissuomalaisilla yleinen sairaus, sen vallitsevuu
64-vuotiailla ja sitä vanhemmilla miehillä 38 % ja vastaavan ikäisillä naisilla 42 %. He
kilön katsotaan tässä tutkimuksessa sairastavan sepelvaltimotautia, jos hänellä on a
pectoris, sairastettu sydäninfarkti, anamneesissa sepelvaltimoiden ohitusleikkau
angioplastia tai lepo-EKG:ssä iskemiaan sopivia muutoksia. Kriteerien mukainen se
valtimotauti ei välttämättä merkitse kliinistä sepelvaltimotautia. On kuitenkin mahdol
ta, että tutkittujen kohdalla esiintyy diagnosoimatonta sepelvaltimotautia. Tässä t
muksessa iskeemiset EKG-muutokset ovat hyvin tavallisia iäkkäillä. Miehillä näitä es
tyy 33 %:lla ja naisilla 39%:lla. Sairastetun sydäninfarktin muodoista aiemmin diagno
maton sydäninfarkti on myös tavallinen. Viimeksi mainittu on tavallisempi diabetesta
rastavilla naisilla kuin diabetesta sairastamattomilla naisilla.

Sepelvaltimotauti on vaikeampi iäkkäillä miehillä kuin naisilla. Useammat mieh
kuin naiset ovat sairastaneet sydäninfarktin (14 % vs. 7 %). Useammat miehet kuin n
ovat sairastaneet suuri-Q-aaltoisen sydäninfarktin (4 % vs. 1 %). Osittain erot johtun
siitä, että iäkkäistä miehistä suurin osa on tupakoinut joskus tai tupakoi edelleen, na
taas suurin osa ei ole koskaan tupakoinut.

Iäkkään sepelvaltimotautipotilaan oirekuva on vaihteleva. Osa on oireettomia, o
esiintyy rintakipua ja/tai hengenahdistusta. Iäkkäistä useammat miehet kuin naiset k
vät tyypillisestä angina pectoriksesta (9 % vs. 5 %). Iäkkäillä on tavallista epätyypilli
rintakipu ja iskeemiset EKG-muutokset, etenkin naisilla. Vähäiset iskemiaan viittaa
EKG-löydökset, kuten lievät ST-segmentin laskut ja pienet negatiiviset T-aallot o
tavallisia löydöksiä iäkkäillä. Ne voivat olla ikään, verenpainetautiin tai digitaliksen kä
töön liittyviä, mutta rintakipuun tai hengenahdistukseen liittyen ne voivat viitata sepel
timotaudin olemassaoloon. Eteisvärinää, sydämen laajentumaa thorax-röntgenku
verenpainetautia ja vaikeaa hengenahdistusta esiintyy sepelvaltimotautia sairastavill
käillä miehillä ja naisilla yleisemmin kuin tautia sairastamattomilla. Tautia sairastav
miehillä esiintyy myös diabetesta yleisemmin kuin tautia sairastamattomilla.

2. Iäkkäiden sepelvaltimotautipotilaiden fyysinen toimintakyky, etenkin liikuntaky
ja selviytyminen IADL-toiminnoista, on huonompi kuin vastaavan ikäisen verrokkihen
löiden. Vaikeutunut rintakipu ja hengenahdistus ovat yhteydessä fyysisen toimintaky
heikentymiseen. Mies- ja naispotilailla vaikeampi hengenahdistus on yhteydessä liiku



136

i-
el-
yky-
yvyn
en ja

oin
e epä-

po-
en-
rrok-

ö on
tu-
uden

voi
eisuu-
o-

een.

tuke-
timo-
el-

timo-
uteen

kyisiä
vi-
yvyn
n
vyn
itiivi-

s-
n
kihen-
siaa-
essä

keaan
tä, että
oli-
olli-
htu-
imo-
n toi-

kä ja
kyvyn ongelmiin, miespotilailla lisäksi IADL-toimintojen vaikeuksiin. Naispotilailla ras
tusrintakipu on yhteydessä liikuntakyvyn ja IADL-toiminnoista suoriutumisen ong
miin. Miespotilaiden yleinen masentuneisuus voi heikentää heidän fyysistä toimintak
ään. Sepelvaltimotauti ei kuitenkaan ole itsenäisesti yhteydessä fyysisen toimintak
heikentymiseen. Korkea ikä, masennus, pahanlaatuinen kasvaintauti, unilääkkeid
antipsykoottien käyttö ovat yhteydessä fyysisen toimintakyvyn heikentymiseen. Sam
tähän ovat yhteydessä monet sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet, mikä kuvanne
suorasti sepelvaltimotaudin ja heikentyneen fyysisen toimintakyvyn välisiä yhteyksiä.

3. Sepelvaltimotautipotilailla masentuneisuus on yleistä: sitä esiintyy 29 %:lla mies
tilaista ja 20 %:lla naispotilaista. Merkitsevästi useammat miespotilaat kuin verrokkih
kilöt kärsivät masentuneisuudesta. Masentuneisuus on suurella osalla potilaista ja ve
kihenkilöistä aiemmin diagnosoimaton, etenkin miehillä. Masennuslääkkeiden käytt
hyvin vähäistä masentuneisuudesta kärsivillä potilailla ja verrokkihenkilöillä. Masen
neisuuden oireet somaattista sairautta potevilla voivat naamioitua fyysisen saira
taakse. Tykytyksen, voimattomuuden ja heikentyneen ruokahalun oireiden taustalla
olla masentuneisuus. Miespotilailla vaikea hengenahdistus on yhteydessä masentun
teen. Miehillä fyysisen toimintakyvyn heikentyminen, leskeys tai avioero ja sepelvaltim
tauti ja/tai fyysinen toimintakyvyn heikentyminen ovat yhteydessä masentuneisuut
Naisilla aikaisempi masennus, ACE-estäjien käyttö ja aikaisempi masennusja fyysisen
toimintakyvyn heikentyminen ovat yhteydessä masentuneisuuteen. Nämä yhteydet
vat masennuksen psykososiaalista etiologiaa. Miehillä vakava tauti, kuten sepelval
tauti, fyysisen toimintakyvyn heikentyminen ja puolison mahdollinen menetys ovat h
posti masentuneisuuteen johtavia stressitekijöitä. Mahdollisesti vaikeutunut sepelval
taudin muoto, mitä ACE-estäjien käyttö osittain kuvaa, on yhteydessä masentuneisu
naisilla. Mielialan muutokset voivat myös olla lääkkeiden sivuvaikutuksia.

4. Tässä tutkimuksessa, jossa kuvataan pääasiassa kotona asuvia liikuntaky
sepelvaltimotautipotilaita, sepelvaltimotautipotilaiden ja verrokkihenkilöiden kognitii
sessa toimintakyvyssä ei ole eroa. Korkea ikä on yhteydessä kognitiivisen toimintak
häiriöön miehillä ja naisilla. Miehillä heikentynyt fyysinen toimintakyky ja digitalikse
käyttö sekä naisilla antipsykoottien käyttö ovat yhteydessä kognitiivisen toimintaky
häiriöön. Nämä yhteydet kuvannevat epäsuorasti korkean iän mukana tuomaa kogn
sen toimintakyvyn heikentymistä.

5. Miespuolisilla sepelvaltimotautipotilailla on korkeampi vierailutiheys kuin mie
puolisilla verrokkihenkilöillä. Muilla sosiaalista toimintakykyä kuvaavilla alueilla, kute
sosiaalisen osallistumisen ja harrastusten määrässä ei ole eroa potilaiden ja verrok
kilöiden välillä. Miespotilailla vaikeampi hengenahdistus on yhteydessä vähäiseen so
lisen osallistumisen määrään. Naispotilailla vaikeampi hengenahdistus on yhteyd
vähäiseen harrastusten määrään. Miespotilailla rasitusrintakipu on yhteydessä kor
tai kohtalaiseen sosiaalisen osallistumisen määrään. Tämä todennäköisesti kuvaa si
nuorimpaan ikäryhmään kuuluvat miespotilaat ovat fyysisesti toimintakykyisiä ja hu
matta rintakivusta kykeneväisiä osallistumaan sosiaalisiin tapahtumiin. Sitä mahd
suutta, että sosiaalinen aktiivisuus olisi toiminut suojana fataalille sepelvaltimotapa
malle, ei tässä tutkimuksessa pystytä selvittämään. Kaiken kaikkiaan sepelvalt
taudilla ei ole itsenäistä merkitystä pääasiassa kotona asuvien henkilöiden sosiaalise
mintakyvyn heikentymisessä, vaan myös muut pitkäaikaissairaudet sekä korkea i
fyysisen toimintakyvyn heikentyminen ovat tässä keskeisiä tekijöitä.
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9. Suositukset

Sepelvaltimotaudin yleisyyden vuoksi taudin primaaripreventioon on edelleen panos
va voimakkaasti myös ikääntyvien kohdalla. Ikääntyviä olisi tuettava tupakoinnin lope
misessa. Tulisi tutkia uusia sepelvaltimotaudin ehkäisyyn ja vaaratekijöiden vähent
seen tähtäävien kampanjoiden onnistumisia ja kehittää uusia kampanjamuotoja
ikääntyville. Keskeistä on sepelvaltimotautiin liittyvien sairauksien ja vaaratekijöid
kuten verenpainetaudin, diabeteksen, liikapainon ja hyperlipidemian ehkäiseminen ja
taminen iäkkäillä. Iäkkäitä on tuettava liikuntaharrastusten ja hyvän fyysisen kunnon
pidossa ja kiinnitettävä huomiota psykososiaalisiin vaaratekijöihin ja ehkäistävä sosia
ta eristäytyneisyyttä.

Sepelvaltimotaudin sekundaaripreventiossa eli jo tautiin sairastuneiden kohdall
tärkeää estää taudin vaikeutuminen. On edelleen keskeistä ehkäistä sepelvaltimo
liittyviä sairauksia ja vaaratekijöitä sekä hoitaa niitä. On tärkeää ”räätälöidä” potila
optimaalinen lääkitys oireiden helpottamiseksi, mutta myös sepelvaltimotaudin eten
sen ja komplikaatioiden estämiseksi. Toimintakykyä haittaavasti vaikuttaviin oireis
kuten esimerkiksi rintakipuun ja hengenahdistukseen, olisi puututtava lääkkeillä tai i
siivisin toimenpitein, jottei toimintakyvyn menetys uhkaisi. Kaikilla iäkkäillä sepelval
motautipotilailla olisi oltava yhtenäiset mahdollisuudet paikkakunnasta tai taloudellis
tilanteesta riippumatta sepelvaltimoiden ohitusleikkaukseen tai pallolaajennukseen.

Iäkkään sepelvaltimotaudin hoidossa potilaan omalla lääkärillä on keskeinen as
Potilaan hoito on kokonaisvaltaista, monimuotoista ja aikaa vievää, joten resurssit ja
lutus potilaan hyvää hoitoa ja elämänlaatua ajatellen pitäisi turvata. Nykyaikainen sy
ja verisuonisairauksien lääkehoito takaa usein hyvän hoitomyöntyvyyden, ja tämä on
mänlaadun kannalta keskeistä. Ongelmaksi voivat muodostua kustannukset sekä y
että yhteiskunnan kannalta. Sepelvaltimotautipotilaan lääkehoidossa olisi vältettävä
tai alihoitoa, mikä vaatii toistuvia kontrolleja. Eri lääkkeiden heikentävistä sivuvaikutu
sista fyysisen, psyykkisen ja kognitiivisen toimintakyvyn kannalta olisi hyvä saada tu
mustietoa lisää.

Fyysisen toimintakyvyn ongelmat tulisi kartoittaa ja auttaa potilasta selviytymään
vittäisissä toiminnoissa. Fyysisen toimintakyvyn ja kunnon ylläpitäminen ja kohenta
nen on iäkkäällä sepelvaltimotautipotilaalla keskeistä. Erilaisia liikunta- ja kuntout
muotoja olisi kehitettävä ja kannustettava potilasta liikkumaan. Lisää tutkimustuloksia
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kuntoutusmuotojen ja interventioiden vaikutuksista iäkkäiden sepelvaltimotautipotila
kokonaisvaltaisen toimintakyvyn kannalta kuitenkin tarvitaan. Tällaisissa kuntoutusho
jen suunnitteluissa potilaan avohoidon oma lääkäri, joka tuntee potilaansa hyvin,
olla mukana.

Sepelvaltimotautipotilaan masennuksen ehkäisyyn tulisi kiinnittää huomiota. Saira
neen tukemisessa ja tautiin sopeutumisessa hoitohenkilökunta, omaiset ja ystävä
keskeisessä asemassa. Masennuksen tunnistaminen ja hoito on tärkeää masen
sepelvaltimotautipotilaan heikentyneen ennusteen vuoksi mutta myös inhimillisistä sy
On hyvä muistaa, että masennus voi naamioitua somaattisten oireiden taakse ja että
kin miehet saattavat kertoa niukasti psyykkisistä oireistaan. Erityistä huomiota on kii
tettävä sellaiseen masentuneeseen potilaaseen, jolla on jo aikaisemmin esiintynyt m
nusta, jottei masennus muuttuisi pysyväksi. Väestötasolla sepelvaltimotautipot
masentuneisuuden tutkimus, tunnistus ja hoito tulisi olla intensiivisempää ja monimu
sempaa. Psyykkinen valmennus ennen ja jälkeen invasiivisia toimenpiteitä tulisi olla
temaattisempaa.

Sepelvaltimotautipotilaita olisi kannustettava erilaisten harrastusten pariin. Poti
puoliso tulisi ottaa mukaan sairauden hoidon suunnitteluun. Sosiaalinen tukiverk
yksinäisille sepelvaltimotautipotilaille olisi turvattava.

Iäkkään monisairaan potilaan toimintakykyisyyden tutkimuksessa on vaikea arvi
yhden sairauden tai vaivan aiheuttamaa syy-yhteyttä tiettyyn toimintakyvyn ongelm
Henkilön oma kertomus siitä, mikä sairaus, vaiva tai tekijä on ongelmallisin, saattaa
taa tutkijaa. Tällöin tiedon analysoinnissa tarvitaan monitieteellistä ja käytäntöön sov
tuksissa moniammatillista yhteistyötä.
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10. English summary

The purpose of this study was to investigate the prevalence of coronary heart dis
(CHD), its clinical manifestations, the factors associated with it, and electrocardiog
(ECG) findings in an elderly population in southwestern Finland. The prevalence of C
was analysed by sex, age, smoking, sociodemographic factors and clinical charac
tics. One of the specific aims was to describe the health-related quality of life of eld
CHD patients, i.e. the associations between CHD and physical, psychological, cogn
and social functioning. The associations between the severity of chest pain and dysp
and the difficulties in managing with mobility, ADL and IADL and the occurrence
depression, cognitive impairment and lowered social functioning were described.
comorbidity and medication of the CHD patients were also assessed.

10.1. Study population

The study population consisted of the subjects born in or before 1926 resident in L
and identified in the population register on March 23, 1990. Of the 1360 residents
were invited to participate, 77 died before they could be examined and 1196 individu
488 men and 708 women - took part in the study, giving a 93% participation rate. A p
survey of 39 subjects was conducted in May 1990. The main survey was started in O
ber 1990 and lasted until the end of December 1991. The participants were invited
letter to attend a health examination at the local health centre. The interviews and ex
nations were carried out during two separate visits by two trained nurses and a h
centre physician (Raimo Isoaho). 1051 people were examined by the physician a
health centre, 106 (9%) in long-term institutions or hospitals and 31 (3%) at home. In
views with relatives or other care providers (proxy interviews) were arranged for 76 s
jects (6%). The medical records, the completed questionnaires and the results of s
tests, such as resting ECGs and chest x-rays, were reviewed before the participants
for their second visit, during which a clinical examination was carried out by a physici
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10.2. Study design and methods

The study protocol consisted of interviews, clinical examinations, tests and meas
ments. Personal, socio-economic and other background data were recorded. Cardio
lar symptoms were recorded using the London School of Hygiene cardiovascular qu
onnaires (Roseet al. 1982), and dyspnoea was measured by means of the Medical R
arch Council (MRC) questionnaires (Medical Research Council 1986a, b). Chest ro
genograms (posterior-anterior and lateral views) were taken, and heart size was m
red (Jonsell 1939, Documenta Geigy 1960). Twelve-lead resting ECGs were recorde
coded by a member of the research team (Hannu Puolijoki) according to the Minne
code 1982 (Blackburnet al. 1960, Kennedy & Caird 1972).

A person was defined as having angina pectoris (AP) if he/she had chest pain on
fulfilling the Rose questionnaire's criteria (Roseet al.1982). Atypical chest pain was pre-
sent if the person had felt discomfort or pain in the chest on effort not fulfilling the A
criteria or at rest. A person was defined as having had myocardial infarction (MI) if
she had a positive history of MI in the medical records (a summary report after disch
from a hospital or a health centre inpatient ward) or a major or moderate Q/QS item (M
nesota code 1.1 or 1.2) on electrocardiography (Marmotet al. 1991). The grades of dysp-
noea were defined according to the Medical Research Council criteria (Roseet al. 1982),
but grade 0 was assigned to those who answered 'no' to all the dyspnoea questions
was defined as being present when the person met at least one of the following criter
a typical history of AP, 2) previous MI, 3) ischaemia on ECG: Minnesota codes 1.1 –
4.1 – 4.4, 5.1 – 5.3, or 7.1 positive (Marmotet al. 1991), 4) a history of coronary bypass
surgery, or 5) a history of coronary angioplasty.

The persons with AP and/or previous MI (89 male and 73 female patients) were c
pared for functional abilities with matched controls (178 men and 146 women) free
CHD. For each patient, two age- and sex-matched controls were drawn from amon
local persons without ischaemic heart disease, excluding the subjects with ischa
ECG findings (Minnesota codes 1.3, 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.3, 7.1), a pacemaker, cardio
pathy or severe valvular disease with dyspnoea and/or chest pain. The subjects for w
no ECG recording (n=11), relative heart volume (n=70) or information on dyspn
(n=44) or chest pain (n=2) were available were excluded from both the patient and
control groups. The age of the control person was not allowed to differ by more than
years from the respective patient's age.

High social status or higher education were uncommon among both the patients
controls. A majority of the patients and controls lived independently at home, and o
3% of the patients and 1% of the controls were in long-term institutional care. A majo
of the male patients and controls were ex-smokers, whereas a majority of the fe
patients and controls were nonsmokers.

Functional abilities were measured by four items of mobility, five items of ADL an
five items of IADL. Impaired functional abilities were defined as difficulty or need fo
help in at least one activity of mobility, ADL or IADL. Depressive symptoms we
measured on the Zung Self-Rating Depression Scale (ZSDS) (Zung 1965). The o
rence of depression was determined as a sum score of 45 points or over on the
(Rainio 1991, Kivelä 1992). Cognitive assessment was based on the Mini-Mental S
Examination (MMSE) (Folsteinet al. 1975). Cognitive impairment was defined as a tot
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sum score of 0-23 (Galaskoet al. 1990) on the MMSE administered by either of the tw
nurses. Visiting activity was measured by two questions concerning the frequency of
ting contacts. A person was asked how often he/she visited somebody or was visite
somebody. A sum index was formed by summing up the five alternatives of the two q
tions, and a dichotomous variable was formed. Social participation rate was measur
calculating the sum score of ten questions concerning participation frequency in s
activities during the previous year. Those scoring over the mean for the respective s
the study population were classified as having a high or moderate participation
Hobby activities were measured by calculating the sum score of ten questions conce
activity in hobbies. A sum index and a dichotomous variable were formed.

The results were analysed by cross-tabulation. The chi-square test or Fisher's exa
was used in comparing the categorical variables. The relations between social fun
ning and cognitive abilities and the severity of chest pain or dyspnoea among the pa
were analysed by one-way analysis of variance (ANOVA). The associations betwee
occurrence of CHD and possible risk factors, sociodemographic factors and clinical
racteristics were studied with logistic regression analyses, the results of which were
marized using odds ratios with 95% confidence intervals. To study the associations
ween physical disability, depression, cognitive impairment or impaired social function
and CHD, age, smoking, comorbidities, medication and clinical characteristics, the lo
tic regression model was adopted.

10.3. Results

The prevalence of AP was 9.1% (95% Confidence Interval 6.7 – 12.0) in men and 4
(3.5 – 6.8) in women. Atypical chest pain was reported by 26% (21.7 – 29.5) of men
28% (24.3 – 30.8) of women. Ischaemic ECG findings (Minnesota codes 1.1 – 1.3, 4
4.4, 5.1 – 5.3, 7.1) were common: 32.9% (28.7 – 37.1) of men and 39.3% (35.7 – 43.
women had such changes. 44% of the men with atypical chest pain and 54% of the
pective women had ischaemic ECG abnormalities. 19% (15.5 – 22.6) of men and
(14.6 – 20.4) of women suffered from troublesome breathlessness. The prevalence o
MI (based on the medical records or a major or moderate Q/QS item on ECG, codes
1.2) was 13.9% (10.9 – 17.0) in men and 6.5% (4.8 – 8.6) in women. The prevalenc
undiagnosed MI was 4.9% (3.2 – 7.3) in men and 3.9% (2.6 – 5.6) in women. Undiag
sed MIs were more common in the women with than those without diabetes.

The total prevalence of CHD was 37.7% (33.4 – 42.0) in men and 42.0% (38.3 – 4
in women. Among men, the prevalence was highest in those aged 75 – 84 years,
among women, the highest prevalence was seen in the oldest age group of 85 ye
over. Among men, a higher prevalence of CHD was associated with increasing age
history of having smoked in the past, whereas among women it was associated with
reasing age and a lower educational level.

On items representing mobility and managing in IADL, the patients with CHD (A
and/or a past MI) reported more difficulties or dependence than the controls. Am
female patients, more severe chest pain was associated with poor managing in IADL
poor mobility. Severe dyspnoea was associated with poor mobility among both male



142

res-
ility
vas-
sso-
old

ine of
ita-
ely

emale
than
patie-
ciated
ients.
s in
ion

, the
the
high
itive

low
mong
more
ation

by the
roup
most
ing,
sso-

o-
men
f the

esti-
ere

ong
female patients, and with poor managing in IADL among male patients. Logistic reg
sion analyses failed to show any independent association of CHD with physical disab
among the elderly. However, physical disability was associated with the use of cardio
cular drugs in the models among both sexes, which probably indirectly indicates an a
ciation between physical disability and CHD. Several confounding factors, such as
age, depression, cancer and the use of psychotropic drugs, contributed to the decl
functional abilities even among the persons with CHD. Especially male patients' lim
tions in physical abilities may be partly due to the fact that men with CHD are more lik
to be depressed compared to men without CHD.

The prevalence of depression was 29% among male patients and 20% among f
patients. Depression was significantly more common among male CHD patients
among male controls. Depression had so far gone undiagnosed among many CHD
nts and controls, especially males. Among male CHD patients, depression was asso
with more severe dyspnoea, but no similar association was found among female pat
Among men, the most important factors associated with depression were difficultie
physical functioning, widowhood or divorce, while among women, previous depress
and the use of ACE inhibitors emerged as significant.

There were no differences between patients and controls in the total MMSE scores
MMSE subtest scores or the overall test-based cognitive functioning. According to
logistic regression analyses, the cognitive impairment of men was associated with
age, the use of cardiac glycosides and physical disability. Among women, cogn
impairment was associated with high age and the use of antipsychotics.

Male patients had a higher visiting activity than controls. Among male patients, a
social participation rate tended to be associated with more severe dyspnoea. A
female patients, a small number of hobby activities tended to be associated with
severe dyspnoea. Among male patients, however, a high or moderate social particip
rate tended to be associated with more severe chest pain. This may be explained
fact that the majority of male patients with chest pain on effort belonged to the age g
of 64-74 years. They were the ones with the best functional abilities and, thus, were
often in situations predisposing to chest pain. Old age, difficulties in physical function
CHD and chronic obstructive pulmonary disease were the most important factors a
ciated with impaired social functioning.

10.4. Conclusions

CHD is common in elderly Finns. The total prevalence of CHD, including AP, MI, cor
nary artery bypass operation or angioplasty or ischaemic ECG findings, is 38% in
and 42% in women, aged 64 – 97 years. The prevalence of CHD is higher than that o
clinical manifestations, although it is possible that the prevalence of CHD was over
mated in the study population. Ischaemic ECG findings, especially minor ones, w
common in this elderly population. Undiagnosed MIs were common especially am
women with diabetes.
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CHD seems to be less severe in elderly women than men. More men than women
suffered a MI (14% vs. 7%) or a MI with a major Q wave (4% vs. 1%). This may in p
be due to the fact that the majority of men are current or ex-smokers, whereas the m
rity of women have never smoked.

The clinical picture of CHD varied in this elderly population. Some patients had
symptoms, while some had chest pain and/or dyspnoea. More male than female pa
suffered from typical AP (9% vs. 5%). Atypical chest pain with ischaemic ECG chan
is common, especially among women. Minor ECG changes especially in the ST a
segments are common with ageing, but these findings, combined with atypical chest
or dyspnoea, may suggest the possibility of CHD. Atrial fibrillation, heart enlargemen
chest x-ray, hypertension and severe dyspnoea are more common in male and fema
sons with CHD than in persons without it. Diabetes is also more common in male
sons with than without CHD.

Elderly CHD patients have more limited functional abilities than matched contro
which may be due to the symptoms of the disease. Especially male patients' physical
tations may be partly due to the fact that men with CHD are more likely to be depres
Although no independent association between physical disability and CHD was fo
the associations that emerged between physical disability and the use of cardiova
medication probably imply a causal relationship between CHD and physical disability

Depression is common among patients with CHD. The symptoms of depression
be masked behind the somatic symptoms of severe illness. More attention should be
to the recognition and treatment of CHD patient's depression. It seems that CHD is n
independent factor in the etiology of depression among the elderly, but that physical
bility and psychosocial factors contribute as well. The association of CHD with dep
sion among men is explained by the acute or chronic psychic stress caused by CH
may be that the more complicated the patient's CHD, the more probable is the presen
depression.

In general, cognitive impairment is equally common among elderly ambulatory C
patients and elderly subjects without CHD. The relative contribution of CHD to
occurrence of cognitive impairment among aged non-institutionalized persons is non
minimal.

CHD has no major impact on community-dwelling patients' social functioning. Sev
CHD is related to decreased social functioning, though younger patients, in spite of
chest pain, are capable of social participation. At least among male CHD patients w
lowered social participation rate, CHD and other factors, such as physical disab
higher age and other chronic diseases, are contributors.
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12. Liitetaulukot 1-3 ja Appendix
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ten
kaan.
Liitetaulukko 1. Eräiden sairauksien, lääkkeiden käytön ja kliinisten löydös
esiintyminen tutkimusväestössä. Luvut ovat prosentuaalisia osuuksia sukupuolen mu

Miehet Naiset

64+
(N=488)

64+
(N=708)

Tiedossa olevat sairaudet

Verenpainetauti 27.1 39.6

Iskeeminen sydänsairaus 23.6 15.8

Ei-reumaattinen läppävika 2.1 1.3

Kardiomyopatia 0.4 0.0

Aivoverenkierron häiriön jälkitila 9.4 10.7

Sydämen vajaatoiminta iskeemiseltä pohjalta 5.5 6.1

Astma 3.5 4.2

COPD1 12.5 3.0

Dementia 4.1 4.7

Vakava masennus 4.1 4.1

Neuroosi (sisältää lievän masennuksen) 8.0 14.0

Skitsofrenia tai muut psykoosit 0.8 3.0

Epilepsia 1.0 1.6

Parkinsonin tauti 1.0 1.0

Nivelreuma 2.3 2.3

Nivelrikko 24.2 38.3

Liikapainoisuus 9.4 14.0

Diabetes 11.5 11.0

Glaukooma 3.7 3.1

Harmaakaihi 5.3 9.8

Unettomuus 12.1 14.7

Lääkkeiden käyttö2

Sydänlääkkeet 28.9 27.7

Sydänglykosidit 14.1 17.0

Nitrovalmisteet 19.7 16.5

Beetasalpaajat 16.2 15.1

Kalsiumsalpaajat 12.1 12.6

Diureetit 21.5 35.3

ACE:n estäjät 4.9 3.4

Antilipidilääkkeet 0.2 0.3

Unilääkkeet (hypnootit) 9.2 13.1

Antipsykootit 5.7 8.1

Rauhoittavat lääkkeet 7.4 13.7

Masennuslääkkeet 2.9 5.5

Diabeteslääkkeet 8.6 7.3

Tulehduskipu- tai reumalääkkeet 17.6 25.1

ASA-valmisteet 13.9 11.2

Astmalääkkeet 8.2 6.2

Parkinsonin taudin lääkkeet 1.0 1.7

Po. estrogeeni-progestageenikorvaushoito tai po./transdermaa-
linen estrogeenikorvaushoito3 0.0 1.4

Kliiniset löydökset

Aivohalvauksen jälkitila 2.3 2.7

Ekstrapyramidaalioireet 7.2 6.7

Keskivaikea tai vaikea lonkan nivelrikko 5.0 6.3

Keskivaikea tai vaikea polven nivelrikko 3.3 11.7

Painoindeksi (BMI) (kg/m2) > 30 20.1 32.8
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Liitetaulukko 2. EKG-löydösten vallitsevuus miehillä ja naisilla ikäryhmittäin.

Liitetaulukko 1. jatkuu
Miehet Naiset

64+
(N=488)

64+
(N=708)

Silmien yhteinen näöntarkkuus < 0.3 5.0 7.4

Ei kuule tavallista puhetta 5 m:n etäisyydeltä 21.8 15.1

Masentuneisuus (Zungin testi)4 17.9 19.1

MMSE5 (summapistemäärä 0 - 23) 17.9 20.2

1 COPD = pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus.2 Lääkkeet ryhmitelty anatomis-terapeuttisen luokitusjärjestelmän (ATC
mukaan.3 po. = peroraalinen, suun kautta annosteltava.4 Diagnoosi perustuu Zungin itsetäytettävään kyselylomakkeistoon (p
teet >45 = masentunut). Tiedot puuttuvat 46 mieheltä ja 68 naiselta.5 Mini-Mental State Examination. Tiedot puuttuvat 3 mie-
heltä ja 4 naiselta.

Min-
nesota-
koodi

Miehet1 Naiset2

64-74-v. yli 75-v. Yht. 64-74-v. yli 75-v. Yht.

(N=322) (N=166) (N=488) (N=417) (N=291) (N=708)

EKG-löydös n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) p-arvo3

1.1 Suuri Q/QS-aalto 11 (3.4) 6 (3.6) 17 (3.5) 3 (0.7) 3 (1.1) 6 (0.8) 0.001

1.2 Keskisuuri Q/QS-aalto 18 (5.6) 9 (5.5) 27 (5.6) 14 (3.4) 9 (3.2) 23 (3.3) 0.056

1.3 Pieni Q/QS-aalto 4 (1.3) 15 (9.1) 19 (3.9) 13 (3.1) 17 (6.0) 30 (4.3) 0.745

1.1-1.3 Q/QS-aalto 33 (10.3) 30 (18.2) 63 (13.0) 30 (7.2) 29 (10.3) 59 (8.4) 0.01

2.1 QRS-akselin siirtyminen vasemmalle 27 (8.4) 24 (14.6) 51 (10.5) 18 (4.3) 19 (6.7) 37 (5.3) 0.0

2.2 QRS-akselin siirtyminen oikealle 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.4) 1 (0.1) 0.999

2.3 QRS-akselin siirtyminen oikealle,
vaihtoehtoinen

0 (0.0) 1 (0.6) 1 (0.2) 2 (0.5) 0 (0.0) 2 (0.3) 0.999

2.4-2.5 Muu QRS-akselin siirtyminen 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.4) 1 (0.1) 0.999

3.1 Korkea R-aalto (vasen) 26 (8.1) 18 (10.9) 44 (9.1) 28 (6.7) 42 (14.9) 70 (10.0) 0.58

3.2 Korkea R-aalto (oikea) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) N/A

3.3 Korkea R-aalto (vasen, vaihtoehtoi-
nen)

27 (8.4) 15 (9.1) 42 (8.6) 32 (7.7) 34 (12.1) 66 (9.4) 0.638

3.1/3.3 Korkea R-aalto (vasen tai vasen vaih-
toehtoinen)

53 (16.5) 33 (20.0) 86 (17.7) 60 (14.4) 76 (27.0) 136 (19.5) 0.445

3.4 Korkea R-aalto (vasen ja oikea,
molemmat samanaikaisesti)

1 (0.3) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.410

4.1 ST-tason lasku >1mm 7 (2.2) 12 (7.3) 19 (3.9) 18 (4.3) 26 (9.2) 44 (6.3) 0.072

4.2 ST-tason lasku 0.5-0.9 mm 12 (3.7) 10 (6.1) 22 (4.5) 17 (4.1) 32 (11.4) 49 (7.0) 0.07

4.3 ST-tason lasku < 0.5 mm 11 (3.4) 15 (9.1) 26 (5.4) 32 (7.7) 38 (13.5) 70 (10.0) 0.00

4.4 ST-tason lasku >1 mm ja ST-tason
kääntyminen ylöspäin

1 (0.3) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.410

4.1-4.4 ST-tason lasku 31 (9.6) 37 (22.5) 68 (14.0) 67 (16.1) 96 (34.1) 163 (23.3) <0.0

5.1 Negatiivinen T-aalto >5 mm 2 (0.6) 2 (1.2) 4 (0.8) 5 (1.2) 3 (1.1) 8 (1.1) 0.770

5.2 Negatiivinen T-aalto 1-4 mm 28 (8.7) 22 (13.3) 50 (10.3) 41 (9.8) 46 (16.3) 87 (12.5) 0.25

5.3 Negatiivinen T-aalto < 1 mm 33 (10.3) 29 (17.6) 62 (12.8) 53 (12.7) 74 (26.2) 127 (18.2) 0.01

5.1-5.3 Negatiivinen T-aalto 63 (19.6) 53 (32.1) 116 (23.9) 99 (23.7) 123 (43.6) 222 (31.8) 0.0

6.1 3° AV-katkos 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) N/A

6.2 2° AV-katkos 0 (0.0) 3 (1.8) 3 (0.6) 2 (0.5) 0 (0.0) 2 (0.3) 0.406
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Liitetaulukko 2. jatkuu

Min-
nesota-
koodi

Miehet1 Naiset2

64-74-v. yli 75-v. Yht. 64-74-v. yli 75-v. Yht.

(N=322) (N=166) (N=488) (N=417) (N=291) (N=708)

EKG-löydös n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) p-arvo3

6.3 1° AV-katkos 11 (3.4) 20 (12.1) 31 (6.4) 14 (3.4) 22 (7.8) 36 (5.1) 0.368

6.4 WPW-syndrooma 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) N/A

6.5 Lyhyt PR-väli 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.2) 1 (0.4) 2 (0.3) 0.516

6.6 Intermittoiva aberrantti AV-johtuminen 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) N/A

6.1-6.64 AV-johtumishäiriöt 11 (3.4) 22 (13.3) 33 (6.8) 17 (4.1) 23 (8.2) 40 (5.7) 0.452

6.8 Tahdistin 1 (0.3) 2 (1.2) 3 (0.6) 2 (0.5) 5 (1.8) 7 (1.0) 0.748

7.1 LBBB (vasen haarakatkos) 5 (1.6) 5 (3.0) 10 (2.1) 11 (2.6) 6 (2.2) 17 (2.4) 0.66

7.2 RBBB (oikea haarakatkos) 8 (2.5) 5 (3.0) 13 (2.7) 5 (1.2) 5 (1.8) 10 (1.4) 0.13

7.3 Epätäydellinen RBBB 7 (2.2) 1 (0.6) 8 (1.7) 2 (0.5) 2 (0.7) 4 (0.6) 0.081

7.4 Kammionsisäinen johtumishäiriö 5 (1.6) 6 (3.6) 11 (2.3) 2 (0.5) 4 (1.4) 6 (0.9) 0.04

7.5 'R-R prime' kytkennöissä V1 tai V2 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0) 1 (0.1) 0.999

7.6 Epätäydellinen LBBB 2 (0.6) 4 (2.4) 6 (1.2) 4 (1.0) 3 (1.1) 7 (1.0) 0.705

7.7 Vasemman etuhaarakkeen katkos (Left
anterior hemiblock (LAH))

4 (1.3) 4 (2.4) 8 (1.7) 4 (1.0) 3 (1.1) 7 (1.0) 0.329

7.8 LAH ja RBBB (molemmat samanai-
kaisesti)

3 (0.9) 3 (1.8) 6 (1.2) 0 (0.0) 1 (0.4) 1 (0.1) 0.021

7.1-7.85 Kammioperäiset johtumishäiriöt 33 (10.3) 27 (16.4) 60 (12.4) 29 (7.1) 24 (8.7) 53 (7.5) 0.00

8.1.1 Eteisperäiset lisälyönnit 9 (2.8) 15 (9.1) 24 (4.9) 16 (3.8) 22 (7.8) 38 (5.4) 0.70

8.1.2 Kammioperäiset lisälyönnit 18 (5.6) 14 (8.5) 32 (6.6) 9 (2.2) 18 (6.4) 27 (3.9) 0.03

8.16 Lisälyönnit 26 (8.1) 29 (17.6) 55 (11.3) 25 (6.0) 39 (13.9) 64 (9.2) 0.223

8.2 Kammiotakykardia (kammioperäinen
nopealyöntisyys)

0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) N/A

8.3 Eteisvärinä 22 (6.9) 20 (12.1) 42 (8.6) 9 (2.2) 21 (7.5) 30 (4.3) 0.002

8.4 Supraventrikulaarinen takykardia
(eteisperäinen nopealyöntisyys)

1 (0.3) 4 (2.4) 5 (1.0) 2 (0.5) 4 (1.4) 6 (0.9) 0.767

8.5 Idioventrikulaarinen rytmi 1 (0.3) 0 (0.0) 1 (0.2) 2 (0.5) 1 (0.4) 3 (0.4) 0.648

8.6 A-V-nodaalirytmi 1 (0.3) 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0) 0. (0.0) 0 (0.0) 0.410

8.7 Sinustakykardia (nopealyöntisyys, yli
100/min)

7 (2.2) 1 (0.6) 8 (1.7) 7 (1.7) 7 (2.5) 14 (2.0) 0.655

8.8 Sinusbradykardia (hidaslyöntisyys,
alle 50/min)

12 (3.7) 4 (2.4) 16 (3.3) 13 (3.1) 3 (1.1) 16 (2.3) 0.295

8.9 Muut rytmihäiriöt 5 (1.6) 4 (2.4) 9 (1.9) 2 (0.5) 4 (1.4) 6 (0.9) 0.132

9.1 Matala QRS-kompleksi 2 (0.6) 1 (0.6) 3 (0.6) 1 (0.29 1 (0.4) 2 (0.3) 0.406

9.2 ST-tason nousu 0 (0.0) 4 (2.4) 4 (0.8) 1 (0.2) 2 (0.7) 3 (0.4) 0.455

9.3 Korkea P-aalto ('P-pulmonale') 2 (0.6) 1 (0.6) 3 (0.6) 3 (0.7) 1 (0.4) 4 (0.6) 0.99

9.4.1 Sydämen sähköisen akselin kiertymi-
nen vastapäivään

81 (25.2) 33 (20.0) 114 (23.5) 112 (26.9) 65 (23.1) 177 (25.3) 0.463

9.4.2 Sydämen sähköisen akselin kiertymi-
nen myötäpäivään

218 (67.9) 115 (69.7) 333 (68.5) 286 (68.6) 198 (70.2) 484 (69.2) 0.791

9.5 Korkea T-aalto 1 (0.3) 1 (0.6) 2 (0.4) 0 (0.0) 2 (0.7) 2 (0.3) 0.999

Ei koodattavia muutoksia 125 (38.9) 29 (17.6) 154 (31.7) 180 (43.2) 66 (23.4) 246 (35.2) 0.2

1 EKG-nauhoitus puuttuu yhdeltä mieheltä. Lisäksi yhdellä miehellä EKG-nauhoitus oli epäonnistunut.2 EKG-nauhoitus puuttuu
kuudelta naiselta. Lisäksi kolmella naisella EKG-nauhoitus oli epäonnistunut.3 p-arvot sukupuolten eron mukaan.4 Yhdellä mie-
hellä oli koodit 6.2.3 ja 6.3 samanaikaisesti.5 Yhdellä miehellä oli koodit 7.2.1 ja 7.6 samanaikaisesti. Yhdellä miehellä oli kood
7.2.1 ja 7.4 samanaikaisesti.6 Yhdellä miehellä ja yhdellä naisella oli koodit 8.1.1 ja 8.1.2 samanaikaisesti.
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en
kossa
Liitetaulukko 3. Eräiden toimintakykyyn liittyvien ominaisuuksien esiintymin
tutkimusväestössä. Prosentuaaliset osuudet vastaavaan ikäryhmään kuuluvien jou
sukupuolen mukaan.

Miehet Naiset

64-74-v. 75-84-v. 85+ 65 + 64-74-v. 75-84-v. 85+ 64+

(N=321) (N=146) (N=20) (N=488) (N=417) (N=228) (N=63) (N=708)

Liikuntakyky

Ei käytä liikkumisapuvälinettä1 92.8 74.7 45.0 85.4 92.3 67.1 36.5 79.3

Käyttää liikkumisapuvälinettä 6.5 24.0 45.0 13.4 6.7 26.7 47.6 16.7

Liikuntakyvytön 0.6 1.4 10.0 1.2 1.0 6.2 15.9 4.0

Vaikeuksia tai avun tarve:

Käveleminen huoneiden väliä 14.0 34.3 60.0 21.9 13.2 45.6 79.4 29.5

Kulkeminen portaissa 22.7 44.5 75.0 31.4 29.7 62.7 92.1 45.9

Liikkuminen ulkona 20.5 43.2 75.0 29.5 22.1 59.7 88.9 40.1

Käveleminen ainakin 400 m 21.1 44.5 75.0 30.3 24.2 60.1 88.9 41.5

ADL

Vaikeuksia tai avun tarve:

Syöminen 2.5 13.0 25.0 6.6 2.4 10.5 30.2 7.5

Pääseminen vuoteeseen ja vuoteesta 9.0 26.0 45.0 15.6 8.2 34.7 55.6 20.9

WC:ssä käyminen 7.5 23.3 45.0 13.7 7.2 29.0 61.9 19.1

Pukeutuminen ja riisuutuminen 9.3 27.4 65.0 17.0 8.4 28.5 60.3 19.5

Peseytyminen ja kylpeminen 7.8 32.2 70.0 17.6 8.4 38.2 77.8 24.2

Tarvitsee apua vähintään yhdessä
ADL-toiminnossa 3.7 21.2 40.0 10.5 3.8 19.3 54.0 13.3

IADL

Vaikeuksia tai avun tarve:

Ruoan laittaminen 10.6 40.4 80.0 22.3 10.3 40.8 79.4 26.3

Kevyiden kotitöiden tekeminen 14.6 43.2 80.0 25.8 14.9 52.6 85.7 33.3

Raskaiden kotitöiden tekeminen 27.3 57.5 90.0 38.9 34.5 71.9 95.2 52.0

Painavien tavaroiden kantaminen 19.9 46.6 85.0 30.5 32.4 64.9 90.5 48.0

Varpaankynsien leikkaaminen 18.6 51.4 80.0 30.9 25.7 59.3 92.1 42.4

Tarvitsee apua vähintään yhdessä
IADL-toiminnossa 16.8 45.2 80.0 27.9 26.2 58.9 93.7 42.7

Terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttö

Valvottu kotisairaanhoito 1.6 10.3 10.0 4.5 1.9 9.2 7.9 4.8

Pitkäaikainen laitoshoito 0.9 7.5 25.0 3.9 1.4 7.9 34.9 6.5

1 Liikkumisapuväline = kävelykeppi, kyynär- tai kainalosauvat, kävelyteline, pyörätuoli
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APPENDIX

LONDON SCHOOL OF HYGIENE CARDIOVASCULAR QUESTIONNAIRE
(Roseet al. 1982)

RINTAKIPULOMAKKEISTO
(For administration by an interviewer)
(Haastattelija täyttää)

Section A: Chest Pain on Effort
Osa A: Rasitusrintakipu

1. Have you ever had any pain or discomfort in your chest?
Oletteko koskaan tuntenut kipua, puristusta tai painon tunnetta rinnassanne?
Yes Kyllä
No Ei

If "No", proceed to Section C (Intermittent Claudication).
Jos vastaus on “Ei“, siirrytään osaan C (Katkokävelyoire).

If "Yes", ask next question.
Jos vastaus on “Kyllä“, siirrytään seuraavaan kysymykseen.

2. Do you get it when you walk uphill or hurry?
Tuleeko se, kun kävelette ylämäkeä tai kun kiiruhdatte tasamaata?
Yes Kyllä
No Ei
Never hurries or walks uphill Ei kiiruhda koskaan eikä kävele

ylämäkeä

3. Do you get it when you walk at an ordinary pace on the level?
Tuleeko se, kun kävelette tavallista vauhtia tasaisella maalla?
Yes Kyllä
No Ei

4. What do you do if you get it while you are walking?
Mitä teette, jos se tulee kävellessänne?
Stop or slow down Pysähdytte tai hidastatte kävelynopeutta
Carry on Jatkatte matkaa

Otatte nitron ja jatkatte matkaa

Record "Stop or slow down" if subject carries on after taking nitroglycerine.

5. If you stand still, what happens to it?
Jos pysähdytte, mitä vaivalle tapahtuu?
Relieved Helpottuu
Not relieved Ei helpotu

6. How soon?
Kuinka pian?
10 minutes or less 10 minuutissa tai nopeammin
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hour

nyt

ttyvät:
Yli 10 minuutissa More than 10 minutes

7. Will you show me where it was?
Näytättekö minulle, missä vaiva tuntui?
Sternum (upper or middle) Rintalastan keski- tai yläosassa
Sternum (lower) Rintalastan alaosassa
Left anterior chest Rintakehän vasemmassa etuosassa
Left arm Vasemmassa yläraajassa
Other Muualla. Missä?

Record all areas mentioned.
Kaikki alueet merkitään.

8. Do you feel it anywhere else?
Tunnetteko sitä missään muualla?
Yes Kyllä
No Ei

If "Yes", record additional information above.
Kyllä-vastaus koodataan myös edelliseen kysymykseen.

Section B: Possible Infarction
Osa B: Mahdollinen infarkti

1. Have you ever had a severe pain across the front of your chest lasting for half an
or more?
Onko teillä koskaan ollut ankaraa kipua läpi rintakehänne niin, että kipu olisi kestä
0.5 tuntia tai kauemmin?
Yes Kyllä
No Ei

Diagnostic Criteria for Angina Pectoris and Possible Infarction
Angina pectoriksen ja sydäninfarktin diagnostiset kriteerit

"Angina" is defined as being present in subjects who answer as follows:
Tutkittavalla katsotaan olevan angina pectoris, jos seuraavat vastausvaihtoehdot täy

Q.1: "Yes" K. 1: “Kyllä“
Q.2or 3: "Yes" K. 2 tai 3: “Kyllä“
Q.4: "Stop or slow down" K. 4: “Pysähtyy, hidastaa tai ottaa nitron ja jatkaa matkaa“
Q.5: "Relieved" K. 5: “Helpottuu“
Q.6: "10 minutes or less" K. 6: “10 minuutissa tai alle“
Q.7: (a) Sternum (upper or
middle, or lower),or (b) left
anterior chestand left arm K. 7: (a) rintalasta (ylä-, keski- tai alaosa)tai (b) rintakehän

vasen etuosaja vasen yläraaja

"Angina" may be graded according to severity:
Angina pectoris voidaan jakaa kahteen eri vaikeusluokkaan:

Q.3: "No" = Grade 1 K. 3: “Ei“ = Luokka 1
"Yes" = Grade 2 “Kyllä“ = Luokka 2
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"Pain of possible infarction" is defined as being present in subjects who answer as
lows:
Tutkittavalla katsotaan olleen sydäninfarktiin viittaava rintakipu, jos seuraava vast
vaihtoehto täyttyy:

Q.9: "Yes" K. 9: “Kyllä“

DYSPNOEA QUESTIONNAIRE
(Roseet al. 1982)

HENGENAHDISTUSLOMAKKEISTO
(For administration by an interviewer)
(Haastattelija täyttää)

1. Are you troubled by shortness of breath when hurrying on level ground or walking
a slight hill?
Hengästyttekö (saatteko hengenahdistusta), kun kiiruhdatte tasamaalla tai käv
ylämäkeä?
Yes Kyllä
No Ei

If "No", stop here. If "Yes", proceed to next question.
Jos vastaus on “Ei“, pysähdytään tähän. Jos vastaus on “Kyllä“, siirrytään seuraa
kysymykseen.

2. Do you get short of breath walking with other people of your own age on le
ground?
Hengästyttekö (saatteko hengenahdistusta) kävellessänne ikäistenne kanssa ta
vauhtia tasamaalla?
Yes Kyllä
No Ei

If "No", stop here. If "Yes", proceed to next question.
Jos vastaus on “Ei“, pysähdytään tähän. Jos vastaus on “Kyllä“, siirrytään seuraa
kysymykseen.

3. Do you have to stop for breath when walking at your own pace on level ground?
Täytyykö teidän pysähtyä hengittämään, kun kävelette omaa vauhtianne tasama
Yes Kyllä
No Ei

If "No", stop here. If "Yes", proceed to next question.
Jos vastaus on “Ei“, pysähdytään tähän. Jos vastaus on “Kyllä“, siirrytään seuraa
kysymykseen.

4. Are you short of breath on washing or dessing?
Hengästyttekö (saatteko hengenahdistusta) peseytyessänne tai pukeutuessanne
Yes Kyllä
No Ei

On the basis of the subject's answers, dyspnoea may be graded as follows:
Vastauksien perusteella hengenahdistus voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:
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Grade 1: Luokka 1:
Q.1: "Yes" K. 1: “Kyllä“
Q.2-4: "No" K. 2-4: “Ei“

Grade 2: Luokka 2:
Q.1-2: "Yes" K. 1-2: “Kyllä“
Q.3-4: "No" K. 3-4: “Ei“

Grade 3: Luokka 3:
Q.1-3: "Yes" K. 1-3: “Kyllä“
Q.4: "No" K. 4: “Ei“

Grade 4: Luokka 4:
Q.1-4: "Yes" K. 1-4: “Kyllä“
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