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Elvytyspotilaan hypotermiahoito kentällä
Antti Kämäräinen

Sairaalassa tapahtuva viilennyshoito parantaa kammiovärinästä elvytettyjen 
potilaiden neurologista ennustetta. Lisäisikö viilennyshoidon aloituksen aikais-
taminen elvytyksen primäärivaiheeseen hoidon tehoa?

Vuonna 2002 New England Journal of Me-
dicine julkaisi kaksi tutkimusta, jotka kos-
kivat elvytettyjen potilaiden viilennys-

hoitoa. Kammiovärinästä elvytettyjen potilaiden 
ruumiinlämmön alentaminen 33 asteeseen 12–24 
tunnin ajaksi paransi sekä neurologisen toipumi-
sen että kokonaisselviytymisen ennustetta 1, 2. Vuo-
den 2005 elvytyssuosituksissa hoitoa suositellaan 
kaikille tajunnan tasoltaan alentuneille, kammio-
värinästä elvytetyille potilaille ja harkinnan mu-
kaan myös muiden alkurytmien potilaille 3. Suo-
messa viilennyshoito on käytössä lähes jokaisella 
teho-osastolla, ja viilennetyistä potilaista yli puo-
let on elossa kuuden kuukauden kuluttua sydän-
pysähdyksestä 4.

Viilennyshoidon aloituksen 
aikaistaminen

Jo ennen vuotta 2002 koe-eläintöistä oli saatu viit-
teitä, että viilennyshoidon viivästyminen vähentää 
hoidon tuomia etuja 5, 6. Kokeellisissa tutkimusase-
telmissa on myös havaittu elvytyksenaikaisen vii-
lennyksen parantavan elvytyksen tuloksellisuut-
ta ja toipumisennustetta 7, 8. Etenkin sairaalan ul-
kopuolella onnistuneesti elvytetyn potilaan viilen-
nys ja tavoitelämpötilan saavuttaminen voi hoito-
laitoksessa viivästyä useista logistisista, teknisistä 
ja hoidollisista syistä. HACA-tutkimuksessa 1 vii-
lennyshoito aloitettiin keskimäärin 105 minuu-
tin kuluttua, ja tavoitelämpötila saavutettiin keski-
määrin vasta kahdeksan tunnin kuluttua spontaa-
niverenkierron paluusta. Silti tulokset olivat hyvin 
rohkaisevat.

Yllämainitut seikat huomioiden on viilennys-
hoidon aloittaminen heti verenkierron palaudut-

tua tai jo elvytyksen aikana sydänpysähdyksen ta-
pahtumapaikalla houkutteleva ajatus. Jotta viilen-
nyshoito olisi toteutettavissa sairaalan ulkopuolel-
la, tulisi menetelmän olla teknisesti mahdollisim-
man yksinkertainen ja muiden kuin lääkäreiden 
eli ensihoitohenkilöstön hallittavissa. Kylmien 
(+ 4  °C) infuusionesteiden käyttö terapeuttisen 
hypotermian indusoimiseksi on havaittu helpok-
si, tehokkaaksi, turvalliseksi ja edulliseksi keinoksi 
sekä ensiavussa että kenttäolosuhteissa 9–11. Yhdes-
sä koe-eläintyössä menetelmä on todettu turvalli-
seksi ja tehokkaaksi jo elvytyksen aikana 12. 

Hiljattain Circulationissa julkaistiin ensimmäi-
nen satunnaistettu ja kontrolloitu tutkimus koski-
en ensihoitajien toteuttamaa hypotermiahoidon 
induktiota kylmillä infuusionesteillä 13. Sairaalaan 
tullessa kylmiä infuusionesteitä saaneiden poti-
laiden lämpötila ruokatorvesta mitattuna oli las-
kenut lähtötilanteesta keskimäärin 1,24  °C verrat-
tuna kontrolliryhmän lievään lämmönnousuun 
+ 0,10  °C. Ryhmien välillä ei todettu eroja hait-
tavaikutusten suhteen. Huomionarvoista on, et-
tä tutkimuksessa kylmiä infuusionesteitä saanei-
den potilaiden lämpötila ei sairaalaan tullessa ollut 
laskenut hoitotavoitteeseen (32–34 °C) ollen kes-
kimäärin 35,7 °C. Pohdittavaksi jää, olisiko viilen-
nyksen suhteen ollut kenttäolosuhteissa vielä te-
hostamisen varaa esimerkiksi lämpötilan ylläpi-
don suhteen. 

Edeltävästi on todettu, että kylmien nesteiden 
infuusio yksinään ei ole riittävä menetelmä ta-
voitelämpötilan ylläpitoon, mutta soveltuu hypo-
termianhoidon induktioon 14. Näin ollen hypo-
termiahoitoa tulee jatkaa riittävän tehokkaasti ja 
viiveettä teho-osastolla, jotta haitalliseksi todet-
tua lämmönnousua ei hoitomuotojen välillä pää-
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sisi tapahtumaan. Parhaimmillaan kylmien nestei-
den infuusiota jatketaan, kunnes esimerkiksi las-
kimonsisäinen viilennyskatetri tai ulkoiset viilen-
nyspeitteet ovat käyttövalmiina.

Yllämainitussa tutkimuksessa todettiin kam-
miovärinäpotilaiden selviytymisen paranevan kun 
terapeuttinen hypotermia indusoitiin kentällä he-
ti verenkierron palauduttua kylmiä nesteitä käyt-
täen. Havainto jäi vaille tilastollista merkitsevyyt-
tä, mutta muutoin tutkimuksen tulokset kannusta-
vat hypotermiahoidon aloitukseen jo ennen poti-
laan siirtoa sairaalaan. 

Tampereen kokemukset

Tampereen kaupungin hoitotason ensihoitohenki-
löstö on toteuttanut vuoden ajan tutkimusluontoi-
sesti elvytyspotilaiden viilennyshoitoa kylmillä in-
fuusionesteillä. Tutkimustyö on vielä kesken, mut-
ta tähänastiset kokemukset ovat olleet positiivisia. 
Hoidon toteuttamiseen tarvittava välineistö on vä-
häistä ja edullista. Viilennykseen käytettävä Rin-
gerin liuos kuljetetaan ambulanssissa lääketieteel-
liseen käyttöön tarkoitetussa kylmälaukussa, joka 
säilyttää nesteet + 4  °C:een lämpöisinä vähintään 
vuorokauden. Ydinlämpötilan mittaus toteutetaan 
nenänielumittarilla, jonka asettaminen on yksin-
kertaista ja nopeaa. Toistaiseksi nesteen annoste-
luun on käytetty erillistä infuusiopumppua, vaik-
kakin painemansetilla päästään yhtäläiseen tehok-
kuuteen yksinkertaisemmin. 

Aiemmista tutkimuksistamme poiketen viilen-
nyshoito aloitetaan jo elvytyksen aikana. Alustava 
havainto on, että nenänielulämpötila laskee tehok-
kaasti jo pienilläkin nestemäärillä 15. Edeltävää tut-
kimustietoa terapeuttisen hypotermiahoidon in-
duktiosta elvytyksen aikana potilailla ei ole, mut-
ta Bernard ja Rosalion julkaisivat hiljan tapausse-
lostuksen 37 minuuttia kestäneestä elvytyksestä, 
jonka aikana potilas viilennettiin 33 °C:seen kyl-
mällä keittosuolainfuusiolla. Elvytyksen aikana 
paineluelvytys taukosi kymmenen minuutin ajak-
si sydänpussin dreneerauksen vuoksi, mutta täs-
tä huolimatta potilas selviytyi neurologisesti hyvä-
kuntoiseksi 16.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta vanhaa viisautta mu-
kaillen, että aika on myös aivokudosta.  Sairaalas-
sa toteutettavan hypotermiahoidon hyödyllisyy-
destä on vankkaa näyttöä ja on olemassa myös tu-
loksia, jotka puoltavat hoidon aloitusta jo ennen 

sairaalaan tuloa. Hoidon aloituksen kaikki viiveet 
on pyrittävä minimoimaan ensihoitoyksiköstä te-
ho-osastolle saakka. Viilennyshoito kentällä on to-
teutettavissa sekä ulkoisesti karsimalla lämpöä yl-
läpitäviä tekijöitä, kuten ambulanssin lämmitystä 
ja potilaan vaatetusta että sisäisesti jäähtymistä te-
hostamalla kylmäpakkauksin ja kylmin infuusio-
nestein. Kylmiä nesteitä käytettäessä yleinen tapa 
on infusoida potilaan spontaaniverenkierron pa-
lauduttua 30–40 ml/kg kylmää kristalloidia ydin-
lämpöä seuraten. Lämpötilan suhteen on muis-
tettava perifeeristen mittauspaikkojen virhealtti-
us käytetystä mittausmenetelmästä riippuen se-
kä etenkin rakkolämpötilaan viiveellä heijastuva 
ydinlämmön muutos. 

Viilennystä on jatkettava aukottomasti ja riit-
tävän pitkään, jotta hoidosta mahdollisesti saata-
va hyöty on saavutettavissa. Moni potilas saa sy-
dänpysähdyksen akuutin koronaaritapahtuman 
seurauksena ja joutuu sen takia kardiologisten sel-
vittelyjen kohteeksi sairaalassa. On muistettava, 
että esim. katetrisaatiolaboratorioon tai kuvan-
tamiseen joutuminen ennen teho-osastolle pää-
semistä ei saa estää tai viivästyttää hypotermia-
hoidon toteuttamista. Kylmillä nesteillä ja kylmä-
pakkauksilla voidaan näissäkin olosuhteissa jat-
kaa tai aloittaa hypotermiahoitoa turvallisesti. 
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