
S
ekä Euroopan kliinisen ravitsemuk-
sen yhdistys (1) että Yhdysvaltojen 
ravitsemusyhdistys (2) suosittavat 
ohjeissaan ensisijaisesti enteraalista 
ravitsemusta tehohoidossa. Paren-
teraalista ravitsemusta tulisi käyttää 

enteraalisen tukena tai yksinään, mikäli ente-
raalinen on vasta-aiheinen. Hoitosuositusten 
mukaan enteraalinen ravitsemus tulisi aloittaa 
mahdollisimman pian teholle tulon jälkeen. 
Vasta-aiheita ovat kontrolloimaton sokki tai 
mahasuolikanavan toimimattomuus. Pieni va-
soaktiivituki ei ole enteraalisen ravitsemuksen 
este, mikäli potilaan hemodynamiikka on muu-
ten stabiili (2). Ravitsemustasoksi suositellaan 
20–25 kcal/kg ebb-vaiheessa ja 25–30 kcal/kg 
flow-vaiheessa (taulukko 1). Proteiinitaso tulisi 
olla 1,2–2,0 g/kg vuorokaudessa (2). Painona 
tulisi käyttää ihannepainoa tai arvioitua kuiva-
painoa, koska potilaaseen on saattanut jo tulovai-
heessa kertyä nestettä neste-elvytyksen jälkeen ja 
toisaalta obeeseilla potilailla kaloritarpeen arvi-
ointi painon perusteella ei ole luotettava (2). On 
huomioitava, että potilas saattaa olla aliravittu 
jo tehohoitoon tullessaan. Optimaalinen kalo-
ritavoite tehohoidossa on osin epäselvä. Vaikka 
aihetta on tutkittu viimeisen vuosikymmenen 
aikana paljon, tutkimusnäyttö on ristiriitaista (3).

Tehohoitoa edeltävä ravitsemustila 
Aliravitsemus tehohoidossa on maailmalaajuises-
ti yleinen ongelma (1,2). Aliravitsemus pitkittää 
tehohoitoa ja sairaalajakson pituutta, altistaa 
sairaalainfektioille, heikentää haavojen parantu-
mista ja vähentää lihasmassaa (2). Vuonna 2017 
julkaistussa tutkimuksessa, jossa kartoitettiin 
9777:n tehohoitopotilaan ravitsemustasoa 46:ssa 
maassa, havaittiin, että aliravitsemus oli enem-
män sääntö kuin poikkeus ja määrätyt kalorit ei-
vät riippuneet potilaan ideaalipainosta (4). Vajaa-
ravitsemusriskin arviointiin on kehitetty lukuisia 
laskureita, mutta käytetyimmät ovat NRS 2002 ja 
NUTRIC Score -arviointityökalut, joista jälkim-
mäinen on suunniteltu tehohoitoon. Molemmat 
työkalut ovat helppokäyttöisiä ja ne huomioivat 
myös sairauden vakavuuden ravitsemusriskiä 
kasvattavana tekijänä. Suositusten mukaan po-
tilaille tulisi tehdä ravitsemusriskikartoitus 48:n 
tunnin sisällä teho-osastolle tulosta (2). Obeesin 
potilaan (BMI > 30) ravitsemustilan kartoitus 
on haastavampaa kuin normaalipainoisen poti-
laan (2,5). Energiankulutuksen arviointiin tulisi 
käyttää epäsuoraa kalorimetriaa, jos mahdollista. 
Epäsuorassa kalorimetriassa potilaan uloshengi-
tysilmasta mitataan hiilidioksidi- ja typpitase ja 
niiden perusteella lasketaan energiankulutus. 
Obeesin potilaan ravitsemustilan kartoitukseen 
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on myös kehitetty arviointityökaluja, kuten Penn 
State -yhtälö ja siihen liittyvä Mifflin St. Jeor  
-yhtälö (5)(taulukko 1). Nämä ovat tosin verrat-
tain raskaskäyttöisiä päivittäisessä kliinisessä 
työssä.

Ravitsemushoidon toteutuminen
Tutkimusten mukaan tehohoitopotilaiden ravit-
semus ei toteudu suositusten mukaisesti. Potilaat 
saavat ravitsemuksen myötä vain noin 50–60 % 
laskennallisesta energiantarpeestaan. (4,6,7)
Tutkimuksissa ravitsemuksen keskeytykset te-
hohoidossa ovat yleisiä, ja tämä koskee erityisesti 
enteraalista ravitsemusta (8–11). Syitä keskeytyk-
sille ovat mm. varalta ravinnotta olo ennen mah-
dollisesti tulevaa toimenpidettä tai epävarmuus 
GI-kanavan toimivuudesta (9,11). Viive teholle 
tulon ja ravitsemuksen aloittamisen välillä on 
myös merkittävä tekijä vähentyneeseen energian-
saantiin ensimmäisinä tehohoitovuorokausina 
(4). Tehohoitojakson aikana ravitsemuksen kes-

keytykseen johtavat syyt ovat pääosin välttämät-
tömiä, kuten intubaatio ja ekstubaatio, trakeos-
tomian teko ja erilaiset kuvantamistutkimukset 
(10,11). Kuitenkin oikea-aikaisella ravitsemuksen 
rytmittämisellä ja suunnittelulla ravitsemusva-
jeen syntyä voidaan ehkäistä ja kompensoida (11).

Ravitsemuksen koostumus
Ravitsemushoitoa toteutettaessa pyritään tyy-
dyttämään potilaan laskennallinen energian 
tarve sekä tarjoamaan potilaalle välttämättömät 
hivenaineet ja tarvittava määrä valkuaista. En-
teraalisten ravintoliuosten kirjo on laaja. Niiden 
energiapitoisuus ja valkuaisainepitoisuus vaihte-
levat. On myös saatavilla kuitupitoisia valmisteita 
sekä erilaisia vitamiinilisiä. Tehohoidon pitkit-
tyessä onkin hyvä mahdollisuuksien mukaan 
konsultoida ravitsemusterapeuttia käytettävästä 
valmisteesta. Viime vuosina proteiinilisän vai-
kutuksia kriittisesti sairaalle on tutkittu ja vai-
kuttaa siltä, että annetun proteiinin määrä on 

Kuva 1. Tehopotilaalle suositellaan ensisijaisesti enteraalista 
ravitsemusta. Kuvassa sh Jyri Usvaranta ottaa varastokaapista 
ravitsemusliuospullon HUS Jorvin sairaalan teho-osastolla U2. Kuvan 
ottopäivänä kaikki osastolla käynnissä olleet ravitsemushoidot olivat 
enteraalisia. Kuva Vesa Kontinen, 2019. 

Kuva 2. Erityisesti enteraalisen ravitsemuksen keskeytykset ovat 
yleisiä. Leikkausta odottavan potilaan enteraalinen ravitsemus on 
tauotettu Jorvin sairaalan teho-osastolla U2. Myöhemmin illalla poti-
laan intubaatio sujui ongelmitta. Kuva Vesa Kontinen, 2019.

294  Finnanest



tärkeämmässä osassa kuin kokonaisenergia, kun 
tarkastellaan haavojen parantumista, immuni-
teettia, kehonkoostumuksen säilymistä sekä 
kuolleisuutta (2,12). Proteiinitarpeen arviointi 
on vaikeampaa kuin energiantarpeen arviointi ja 
yleisesti valkuais aineiden tarve arvioidaan kan-
sainvälisten antosuositusten (1,2–2 g/kg vuoro-
kaudessa) mukaan (1,2).

Enteraalisen ravitsemuksen annostelu 
Enteraalinen ravitsemus voidaan antaa jatku-
vana hitaana infuusiona tai lyhyinä suurempina 
boluksina. Perinteisesti tehohoidossa on totuttu 
käyttämään jatkuvaa infuusiota ja sen etuna on 
helppokäyttöisyys ja tuttuus kliinikolle. Terveillä 
koehenkilöillä bolusannostelu on yhdistetty li-
sääntyneeseen insuliinieritykseen ja lisääntynee-
seen ylemmän suolilievevaltimon verenvirtauk-
seen, kun ravitsemusmuotoa verrattiin jatkuvaan 
infuusioon (13). Lisäksi boluksina annettu 
ravitsemus on helpompi aikatauluttaa muiden 
hoitotoimien lomaan ja siinä kerralla annettava 
suurempi annos on osassa tutkimuksista tuotta-
nut varmemmin hyvän ravitsemuksen toteuman 
kuin jatkuva hidas infuusio (14–16). Keskustelu 
antotapojen välillä käy kuumana ja tutkimusnäyt-
töä aiheesta on alkanut olla saatavilla. Vaikut-
taisi siltä, että bolusannostelulla potilaat saavat 
enemmän kaloreita kuin jatkuvalla infuusiolla. 
Bolusannosteluun liittyy mahdollisesti suurem-
pi riski GI-kanavan vetohäiriöille (1). Kuollei-
suuteen tai hoidon lopputuloksiin enteraalisen 
ravitsemuksen toteutustavalla ei näytä nykyisen 
tutkimusnäytön mukaan olevan merkitystä (1). 
On kuitenkin huomioitava, että aihetta käsit-
televät tutkimukset ovat pieniä ja huomattavan 
heterogeenisiä. (2,12)

Ravitsemushoitoon liittyvät ongelmat 
Intoleranssi enteraaliselle ravitsemukselle on 
yleensä GI-peräistä (oksentelu, mahalaukun pul-
listuminen, potilaan raportoima epämukavuus, 
ripulointi tai suuri mahalaukun jäännöstilavuus) 
(2). Mahalaukun jäännöstilavuuden mittaus voi 
olla hyödyllinen tutkimus, jos enteraalinen ra-
vitsemus epäonnistuu (1). Jos jäännöstilavuus 
on yli 500 ml edeltävän kuuden tunnin ajalta 
suositellaan prokineettien käyttöä, mikäli muut 
GI-kanavan komplikaatiot on poissuljettu (1). 
Prokineettien on osoitettu lisäävän kriittisesti 
sairaan potilaan GI-kanavan vetokykyä ja paran-

tavan enteraalisen ravitsemuksen toteutumista, 
mutta niiden vaikutus hoidon lopputulemaan 
tai kuolleisuuteen on epäselvä (1,2,17). On hyvä 
pitää mielessä, että ravitsemusintoleranssi vastaa 
kuitenkin vain noin kolmannesta ravitsemuksen 
tauottamiseen johtavista syistä. Lisäksi epäillyn 
ravitsemusintoleranssin vuoksi toteutetuista ra-
vitsemustauoista arviolta joka toinen on aiheeton. 
(2). Kun ravitsemus epäonnistuu, ravitsemuksen 
riittämätön määräys on kuitenkin merkittävämpi 
tekijä kuin GI-kanavan toimintahäiriöistä johtu-
va ravitsemuksen antovaje (2).

Hyperglykemia tehohoidossa huonontaa po-
tilaan ennustetta (1,2). Hyperglykemian esiin-
tyvyyteen kriittisesti sairaalla myötävaikuttavat 
ulkoisesti annetun energian lisäksi flow-vaiheen 
hyperkatabolisen aineenvaihdunnan indusoi-
ma insuliiniresistenssi ja glukoneogeneesi (18). 
Ravitsemuksen antotavoista hyperglykemian 
esiintyvyys on liitetty selvimmin parenteraali-
seen ravitsemukseen (18). Hyperglykemiaa tulisi 
pyrkiä välttämään (1,2), mutta liian kapeaan ve-
rensokerin tavoitevälin tavoitteluun on osoitettu 
liittyvän kasvaneen hypoglykemian ja huonon-
tuneen ennusteen riski (19). Parenteraaliseen 
ravitsemukseen on osoitettu meta-analyyseissä 
liittyvän enteraalista suurempi infektioriski, jos-
kaan kuolleisuuteen tai sairaalahoidon kokonais-
kestoon ravitsemuksen antotavalla ei näytä olevan 
vaikutusta (20–22).

Tulevaisuuden näkymiä 
Tulevaisuuden haaste kriittisesti sairaan potilaan 
ravitsemuksen suhteen on potilaan energian ja 
proteiinin tarpeen sekä optimaalisen antoreitin 
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Taulukko 1. Ravitsemustermejä

Ravitsemuksen ebb-vaihe Varhainen sokkivaihe,  
hidastunut aineenvaihdunta

Ravitsemuksen flow-vaihe Katabolinen vaihe

Penn State -yhtälö RMR = Mifflin-St Jeor (0,71) +  
Tmax(85) + VE(64) – 3085

Mifflin-St. Jeor -yhtälö Men: 10(weight kg) + 
6,25(height cm) – 5(age) + 5
Women: 10 (weight) 
+6,25(height) ) – 5(age) – 161



entistä tarkempi määritys. Kuluvan vuosikymme-
nen aikana on julkaistu tutkimuksia, joissa hypo-
kalorisen ravitsemuksen on osoitettu tuottavan 
saman tai jopa paremman hoidon lopputuloksen 
kuin isokalorisen ravitsemuksen (23,24). Keskus-
telu aiheesta jatkuu, mutta nykykirjallisuudesta 
puuttuu näyttöä hypokalorisen ravitsemuksen 
paremmuudesta (3).

Tutkimusta tehdään enteraalisen ravitsemuk-
sen osalta eri antotapojen välillä. Jatkuvan infuu-
sion konsepti on haastettu useissa tutkimuksissa 
(13–16,25,26), mutta bolusinfuusio ei ole vielä 
lyönyt itseään läpi kansainvälisiin suosituksiin. 
Ravitsemustarpeeseen vaikuttavat edellä mai-
nitun sairautta edeltävän ravitsemustilan lisäksi 
akuutti sairaus ja sairauden vaihe. Ravitsemus-
suositukset ovat varsin yleistäviä ja perustuvat 
potilaan painoon tai ihannepainoon. Taustalla 
olevat tutkimukset ovat heterogeenisiä, kuten te-
hohoitopotilaatkin. Tulevaisuudessa toivottavas-
ti päästään entistä suurempaan yksilöllisyyteen 
ravitsemuksen suunnittelussa. Mahdollisuuksia 
tähän voisi antaa esimerkiksi keinoäly. 
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