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Úvod. Starnutie populácie je závažným demografickým problémom Slovenska. Táto skutočnosť sa anestéziológov bezprostredne dotýka,
nakoľko stále viac pacientov je a bude vo vyššom veku operovaných pre chronické aj akútne ochorenia.
Cieľ práce. Zistiť predoperačné komplikujúce ochorenia, perioperačné komplikácie, prediktory mortality a mortalitu v súbore pacientov,
u ktorých bola na pracovisku autorov vykonaná anestézia vo veku ≥ 80 rokov pri akútnych a plánovaných výkonoch všetkých chirurgických
odborov (okrem kardio a hrudníkovej chirurgie) a pri endoskopických výkonoch.
Metodika. Retrospektívna, observačná, neintervenčná štúdia bez spracovávania osobných údajov, preto súhlas etickej komisie nebol
vyžiadaný. Autori retrospektívne vyhodnotili 291 kariet z databázy anestézií EVAN a z nemocničného informačného systému. Mortalita
bola zisťovaná z databázy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Z pooperačných komplikácií boli zisťované iba komplikácie
v bezprostrednom pooperačnom období, zaznamenané v anestetickom zázname. Príčina úmrtia nebola zisťovaná.
Výsledky. Z predoperačných komplikujúcich ochorení boli najčastejšie zistené ischemická choroba srdca (81,7 %), artériová hypertenzia (89,7 %),
arytmie (42,6 %), neurologické ochorenia (41,2 %), diabetes mellitus (28,9 %), ochorenia obličiek (26,1 %), pľúc (15,5 %), pečene (13,0 %), 6,9 %
pacientov malo implantované zariadenia alebo stenty, 21,3 % pacientov užívalo antikoagulačnú a antiagregačnú liečbu. Z perioperačných
problémov to boli hypotenzia u 45,2 % pacientov (pacienti, u ktorých bol podaný efedrín alebo iný vazopresor), artériová hypertenzia u 43,3 %
pacientov, arytmia u 15,1 %, bronchospazmus u 2,7 %. Po plánovaných operáciách aj urgentných výkonoch zomrelo v nemocnici 32,6 %
pacientov, do 1 roka 43,3 %. Prediktormi mortality boli ASA (p < 0,001), naliehavosť výkonu (p < 0,002) a hladina Hb < 120 g/l pred operáciou
(p < 0,009). Anémia pred operáciou zvýšila riziko smrti 1,68-krát. Vyššia mortalita bola u pacientov s predoperačným ochorením obličiek.
Záver. Na udržanie kvality života v pooperačnom období, zníženie komplikácií a mortality geriatrických pacientov je rozhodujúci dôkladný
a citlivý manažment v rámci tímovej spolupráce.
Kľúčové slová: geriatrický pacient, perioperačný manažment, komplikujúce ochorenia, perioperačné komplikácie, prediktory mortality, mortalita

Geriatric patient and perioperative management
Introduction. Aging is a serious demographic problem for Slovakia. This fact is more and more immediately touching anaesthesiologists,
because more and more patients are and will be in a higher age operated for chronic and acute illnesses.
Objective of the work. To determine preoperative complicating illnesses, perioperative complications, predictors of mortality and mortality
of patients operated in the hospital of the authors under general or regional anaesthesia at the age ≥ 80 years during urgent and planned
surgery of all surgical disciplines (except of cardio and thoracic surgery), and during endoscopic procedures.
Methodology. Retrospective, observational, non interventional study, without personal data, so the consent of Ethics Committee was
not requested. The authors have focused on the set of patients whose anaesthesia has been made at the age ≥ 80 years. Retrospectively
evaluated 291 cards from the anaesthetic database EVAN and from the hospital information system. Mortality was checked in the database of the Office for the supervision of health care. Of post-operative complications only complications in the immediate postoperative
period recorded in anaesthetic records were analysed. The cause of death has not been determined.
Results. From the preoperative complicating diseases the most common were ischemic heart disease (81.7%), arterial hypertension (89.7%),
arrhythmia (42.6%), neurological diseases (41.2%), diabetes mellitus (28.9%), kidney (26.1%), lungs (15.5%) and liver (13.0%) diseases, in
6.9% of patients devices or stents were implanted, 21.3% of patients received anticoagulant and antiplatelet therapy. From the perioperative
problems were hypotension in 45.2% patients (patients who were administered ephedrine or other vasopressors), in 43.3% hypertension,
arrhythmia in 15.1%, bronchospasm in 2.7% patients. In hospital mortality after planned and urgent operations was 32.6%, mortality within 1
year was 43.3%. Predictors of mortality were ASA (p < 0.001), urgency of procedure (p < 0.002) and Hb <120 g/l prior to surgery (p < 0.009).
Anaemia before surgery increased the risk of death 1.68 times. Mortality was higher in patients with preoperative renal disease.
Conclusion. In order to maintain quality of life in the post-operative period, careful and sensitive management within teamwork is crucial
to reduce the complications and mortality of geriatric patients.
Key words: geriatric patient, perioperative management, co-existing diseases, predictors of mortality, mortality
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Úvod

Podľa Eurostatu do roku 2030
vzrastie v krajinách EÚ populácia
> 80-ročných o 57,1 %. V rozvinutých
krajinách sú seniori (> 65 rokov) najrýchlejšie rastúcim segmentom populácie. Najrýchlejšiu dynamiku rastu má
skupina starých seniorov (> 85 rokov)
(1). Táto skutočnosť sa anestéziológov
bezprostredne dotýka, nakoľko stále
viac pacientov je a bude vo vyššom veku operovaných pre chronické aj akútne
ochorenia.
Staroba je prejavom a dôsledkom
involučných funkčných i morfologických
zmien, prebiehajúcich druhovo špecifickou rýchlosťou a výraznou interindividuálnou variabilitou. Tieto zmeny vedú
k typickému obrazu označovanému ako
starecký fenotyp. Ten je modifikovaný
vplyvmi prostredia, zdravotným stavom,
životným štýlom a vplyvmi sociálno-ekonomickými a psychickými. Staroba sa
rozlišuje na kalendárnu, sociálnu a biologickú.
So starobou je spájaný pojem
„krehkosť“ (frailty). Je to znížená schopnosť udržať homeostázu, menej účinná
odpoveď na fyzický, psychický a environmentálny stres. Stresorom môže byť
choroba, operačný výkon, komplikácie,
samotná starostlivosť (2, 3).
Predoperačné vyšetrenie, stanovenie miery rizika, krehkosti, citlivý
perioperačný manažment, anestézia
s rešpektovaním farmakokinetiky a farmakodynamiky u geriatrických pacientov sú kľúčové pri indikácii chirurgickej
liečby a pri výslednom stave pacientov
vo vyššom veku (3, 4, 5, 6, 7).

Cieľ práce

Zistiť predoperačné komplikujúce ochorenia, perioperačné komplikácie, prediktory mortality a mortalitu
u pacientov, u ktorých bola anestézia
vykonaná vo veku ≥ 80 rokov.

Metodika

Retrospektívna, observačná,
neintervenčná štúdia, bez spracovávania osobných údajov, preto súhlas etickej
komisie nebol vyžiadaný.
Autori sa zamerali na súbor pacientov, u ktorých bola podaná anestézia
vo veku ≥ 80 rokov. Retrospektívne bolo
vyhodnotených 362 záznamov o anestézii − 232 pri plánovaných výkonoch,
130 pri urgentných. Informácie boli získané z kariet anestézií z databázy EVAN
a z nemocničného informačného systému. Vylúčené boli záznamy pacientov,
u ktorých bola anestézia poskytnutá opakovane, t. j. 71 záznamov od 20 pacientov. Následne bol vyhodnotený súbor 291
pacientov. Pri predoperačnom vyšetrení
neboli zisťované všetky parametre krehkosti, ako to odporúča Revenig (3),
z Charlsonovho comorbidity skóre (3)
nebol štandardne vyšetrovaný albumín.
Mortalita do 1 roka bola zisťovaná
z databázy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Z pooperačných
komplikácií boli zisťované iba komplikácie v bezprostrednom pooperačnom období, zaznamenané v anestetickom zázname. Príčina úmrtia nebola zisťovaná.
Krvné straty, keďže neboli presne
merané, neboli korelované. Za hranicu anémie bol považovaný Hb 120 g/l podľa WHO.

Štatistické hodnotenie

Na štatistické hodnotenie súboru
boli použité chí-kvadrátový test a T test.
Na analýzu prežitia pacientov boli použité Kaplan-Meierove krivky, log-rang test
a Coxova regresná analýza.

Výsledky

V UNLP na Triede SNP v Košiciach
bolo za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12.
2015 podaných 11 587 anestézií, z toho pri
urgentných výkonoch v službe 1 603, t. j.
13,8 %. Priemerný vek pacientov mužov
bol 50 rokov, žien 48 rokov. U pacientov ≥ 80-ročných bolo podaných 362
anestézií (3,1 %), z toho 15 u pacientov ≥
90 ročných. Počty anestézií podľa veku
sú v grafe 1. Hodnoty ASA u pacientov
≥ 80-ročných zobrazuje graf 2.
Spolu 130 anestézií bolo podaných
pacientom ≥ 80-ročným pri urgentných
operáciách (väčšinou zlomeniny stehnovej kosti, úrazy hlavy a brušné operácie).
V grafe 3 je znázornený stúpajúci trend
počtu anestézií u pacientov ≥ 80-ročných.
V ďalšom texte je vyhodnotenie
súboru 291 pacientov ≥ 80-ročných,
u ktorých bola anestézia podaná iba raz.
Graf 1. Počet anestézií podľa veku
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Graf 2. Rozdelenie anestézií u pacientov ≥ 80-ročných podľa ASA
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ASA – klasifikácia podľa Americkej spoločnosti anestéziológov
Hb – hemoglobín
EÚ – Európska únia
ICHS – ischemická choroba srdca
WHO – Svetová zdravotnícka organizácia
Pk/Pd – farmakokinetika/farmakodynamika
MAC – minimálna alveolárna koncentrácia
TCI – target control infusion – totálna
intravenózna anestézia s dosiahnutím
cieľových hodnôt
TU – transfúzna jednotka
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Graf 3. Stúpajúci trend anestézií u pacientov
≥ 80-ročných pri n = 362

Graf 4. Akútnosť výkonov verzus typ anestézie a ASA pri n = 362

Tabuľka 1. Parametre súboru
Priemer, SD

Vek (roky)
ASA
Hmotnosť (kg)
Dĺžka anestézie (min)

84, 2 ± 3,3
3,0 ± 0,6
80 ±16,8
90,5 ± 50,0

elektívne výkony

Tabuľka 2. Priemerné hodnoty hemoglobínu
pred operáciou, odhadovaných krvných strát
a počty transfúzií
Hb pred operáciou (g/l)
Krvné straty (ml)
Transfúzie počet

celková anestézia
akútnosť výkonu

Parameter

typ anestézie

akútne výkony

regionálna anestézia
akútnosť výkonu

elektívne výkony

akútne výkony

120,2 ± 1,0
246 (50 − 1 400)
29 (počet pacientov 24)

Tabuľka 3. Ochorenia pred operáciou
Ochorenie

Počet pac.

%

ICHS
238
81,8
Hypertenzia
261
89,7
Obličky
76
26,1
Pľúca
45
15,5
Pečeň
38
13,0
Arytmia
124
42,6
Implantabilné
20
6,8
zariadenia
Diabetes
84
28,9
Neurológia
120
41,2
Iné – AK
62
21,3
Vysvetlivky: implantabilné zariadenia – akékoľvek
implantované zariadenie, stenty, AK – antikoagulačná a antiagregačná liečba
Tabuľka 4. Hlavné chirurgické odbory
Odbor

Počet

%

Chirurgia
Ortopédia a traumatológia
Urológia
Neurochirurgia
Gynekológia
ORL
Očné
Endoskopia, endovaskulárne
Spolu

105
96
29
26
7
5
16
7
291

36,1
33,0
10,0
8,9
2,4
1,7
5,5
2,4
100

Tabuľka 5. Komplikácie počas anestézie
Komplikácia

Počet
pacientov

%

Hypotenzia
Artériová hypertenzia
Arytmia
Bronchospazmus
Sťažená. intubácia, aspirácia

131
126
44
8
0

45,0
43,3
15,1
2,7
0

Tabuľka 6. Úmrtie vs. naliehavosť výkonov
Naliehavosť výkonu

Exitus
Spolu

žije
zomrel

elektívne výkony

akútne výkony

Spolu

124
53
177

43
71
114

167
124
291

Parametre súboru − priemerné hodnoty
veku, ASA, približnej hmotnosti, dĺžky
anestézie sú v tabuľke 1. Priemerné hodnoty hemoglobínu (Hb) pred operáciou,
odhadovaných krvných strát (50 – 1 400
ml) a počty transfúzií sú v tabuľke 2.
Z 291 pacientov bolo 114 (39,8 %) operovaných akútne, 177 (60,2 %) plánovane.
U 66,6 % bol výkon v celkovej anestézii,
u 33,4 % v regionálnej anestézii.
Ochorenia zistené predoperačne
sú uvedené v tabuľke 3. Najčastejšie
to bola artériová hypertenzia (89,7 %)
a ICHS (81,8 %).
V tabuľke 4 sú uvedené odbory,
v ktorých boli pacienti ≥ 80-roční najčastejšie operovaní. Boli to hlavne úrazy končatín, brušné operácie a malígne
ochorenia.
V tabuľke 5 sú uvedené komplikácie počas anestézie. Najviac komplikácií
bolo zo strany kardiovaskulárneho systému. Hypotenzia (pacienti, u ktorých
bol podaný efedrín alebo iný vazopresor) bola zaznamenaná u 45 % pa-

Graf 5. Porovnanie prežívania pacientov
v mesiacoch v závislosti od toho, či bol výkon
elektívny alebo akútny

cientov, artériová hypertenzia u 43,3 %
pacientov.
Po operácii do 1 roka zomrelo 124
(42,6 %) pacientov, z nich počas hospitalizácie 95 (32,6 %) pacientov. Štatisticky významne vyššia úmrtnosť bola zaznamenaná po akútnom výkone − pozri tabuľku
6 a graf 5. Zo 114 pacientov operovaných
akútne zomrelo 71 pacientov, t. j. 62,3 %,
zo 177 pacientov operovaných plánovane
zomrelo 53, t. j. 29,9 %, p < 0,001.
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Tabuľka 7. Úmrtnosť u pacientov s predoperačnou hypertenziou, predoperačnou ICHS a predoperačným ochorením obličiek
Predoperačná artériová hypertenzia
Predoperačná ICHS
Predoperačné ochorenie obličiek

žije

zomrel

p

Úmrtie v deň operácie

1

áno

151

108

0,37

Úmrtie do 3 dní od operácie

1

nie

16

16

Úmrtie po 3 mesiacoch

1

áno

130

106

Prežitie do prepustenia z nemocnice

12 (80 %)

nie

37

18

áno

32

43

nie

135

81

0,1
0,03

Tabuľka 8. Rizikové faktory úmrtia
B

SE

Sig.

Exp (B)

ASA

0,638

0,179

< 0,001

1,893

1,333

2,687

Naliehavosť výkonu

0,788

0,219

< 0,001

2,200

1,433

3,376

Obličky

0,503

0,212

0,018

1,653

1,090

2,507

Hb < 120 g/l

0,518

0,206

0,012

1,679

1,122

2,513

Pri analýze výkonov podľa jednotlivých odborov nebol zaznamenaný štatisticky významný rozdiel v úmrtnosti.
Štatisticky významný rozdiel bol
zistený v úmrtnosti u pacientov s predoperačným ochorením obličiek. U pacientov s ICHS a predoperačnou hypertenziou štatisticky významný rozdiel
v úmrtnosti nebol zaznamenaný − pozri
tabuľku 7.
Rizikovými faktormi úmrtia v súbore autorov boli ASA, akútnosť výkonu,
predoperačné ochorenie obličiek a hemoglobín < 120 g/l − pozri tabuľku 8.
Anémia pred operáciou zvyšuje riziko smrti 1,68-krát. Za každý bod
ASA stúpa riziko o 89 %. Akútne výkony
boli 2,2-krát rizikovejšie ako elektívne,
prítomnosť ochorenia obličiek zvyšuje
riziko smrti 1,65-násobne.
V roku 2015 bola v súbore autorov
podaná anestézia u 15 pacientov vo veku
≥ 90 rokov. Úmrtnosť je v tabuľke 9.

Diskusia

Cieľom práce autorov bolo zistiť
predoperačné komplikujúce ochorenia, perioperačné komplikácie, prediktory mortality a mortalitu u pacientov,
u ktorých bola anestézia vykonaná vo
veku ≥ 80 rokov. Slabé miesta štúdie sú
v retrospektívnosti štúdie, keď neboli
vyhodnotené neskoré pooperačné komplikácie a príčiny úmrtia.
V roku 2015 bolo podaných
362 anestézií (3,1 % z anestézií všetkých vekových skupín) u pacientov ≥
80-ročných, z toho 15 u pacientov ≥
90-ročných. Trend anestézií v grafe

Tabuľka 9. Mortalita v súbore pacientov
≥ 90-ročných, n = 15

95 % CI

Graf 6. Sumárny graf prežívania celého súboru,
čas v mesiacoch

Tabuľka 10. Porovnanie ukazovateľov UNLP vs.
Chung
Parameter

UNLP

Chung (8)

Počet pacientov
Vek/roky
Priemerná hmotnosť/kg
Plánovaný výkon %
Akútny výkon %
Celková anestézia %
Regionálna anestézia %

291
84,2 ± 3,3
80 ± 16,8
60,2
39,8
66,6
33,4

404
84 ± 3,9
57,1 ± 11
85,6
14,4
72,2
28,8

Tabuľka 11. Porovnanie predoperačných ochorení
%
Ochorenie

UNLP

Chung (8)

Hypertenzia
ICHS
Diabetes mellitus
Ochorenia pľúc
Ochorenie pečene
Ochorenie obličiek

89,7
81,8
28,9
15,5
13,0
26,1

47,5
18,8
21,0
12,6
8,6
5,9

Tabuľka 12. Porovnanie operácií podľa odborov
% pacientov

3 v tejto vekovej skupine je stúpajúci podobne ako v prácach iných autorov. Po vyradení 71 kariet a záznamov od 20 pacientov, u ktorých bola
anestézia vykonaná opakovane, bol
vyhodnotený súbor 291 pacientov
≥ 80-ročných, z toho 15 pacientov
≥ 90-ročných, u ktorých bola anestézia
vykonaná iba raz.
V tabuľke 10 je porovnanie ukazovateľov štúdie autorov so štúdiou Chunga
(8). V štúdii Chunga bol rovnaký priemerný vek, nižšia telesná hmotnosť. V štúdii
autorov bol častejší akútny výkon (39,8 %
vs. 14,4 %), pomer celkovej a regionálnej
anestézie bol podobný.
Pri predoperačnom vyšetrení bol
v štúdii autorov oproti štúdii Chunga
takmer dvojnásobný výskyt artériovej
hypertenzie (89,7 % vs. 47,5 %), takmer
štvornásobný výskyt ICHS (81,8 % vs.
18,8 %) a ochorenia obličiek (26,1 % vs.
5,9 %) − pozri tabuľku 11.
Priemerná hodnota Hb pred
operáciou bola 120 g/l, pri odhado-

Odbor

UNLP

Chung (8)

Chirurgia
Ortopédia
a traumatológia
Urológia
Neurochirurgia

36,1
33,0

16,0
31,4

10,0
8,9

15,3
9,4

vaných priemerných stratách krvi 246 ml
(50 − 1 400 ml) iba u 24 (8,2 %) pacientov
bolo podaných spolu 29 TU erytrocytovej masy, čo je v súlade s racionálnym
podávaním transfúzií na našom pracovisku.
Z komplikácií v perioperačnom
období boli najčastejšie artériová hypotenzia a hypertenzia. Podobné komplikácie aj keď s nižším výskytom uvádza
Chung (8) – artériová hypotenzia 45 %
vs. 17,6 %, artériová hypertenzia 43,3 %
vs. 12,4 %.
Hospitalizačná mortalita sa podľa
rôznych autorov pohybuje v rozmedzí 5
– 10 %, v práci Chunga bola 6,7 %. V súbore autorov bola hospitalizačná mortalita 32,6 %, čo mohlo byť spôsobené
pravdepodobne vyšším výskytom komorbidít – artériová hypertenzia, ICHS,
ochorenia obličiek, perioperačnými
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výkyvmi tlaku krvi počas operácie, ako
aj vyšším podielom akútnych výkonov
a chirurgických výkonov (36,1 % vs. 16 %
pacientov) – pozri tabuľku 12.
Mortalita do 1 roka v súbore autorov bola 43,3 %.
Nemocničná mortalita pacientov
≥ 90-ročných v práci autorov bola 20 %,
v práci Sudlowa (10) bola v tejto skupine pacientov 90-dňová mortalita pri
plánovaných výkonoch 5,2 %, pri akútnych výkonoch 19,4 %.
Hamel (9) v štúdii s 26 648 pacientov vo veku ≥ 80 rokov s priemerným
vekom 81,8 roka, operovaných vo
všetkých odboroch okrem kardiochirurgie uvádza 30-dňovú mortalitu 8 %, pri
pooperačných komplikáciách 26 % − 33 %
v závislosti od počtu pooperačných
komplikácií. Najsilnejšími prediktormi
mortality boli ASA, urgentný výkon, komorbidity, viac ako vek (9).
Rizikové faktory úmrtia v súbore
autorov boli ASA, akútnosť výkonu, predoperačné ochorenie obličiek, hemoglobín
< 120 g/l, celková anestézia.

Záver

Dôkladný a citlivý manažment geriatrického pacienta v perioperačnom
období v tímovej spolupráci je rozhodujúci na udržanie kvality života v pooperačnom období, znížení komplikácií
a mortality geriatrických pacientov (3,
4, 5, 6, 7). Predanestetické vyšetrenie by
malo byť rovnako v tímovej spolupráci, je
potrebné rešpektovať dôsledky starnutia, zmeny Pk/Pd anestetík a ostatných
liekov v závislosti od veku, zníženú toleranciu bežných dávok anestetík, zabrániť anémii a zníženiu perfúzneho tlaku.
Najväčšími prediktormi mortality sú vek,
ASA, naliehavosť výkonu, renálna insuficiencia a celková anestézia, čo by malo
pomôcť tímu pri rozhodovaní o indikácii
a rozsahu operačného výkonu.
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