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Terapeuttisen hypotermian induktio  
elvytyksen aikana
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33 °C. Infusoidun nesteen tavoitevolyymi oli 30 
ml/kg. Mikäli spontaaniverenkierron palauduttua 
ydinlämpö oli yli 33 °C, kylmän nesteen infuusio-
ta jatkettiin Arvion kohteena oli kylmän infuusio-
nesteen vaikutus ydinlämpöön elvytyksen aikana.

Tulokset

Keskimääräinen infusoidun +4 °C Ringerin liuok-
sen volyymi oli 1080ml ja keskimääräinen ydin-
lämpötilan muutos –2,5 °C. Kahdella potilaista 
ydinlämpötila laski huomattavasti jo 200–250 ml 
infuusion jälkeen. Kahdella potilaista ydinlämpö-
tila laski infuusion keskeyttämisen jälkeenkin ol-
len toisella potilaista alimmillaan 31,1 °C.

Johtopäätökset

Jäähdytetyillä nesteillä terapeuttinen hypotermia 
on tehokkaasti indusoitavissa jo elvytyksen aika-
na. Ydinlämpötilan muutokset voivat olla nopei-
ta ja täten varovaisuutta on noudatettava. Hoito-
menetelmän käyttökelpoisuus ja turvallisuus on 
selvitettävä laajemmissa tutkimuksissa.        
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Tutkimuksen tarkoitus

Terapeuttinen hypotermia parantaa sydänpysäh-
dyspotilaiden kokonaisselviytymistä ja neurolo-
gisen toipumisen ennustetta 1, 2. Hypotermiahoi-
don optimaalista aloitusajankohtaa tai kestoa ei 
vielä kuitenkaan tunneta. Kokeellisissa tutkimus-
asetelmissa on havaittu, että hypotermian induk-
tio jo elvytyksen aikana parantaa selviytymisen-
nustetta 3, 4.

Kylmien infuusionesteiden käyttö terapeuttisen 
hypotermian indusoimiseksi on todettu tehok-
kaaksi ja turvalliseksi sekä sairaalan ulkopuolises-
sa käytössä sydänpysähdyspotilailla että elvytyk-
sen aikana koe-eläimillä 5, 6. Tässä tutkimuksessa 
tutkimme terapeuttisen hypotermian induktiota 
elvytyksen aikana sairaalan ulkopuolisilla sydän-
pysähdyspotilailla kylmiä infuusionesteitä käyttä-
en. 

Aineisto

Viisi Tampereen kaupungin ensihoitohenkilöstön 
hoitamaa ≥ 18-vuotiasta sydänpysähdyspotilas-
ta lähtörytmistä riippumatta. Poissulkukriteerei-
nä raskaus, intoksikaatiosta tai traumasta aiheutu-
nut sydänpysähdys, spontaaniverenkierron paluu 
(ROSC) viiden minuutin sisällä elvytyksen alusta 
tai epäily edeltävästä hypotermiasta.

Menetelmät

Tavanomaisten elvytystoimien aloituksen jälkeen 
potilaille infusoitiin +4 °C Ringerin liuosta peri-
feerisen suoniyhteyden kautta 33 ml/min nopeu-
della. Potilaiden lämpötilaa mitattiin nenänieluan-
turin välityksellä ja tavoitelämpötilaksi asetettiin 




