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Sepsispotilaan perioperatiivinen hoito

Vesa Lund

Septisen potilaan leikkaus tehdään aina vitaali-indikaatiolla. Nykytietämyksen mukaan septisen
potilaan tehostetun monitoroinnin ja hoidon aloittaminen mahdollisimman aikaisessa vaihees-
sa, jo ennen spesifistä diagnoosia, parantaa potilaan selviämisennustetta. Leikkaus on syytä suo-
rittaa vasta kun potilas on saatu r iittävästi stabiloitua. Anestesia-aineiden käyttäytymisestä sep-
tisellä potilaalla ei juurikaan ole tutkimuksia. Yleisten ominaisuuksien perusteella on syytä vält-
tää aineita, jotka aiheuttavat terveillekin henkilöille verenpaineen laskua ja sydämen toiminnan
heikkenemistä. Anestesiassa tulisi pyrkiä mahdollisimman vähäiseen lisästressiin sydän- ja ve-
renkiertoelimistön osalta ja säilyttää riittävä sydämen minuuttitilavuus ja kudosten perfuusio-
paine. Epiduraalisen kivunhoidon asema ei myöskään ole kiistaton.

Vaikealla septisellä tilalla tarkoitetaan tilaa, jossa
potilaalla on infektion aiheuttama systeeminen
inflammaatioreaktio (SIRS) ja siihen liittyy yh-
den tai useamman elinjärjestelmän toimintahäi-
riö. Septisellä sokilla tarkoitetaan vaikeaa sepsis-
tä, jossa nestehoidolla ei ole saatu aikaan veren-
paineen nousua yli 90 mmHg:n vaan siihen tar-
vitaan vasoaktiivista lääkitystä (1). Septinen in-
fektio aiheuttaa potilaassa muutoksia, jotka vai-
kuttavat potilaan anestesiakelpoisuuteen. Leikka-
uksen aiheuttama stressireaktio lisää septiseen ti-
laan liittyvien elintoimintahäiriöiden pahenemis-
riskiä. Elimistön häiriöiden aiheuttamat ongel-
mat korostuvat anestesian aikana silloin, kun po-
tilas joutuu leikkaukseen ollessaan vaikeassa sep-
tisessä tilassa tai septisessä sokissa.

Leikkauksen tarkoituksena on septisellä poti-
laalla hoitaa infektiofokus ja estää elimistön lisä-
kontaminaatio. Leikkaus tehdään vitaali-indikaa-
tioin. Perioperatiivisen anestesiologisen hoidon
tavoitteena on turvata riittävä kudoshapetus ja
näin estää vaikeaan sepsikseen ja septiseen sok-
kiin liittyvien elintoimintahäiriöiden pahenemi-
nen ja vähentää pysyvien elinvaurioiden riskiä.
Hoitopäätösten tulee perustua riittävän laajan
monitoroinnin antamaan informaatioon. Lisäksi
on valittava turvallinen anestesiamuoto.

Sepsispotilaalla on häiriöitä useissa anestesian

kannalta oleellisissa elinsysteemeissä. Hoitoresis-
tentti vasodilataatio, verenkierron patologinen
jakautuminen ja sydänlihaksen depressio aiheut-
tavat hypotensiota ja kudoshapetuksen paikalli-
sia häiriöitä painottuen suoliston alueelle. Anes-
tesia-aineiden sietokyky on huono ja verenkierto
romahtaa herkästi normaaliannoksilla. Keuhkoissa
tapahtuu intrapulmonaarisen shuntin lisäänty-
mistä, mikä voi haitata valtimoveren hapettumista.
Pitemmälle edenneessä tilanteessa keuhkotilan-
netta on vaikeuttamassa akuutti keuhkovaurio
(ALI tai ARDS), joka vaikuttaa myös keuhkome-
kaniikkaan ja altistaa keuhkot vaurioille hengi-
tyskonehoidon aikana. Inflammaatio ja hyytymis-
häiriöt vahvistavat toistensa aktivaatiota. Häiriöt
hyytymisjärjestelmässä aiheuttavat lisääntyneen
vuotoriskin leikkauksessa.

Sepsispotilaan tehostettu hoito tulee nykykä-
sityksen mukaan aloittaa jo kun septinen tila ha-
vaitaan. Viive tehostetun kudoshapetuksen paran-
tamiseen tähtäävän hoidon aloittamisessa on to-
dettu merkittäväksi mortaliteettia lisääväksi teki-
jäksi (2). Leikkauksen viivästymisellä muutamal-
la tunnilla ja toisaalta varsinaisen teho-osastolla
tapahtuvan hoidon ajankohdalla ei ole todettu
tilastollisesti merkittävää ennusteellista vaikutusta
(3). Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen,
että vaikeasti sairaan sepsispotilaan aggressiivinen
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nestehoito aloitetaan heti kun tila on havaittu.
Lisäksi voidaan aloittaa hengityskonehoito ja tu-
kea vasoaktiivisten lääkkeiden avulla verenkiertoa
jo ennen leikkausta. Leikkaus suoritetaan vasta
potilaan elintoimintahäiriöiden ollessa hallinnassa
(4). Usein tähän tarvitaan muutaman tunnin te-
hostetun hoidon jakso preoperatiivisesti.

On todettu, että aikaisessa vaiheessa aloitettu
aggressiivinen monitorointi, sisältäen sentraalisen
hemodynamiikan mittaukset esimerkiksi Swan
Ganz -katetria käyttäen, auttaa huomioimaan ai-
kaisia verenkierron ja kudoshapetuksen häiriöitä
ja reagoimaan niihin (5). Lisäksi, hoidon ohjat-
tavuus ja hemodynaamisten tavoitteiden asetta-
minen helpottuu. Swan Ganz -katerin asettami-
nen on perusteltua, jos alkuvaiheen kohtuullinen
nestehoito ei tuota haluttua hemodynaamista
vastetta ja paranna kudoshapetusta riittävästi.
Hemodynaamisen hoidon tavoitteena ovat nor-
maalit hemodynaamiset parametrit (6). Rutiini-
monitoroinnin lisäksi suora valtimopaine sekä
toistuvat verikaasuanalyysit ja laktaattiarvo anta-
vat tietoa kudoshapetuksen suunnasta periopera-
tiivisesti.

Keuhkoissa tapahtuvat muutokset voivat aihe-
uttaa hypoksemian pahenemista anestesian aika-
na, kun anestesiakaasut vähentävät pulmonaaris-
ta hypoksista vasokonstriktiota. Tällöin intrapul-
monaarinen suntti kasvaa. Akuutti keuhkovaurio
vaikeuttaa keuhkomekaniikkaa. Hengityskonehoi-
dossa pitäisi suositusten mukaan jatkaa nk. keuh-
koja säästävää ventilaatiomallia. Tämä tarkoittaa
riittävän positiivisen loppuekspiratorisen paineen
(PEEP) käyttöä, niin että valtimoveren happisi-
sältö pyritään optimoimaan ilman haitallisia vai-
kutuksia verenkiertoon. Sisäänhengityksen tasan-
nevaiheen paine (plateau-paine) pyritään keuh-
koja säästävässä hoitostrategiassa pitämään alle 30
cmH2O hengityksen kertatilavuudeksi suositel-
laan 6-8ml / kg arvioitua normaalipainoa koh-
den. Ventilaation ohjauksessa voidaan käyttää
valtimoveren tai uloshengityksen hiilidioksidia,
mutta mikäli ajaudutaan em. periaattein korkei-
siin hiilidioksidiosapaineisiin, voidaan hyväksyä
lievä respiratorinen asidoosi (pH > 7.25). Hap-
pisaturaation tulee olla vähintään 90 %. (7)

Ehdottomina indikaatioina preoperatiiviselle
hengityskonehoidolle ovat septinen sokki ja klii-
ninen hengitysvajaus. Vaikeassa septisessä tilan-
teessa oleva potilaalla respiraattorihoito ja riittä-
vä sedaatio vähentävät hapenkulutusta sekä opti-
moivat valtimoveren happisisällön. Sen vuoksi

respiraattorihoidon aloittaminen muillekin kuin
manifestissa sokissa ja hengitysvajauksessa olevil-
le huonokuntoisille potilaille preoperatiivisesti
lienee perusteltua.

Sepsiksen aiheuttama hyytymisjärjestelmän
häiriö saattaa altistaa potilaan hankalasti hallitta-
ville vuodoille leikkauksen aikana. Sen vuoksi
preoperatiivisesti kannattaa määrittää trombosyyt-
tiarvo sekä aktivoitu partiaalinen tromboplastii-
niaika (APTT) ja INR -arvo, jotka lienevät useim-
missa yksiköissä saatavissa päivystystutkimuksi-
na. Jääplasmaa ja trombosyyttejä kannattaa näi-
den arvojen ollessa pielessä tilata hyvissä ajoin
preoperatiivisesti.

Yleisanestesia on turvallisin vaihtoehto septi-
selle potilaalle (8). Regionaalinen anestesia voi
vaikeuttaa septiseen tilanteeseen liittyvää vasodi-
lataatiota ja saattaa aiheuttaa hankalasti hallitta-
van hypotensiivisen reaktion. Synnyttäjän totea-
maton sepsis on aiheuttanut keisarileikkausta var-
ten asetetun epiduraalipuudutuksen yhteydessä
elvytystilanteen verenkierron romahdettua puu-
dutuksen seurauksena (9). Yleisanestesian induk-
tio instabiilille potilaalle on vaativa. Potilas voi-
daan intuboida hereillä, mutta tämä ei yleensä
onnistu, jos potilas ei kykene yhteistyöhön. Pe-
rinteiseen tapaan suoritettu crush-induktio voi
toisaalta aiheuttaa melkoisia verenkierron muu-
toksia.

Eri induktioaineiden vaikutuksista sepsispoti-
lailla on niukasti tutkimuksia. Ketamiini on toi-
minut hyvin septisen potilaan induktiossa ja anes-
tesian ylläpidossa (10). Propofoli vähentää septi-
seen vasodilataatioon osallistuvan typpioksidisyn-
tetaasin aktiivisuutta, mutta se aiheuttaa induk-
tioannoksilla voimakkaan vasodilataation ja voi
romahduttaa verenkierron instabiilissa tilantees-
sa. Etomidaatti ei lamaa sympaattisen hermos-
ton tonusta propofolin tavoin eikä normovolee-
misella potilaalla aiheuta merkittäviä verenkier-
ron muutoksia. Se lienee septiselle potilaalle tur-
vallisempi kuin propofoli. Etomidaatin jatkuvas-
sa sedaatiossa aiheuttamaa lisämunuaisen depres-
siota ei pidetä kliinisesti merkityksellisenä, jos
lääkettä annostellaan kertaluonteisesti.

Anestesiakaasujen osalta tutkimustilanne on
sama kuin induktioaineilla. Teoreettisesti, inha-
laatioanesteetit aiheuttavat vaihtelevassa määrin
annoksesta riippuvaisesti vasodilataatiota ja sydän-
lihaksen depressiota. Lisäksi ne vähentävät keuh-
kojen hypoksista vasonkonstriktiota. Nämä kaik-
ki ominaisuudet tekevät niistä vähemmän hou-
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kuttelevia vaihtoehtoja sepsispotilaan nukuttami-
seen. Typpioksiduulin käyttö sepsispotilaalla al-
tistaa hypoksialle ja lienee epäkäytännöllistä myös
siksi, että vaikeassa tilanteessa harvoin pärjätään
30-40 % FiO2:lla, mikä on edellytys typpioksi-
duulianestesialle.

Tasaisin anestesia saavutettaneen käyttämällä
opiaattipohjaista anestesiaa, jota tuetaan joko
bentsodiatsepiinilla (midatsolaami) tai propofo-
li-infuusiolla (11). Useimmiten potilaan respiraat-
torihoito jatkuu teho-osastolla postoperatiivises-
ti, jolloin perioperatiivinen suurikaan annos esi-
merkiksi fentanyylia ei haittaa heräämistä. Keta-
miini on varteenotettava vaihtoehto myös anes-
tesian ylläpidossa. Kun inhalaatioanesteettia käy-
tetään adjuvanttina pyrkimättä suuriin MAC-pi-
toisuuksiin, vältetään niiden aiheuttamat haitat
suurelta osin. Lihasrelaksantiksi kannattanee teo-
reettiselta pohjalta valita histamiinia vapauttama-
ton relaksantti, kuten vekuroni tai rokuroni. Myös
cis-atrakuuri lienee käyttökelpoinen. Sukkinyy-
likoliinia käytettäessä on seerumin kaliumarvo
oltava tiedossa.

Postoperatiivinen kipu ei yleensä ole ongelma,
jos käytetään opiaattipohjaista anestesiaa ja poti-
las saa sedaatiota varten opiaattia postoperatiivis-
esti teho-osastolla. Vaikka teoreettisesti epiduraa-
linen jatkuva analgesia tarjoaa paljon etuja opi-
aattikipulääkkeeseen verrattuna, sen hyödyt sep-
sispotilaalla ovat ristiriitaiset. Bakteremiaa on pi-
detty ainakin relatiivisena kontraindikaationa jat-
kuvalle epiduraalianalgesialle (12). Epiduraalisia
abskesseja on todettu mm. monivammapotilailla
(13), potilailla joilla on ollut infektoitunut ala-
raajan ihohaava (14) sekä palovammapotilailla
(15). Suolistoperäisen sepsiksen osalta tilanne on
epäselvempi. Toisaalta, yksittäisessä abstraktissa
on todettu, että päivystysluonteiseen vatsaoperaa-
tioon joutuvan potilaan ennuste on parempi jos
peri- ja postoperatiivinen kipu hoidetaan epidu-
raalisesti (16). Aiheesta ei kuitenkaan ole kansain-
välisesti julkaistuja kontrolloituja tutkimuksia.
Vaikka edellämainitut abskessit viittaavat gram-
positiiviseen etiologiaan, lienee abdominaalikata-
strofipotilaillakin syytä infektioriski punnita saa-
vutettaviin hyötyihin nähden (15).

Yhteenvetona voidaan todeta, että sepsispoti-
laan tehostettu nestehoito ja monitorointi on aloi-
tettava ennen leikkaussaliin tuloa. Anestesian in-
duktiossa ja ylläpidossa on pyrittävä stabiliteet-
tiin sekä riittävän kudosten hapentarjonnan yllä-

pitoon myös leikkauksen aikana. Epiduraalisen
kivunhoidon asema on avoin, mutta on luulta-
vaa, että sitä on vältettävä sepsispotilaalla.
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