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Massiivin obstetrisen verenvuodon 
korvaushoito

Jouni Ahonen

Synnytykseen liittyvä massiivi verenvuoto voi uhata terveen naisen elämää ja aiheut-
taa huomattavaa morbiditeettiä. Ripeät ja harkitut toimenpiteet ovat tarpeen tilan-
teen hoitamiseksi. Tässä kirjoituksessa luodaan yleiskatsaus anestesiologin osuuteen 
hoidon organisoinnissa ja toteutuksessa.

Massiivi verenvuoto on merkittävimpiä 
synnytykseen liittyvän äitikuolleisuuden 
syitä etenkin kehitysmaissa, mutta edel-

leen myös kehittyneissä maissa. 1–3 Why Mothers Die 
-raporttien mukaan verenvuotoihin liittyvä mortali-
teetti on ollut tasaisessa laskussa 1980-luvun lopul-
ta, mutta kuolleisuus kääntyi taas selvään nousuun 
viimeisen kolmivuotiskauden aikana 2000–2002. 4 
Mortaliteetti on vain jäävuoren huippu, ja veren-
vuotoihin liittyvä morbiditeetti on monikymmen-
kertainen kuolleisuuteen verrattuna. Laajassa eng-
lantilaisessa 48  865 synnyttäjän aineistossa vai-
kean obstetrisen morbiditeetin (vaikea pre-eklamp-
sia, eklampsia, HELLP, vaikea verenvuoto, vaikea 
sepsis, uterusruptuura) esiintyvyys oli 1,2 %. Kak-
si kolmasosaa morbiditeetista liittyi verenvuotoihin 
(6,7/1000 synnytystä) ja kolmannes hypertensiivi-
siin sairauksiin. 5 Merkittävimpiä vuotoihin liitty-
viä ja usein tehohoitoa vaativia komplikaatioita ovat 
hypovoleeminen shokki, DIC, munuaisten ja mak-
san vajaatoiminta, ARDS 6 sekä iskeemiset sydänli-
hasvauriot. 7 Myös infektiot ja leikkausten yhteydes-
sä virtsarakon laseraatiot ovat tavallisia.

Massiivin vuodon määritelmä

Massiivi vuoto on perinteisesti määritelty seuraavas-
ti: joko vähintään potilaan verivolyymi/24h tai yli 
10 punasoluyksikön siirto/24 h. HUS kirurgian kli-
nikan massiivin vuodon hoito-ohjeessa massiivi vuo-
to on määritelty tilanteeksi, jossa potilas menettää 
lyhyessä ajassa vähintään veritilavuutensa tai saa yli 
10 punasoluyksikön siirron, ja verenkierron ylläpi-
to edellyttää korvausnesteiden ja verituotteiden siir-
toa ylipaineella. 

Obstetrinen vuoto on usein äkillinen/nopea ja si-
ten massiivi vuoto voidaan määritellä myös vähin-
tään 50 % potilaan verivolyymistä/3 h tai verenhu-
kaksi yli 150 ml/min. Käytännössä aina, jos obstet-

rinen vuoto on 1500–2000 ml ja vuoto jatkuu run-
saana, pitää heti käynnistää massiivin vuodon hoi-
toprotokolla. Tällaiseen tilanteeseen voidaan joutua 
jo synnytyssalissa 15 minuutin kuluessa synnytyk-
sen jälkeen, jolloin tila on tunnistettava ja toimitta-
va välittömästi.

Vuoto saattaa toisinaan olla ennakoitavissa (is-
tukan poikkeava kiinnittyminen, atonialle altista-
vat tekijät kuten pitkittynyt synnytys, makrosomia, 
monisikiöiset raskaudet, korioamnioniitti ja tois-
tuvien endometrioosileikkausten jälkitila), mutta 
useimmiten vuoto ilmaantuu ennakoimatta aiem-
min täysin terveelle synnyttäjälle. Vuodon tunnista-
misen jälkeen auttaa oheinen hoitokaavio (Kuva 1). 
Vuodon kirurgista hoitoa tai embolisaatioita ei tässä 
artikkelissa käsitellä.

Massiivin vuodon hoito

Menestyksekäs vuodon korvaushoito edellyttää kah-

Kuva 1. Toimintakaavio massiivin obstetrisen 
vuodon hoidossa.
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ta kunnollista lämmitettyä IV-linjaa ja yhtä lääkelin-
jaa. Arteriakanyyli on syytä pistää pikimmiten, poti-
lasta on lämmitettävä alusta alkaen ja virtsan eritys-
tä on mitattava. CV-linjaa ei yleensä tarvita vuodon 
akuutissa vaiheessa, mutta siitä saattaa olla hyötyä 
tilanteen vakiinnuttua jälkihoidon toteuttamiseksi 
(mahdolliset inotroopit, täytön arviointi). On ko-
rostettava, että vaikka IV-nesteiden lämmittäminen, 
potilaan lämmittäminen, valtimokanyylin pistämi-
nen ja virtsanerityksen seuranta tuntuvat banalitee-
teilta, on kaikissa synnytyksiä hoitavissa yksiköissä 
ehdottomasti oltava tehokkaat varusteet ja valmius 
käyttää näitä, sillä massiivi vuoto ilmaantuu valta-
osassa tapauksia täysin ennakoimatta ja äkillisesti.

ANESTESIA. Toisinaan tilanne käynnistyy siten, että 
esimerkiksi istukan käsin irrotuksessa tai repeämien 
ompelussa käytetään epiduraalipuudutusta (katetri 
valmiina), mutta vuodon yltyessä puudutus joudu-
taan konvertoimaan yleisanestesiaksi. Jos vuoto on 
alun perin runsas, on viisasta indusoida yleisaneste-
sia ja käyttää mahdollista epiduraalikatetria tarvitta-
essa toimenpiteen jälkeiseen kivunhoitoon. On huo-
mattava, että mahdollista epiduraalikatetria ei pidä 
poistaa liian aikaisin vaan vasta tilanteen ja trom-
bosyytti-tason vakiinnuttua (B-tromb > 100 E9/l) 
useimmiten aikaisintaan seuraavana päivänä.

Anestesian ylläpidossa on viisasta käyttää propo-
foli-infuusiota, sillä kohdun atonia on usein vuo-
toon myötävaikuttava tai pääasiallinen syy ja höy-
rystyvät anesteetit saattavat pahentaa atoniaa. Hyp-
noosin monitoroinnista on apua, sillä vaikeina het-
kinä hemodynamiikkaa on tarvittaessa tuettava 
vasoaktiivisin lääkkein ja liiallista anestesian keven-
tämistä on varottava. Massiivin vuodon jälkeen liian 
varhaista herättämistä ja ekstubaatiota on vältettävä 
(kasvojen/nielun alueen turvotus, keuhkokongestio/
pöhö, hypotermia, uusintavuodon mahdollisuus) – 
usein muutaman tunnin sedaatio ja respiraattorihoi-
to riittää; harvoin tarvitaan 12–24 h pitempää va-
kauttamisvaihetta.

ATONIA (TAULUKKO 1). Toistuvat oksitosiini-infuusi-
ot, toistuva misoprostolin (Cytotec) antaminen ja 
tiheästikin toistettu kohdun hieronta ovat atonian 
hoidon kulmakivet. Hiljan julkaistussa ranskalaises-
sa 55 synnyttäjän massiivin vuodon aineistossa sul-
prostonin (Nalador) hitaan IV-infuusion (500 µg/1 
h, jatko tarvittaessa 500 µg/3 h ja 500 µg/12 h) ei to-
dettu mitenkään assosioituvan myokardivaurion ke-
hittymiseen. 7 Kirjoittajan henkilökohtainen käsitys 
on, että hidas IV-infuusio on varteenotettava vaih-
toehto vaikeassa atoniassa, sillä pistettäessä sama an-

nos 500 µg kohtulihakseen (taulukko 1) saavutetta-
vat huippupitoisuudet verenkierrossa lienevät jopa 
korkeammat kuin hitaassa IV-annostelussa.

KORVAUSHOIDON TAVOITTEET. Massiivin vuodon 
hoidossa päätavoitteet ovat palauttaa kiertävä veri-
volyymi kudosperfuusion ja hapetuksen ylläpitämi-
seksi ja saavuttaa hemostaasi joko kirurgisesti ja/tai 
korjaamalla syntynyt koagulopatia. Nestetäytön ta-
voitteet ovat normovolemia, pulssitason rauhoittu-
minen, keskiverenpaine yli 60 Hg mm ja käynnis-
sä oleva diureesi. Pulssitaso yli 115/min, systolinen 
RR alle 88 Hg mm ja diastolinen RR alle 50 Hg mm 
ovat itsenäisiä sydänlihasvaurion riskitekijöitä. 7

Laboratorioparametrien osalta tavoitteet on ku-
vattu taulukossa 2. P-APTT on ”sisäisen” hyyty-
mismekanismin yleismitta, jonka mittausalueeseen 
kuuluvat fibrinogeeni, protrombiini ja tekijät V, 
VIII, IX, X, XI ja XII. 8 P-TT (INR) on ”ulkoisen” 
aktivaatiotien seulontakoe. Kaupallisiin P-TT -rea-
gensseihin on lisätty fibrinogeeniä ja tekijää V, joten 
ne ovat herkkiä näytteen protrombiinille ja tekijöille 
VII ja X; 8 tulos on lähes sama kuin matalimman em. 
hyytymistekijän aktiivisuus (Ohjekirja, HUS Labo-
ratorio). Tekijän XIII puutos ei tule lainkaan esiin 
hyytymisaikatesteillä vaan osoitus vaatii oman tes-
tinsä (vertaa myöhemmin NovoSevenin käyttö). 
Taulukossa 2 kuvatut parametrit käyttäytyvät varsin 
loogisesti suurissakin vuodoissa ja riittävät hyvinkin 
vaikeiden tilanteiden hoitamiseksi.

NESTERESUSKITAATIO. Volyymikorjaus aloitetaan ai-
na Ringer -tyyppisillä liuoksilla ja kolloideilla. HUS 

Taulukko 1. Atonian hoito

• oksitosiini (50 IU / NaCl 0,9 % 500 ml) iv.

• misoprostoli 600–1200 μg (toistuvasti) rektaalisesti

• metyyliergometriini 0,2 mg iv.

• sulprostoni (Nalador®) 500 µg / 10 ml NaCl 0.9 %: 
annos 5 ml kohtulihakseen x 1–2

• tai sulprostoni-infuusio iv. 500 µg / 1 h, jatko 
tarvittaessa 500 µg / 3 h ja 500 µg / 12 h 7

• kohdun manipulaatio

Taulukko 2. Korvaushoidon tavoitteet.

• B-Hb > 70 g/l

• B-tromb > 50–70 E9/l

• P-TT > 40 % (INR < 1,5)

• P-APTT < 1,5 kertaa viitealueen yläraja

• P-fibrinogeeni > 1,5 g/l
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Naistenklinikassa olemme siirtyneet kokonaan HES 
-liuoksista gelatiiniliuoksiin ja infusoineet viime ai-
koina massiiveissa vuodoissa vähemmän kirkkaita ja 
jopa useita litroja gelatiiniliuosta. Gelatiinin pysy-
vyys verenkierrossa on lyhyempi kuin HES-valmis-
teiden, mutta laskennallista ylärajaa ei ole ja massiivi 
obstetrinen vuoto on poikkeuksetta vain joidenkin 
tuntien tapahtuma, joka yleensä päättyy onnistu-
neeseen vuodon korvaukseen, mahdollisen atonian 
hoitoon ja/tai kirurgiaan ja/tai embolisaatioon. Se-
kä HES -liuoksilla että gelatiiniliuoksilla ovat etun-
sa ja haittansa ja kaikkien kolloidien käyttöön liit-
tyy etenkin kasvavilla annoksilla vuototaipumus. 9–11 
Onkin huomattava, että omaksumaamme käytäntöä 
ja hyviä kokemuksiamme ei pidä suoraan yleistää 
mihinkään muuhun potilasryhmään. Yliherkkyys-
reaktioita tai muitakaan komplikaatioita ei onnek-
si ole esiintynyt.

PUNASOLUJEN KIIREELLISYYS. Synnyttäjät ovat yleensä 
terveitä nuoria aikuisia, jotka kestävät normovolee-
mista, normotensiivistä hemodiluutiota hyvin, mut-
ta raja tulee vastaan hemoglobiinin tasolla 30–40 
g/l. Entuudestaan täysin terveen synnyttäjän EKG 
muuttuu jopa vahvasti iskeemiseksi (tyypillisesti 2–
3 mm ST-laskut) ja toisinaan kehittyy niin kansain-
välisten 7 kuin omienkin kokemustemme mukaan is-
keemisiä myokardivaurioita (EKG-muutokset, ent-
syymipäästöt ja alentunut vasemman kammion 
ejektiofraktio). On myös korostettava, että hypovo-
leemista ja hypotensiivistä hemodiluutiota tervekin 
sydän kestää huonosti.

Verenvuodon ollessa yli 40 % potilaan veritila-
vuudesta, punasolusiirto on käytännössä aina vält-
tämätön. Vuodon ollessa 30–40 % veritilavuudesta 
punasolusiirto on usein aiheen riippuen hemoglo-
biinin lähtötasosta. HUS Naistenklinikassa verituot-
teiden saatavuus on hyvä ja joudummekin turvautu-
maan ns. hätäveriin vain yksittäisiä kertoja vuodes-
sa. Jos vuodon jatkuessa punasoluja joudutaan odot-
tamaan ja hemoglobiini tippuu tasolle 30–40 g/l, on 
O Rh negatiivisten punasolujen käyttö varsin pe-
rusteltua, sillä jo parin yksikön punasolusiirto alkaa 
merkittävästi korjata iskeemisiä ST-laskuja.

Infusoitaessa ryhmänmukaisia ristaamattomia 
punasoluja odottamattoman vasta-aineen riski on 
alhainen (1–4 %) riippuen siitä, onko potilas saa-
nut aiempia verensiirtoja vai ei. Potilaan saades-
sa ryhmänmukaisia ristaamattomia punasoluja ve-
rensiirtoreaktion riski on vielä huomattavasti alhai-
sempi. Riski viivästyneen korvaushoidon seurauksis-
ta on merkittävästi suurempi. 12 Ellei entuudestaan 
ole tiedossa todettuja punasoluvasta-aineita, kirjoit-

taja aloittaa hätätilanteessa (Hb < 50–60 g/l ja vuo-
to jatkuu) punasolu-siirrot jo ennen ristikokeen val-
mistumista.

KOAGULOPATIAN HOITO. Hemoglobiinitason vaiku-
tuksesta veren hyytymiseen on käyty vilkasta keskus-
telua ja esitetty tavoitteeksi 100 g/l. Mitään definitii-
vistä näyttöä tästä ei ole ja myös vuototaipumuksen 
kannalta massiivin obstetrisen vuodon punasolujen 
siirtotavoite on Hb > 70 g/l. 13

Usein sanotaan, että vuototaipumus ja mikrovas-
kulaarinen vuoto ilmaantuvat vasta potilaan mene-
tettyä 1,5 verivolyymiä. DIC liittyy kuitenkin niin 
läheisesti obstetriseen vuotoon, että odoteltaessa 1,5 
verivolyymin vuotoa ollaan auttamattomasti myö-
hässä, ja vuodon jatkuessa potilas uhkaa menehtyä. 
DIC voi aiheutua mm. istukan irtoamisesta, pre-ek-
lampsiasta, sepsiksestä (amnioniitista), lapsevesiem-
boliasta ja itse massiivista vuodosta. DIC voidaan 
luokitella kolmeen tasoon:
1. kompensoitu DIC (fibriinin hajoamistuotteet 

koholla, mutta fibrinogeenitaso vielä tyydyttävä 
eikä kliinistä vuototaipumusta),

2. trombosyytti- ja fibrinogeenitasot laskevat, mutta 
ei vielä kliinistä vuototaipumusta ja

3. trombosyytit ja hyytymistekijät alkavat olla vähis-
sä, etenkin P-fibrinogeeni < 1.0 g/l ja P-FDP/D-
dimeeri koholla ja potilas vuotaa.
Massiivissa obstetrisessa vuodossa on viisasta ai-

na olettaa, että potilaalla on DIC. Raskauden ku-
luessa aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika (P-
APTT) painuu usein viitealueen alarajalle ja fibrino-
geenitaso on korkea, joten kehittyvässä DIC:ssa ne 
voivat vielä olla viitealueella. Fulminantissa DIC:ssa 
kuluu trombosyyttejä (B-tromb < 100 E9/l), P-APTT 
ja protrombiiniaika (P-PT) pitenevät, P-fibrinogee-
ni laskee mittaamattomiin < 1.0 g/l ja P-D-dimeeri 
on vaihtelevasti, mutta merkittävästi koholla merk-
kinä jo lujittuneen fibriinitulpan sulamisesta. Myös 
endogeenisten koagulaation estäjien (antitrombiini-
3, proteiini-C ja proteiini-S) tasot laskevat, mutta 
antitrombiini-3 (P-AT-3) määrittäminen lienee vii-
sasta vasta, kun vuoto on hallinnassa.

DIC:n perussyystä huolehtimisen lisäksi hoidon 
kulmakiviä ovat fibrinogeeni-, trombosyytti- ja jääp-
lasmasiirrot. Massiiviin obstetriseen vuotoon liitty-
vässä äkillisessä rajussa DIC:ssa P-fibrinogeeni las-
kee hetkessä mittaamattomiin < 1.0 g/l, ja tätä epäil-
täessä on viisasta antaa fibrinogeeniä (Haemocomp-
lettan) 3–4 g jo ennen kuin jääplasmaa edes eh-
ditään saada. Fibrinogeenin antamisella lienee 
huomattava merkitys myös kolloidien käyttöön liit-
tyvän koagulopatian hoidossa. 10–11 Punasolujen li-
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säksi trombosyyttejä ja jääplasmaa joudutaan yleen-
sä tilaamaan jo vuodon ollessa 1500–2000 ml ja jat-
kuessa kontrolloimattomana, vaikka mitkään perin-
teiset vuodon hoidon protokollat eivät tätä tue. En-
nakointi on massiivin obstetrisen vuodon hoidossa 
erityisen tärkeää, mutta B-Hb, B-tromb, P-APTT, 
P-TT (INR), (P-PT), (P-D-dimeeri) ja P-fibrino-
geeni on syytä määrittää juuri ennen korvaushoi-
don aloittamista, sillä vastausten valmistuttua ne 
auttavat jatkohoidon suunnittelussa ja toteutukses-
sa. Näitä verinäytteitä joudutaan toistamaan vuo-
don jatkuessa – etenkin hemoglobiinin tiuha mää-
rittäminen on viisasta, sillä vuodon asettuessa saat-
taa uhata ylikorvaus.

Trombosyyttejä siirretään 8–12 yksikköä kerral-
laan; jääplasmaa alkuun 6–8 yksikköä ja jatkossa 
suhteessa 4 JP  /  6 PS. Omassa aineistossamme vii-
meiseltä kolmelta vuodelta punasolujen tarve on 
ollut varsin suorassa suhteessa arvioituun vuodon 
määrään, jääplasman tarve on vaihdellut jonkin ver-
ran ja trombosyyttien tarve potilaskohtaisesti eniten 
(korvaus alkuvaiheessa arvion ja jatkossa laborato-
riomääritysten perusteella).

HYYTYMISTEKIJÄVALMISTEIDEN KÄYTTÖ. Massiivin 
obstetrisen vuodon hoidossa runsas jääplasman ja 
fibrinogeenin käyttö usein takaa riittävät hyytymis-
tekijätasot, mutta toisinaan joudutaan tilanteeseen, 
jossa spesifisten hyytymistekijävalmisteiden käyttö 
on tarpeen. Kirjoittajan kokemus ei riitä tyhjentä-
västi kertomaan, milloin olisi viisasta käyttää perin-
teisiä hyytymistekijävalmisteita ja milloin suoraan 
aktivoitua hyytymistekijä VII (rFVIIa) -valmistet-
ta (NovoSeven). Epäiltäessä hyytymistekijävajausta 
(pidentynyt P-APTT) jääplasman (ja fibrinogeenin) 
annosta huolimatta ja vuodon jatkuessa siten hallit-
tuna, että potilaan hemodynamiikka on vakaa ja hy-
povolemia korjattu, lienee viisasta harkita hyytymis-
tekijöiden VIII (Haemate1000 IU) ja XIII (Fibro-
gammin 1250 IU) antamista. Runsaan jääplasman 
käytön vuoksi protrombiinikompleksi (hyytymiste-
kijät II, VII, IX ja X) -valmisteiden (Cofact) käyttö 
lienee harvoin tarpeen. Mitä vaikeampi tilanne on ja 
mitä runsaampana vuoto jatkuu potilaan vitaalitoi-
mintojen ollessa uhattuina, sitä herkemmin suositan 
suoraan rFVIIa-valmisteen käyttöä liitteenä olevan 
ohjeen mukaisesti. 

Käytettäessä NovoSeveniä epävirallisissa indi-
kaatioissa kuten massiivin obstetrisen vuodon hoi-
dossa pidän erityisen tärkeänä perusasioiden korjaa-
mista [B-Hb > 70 g/l, B-tromb > 50 E9/l (mielellään 
> 70 E9/l), P-TT > 40 % (INR < 1.5) ja P-fibrino-
geeni > 1.0 g/l (mielellään > 1.5 g/l)] ennen valmis-

teen käyttöä. Tätä kirjoitettaessa olemme NKL:ssa 
hoitaneet 24 vuotavaa synnyttäjää käyttäen Novo-
Seveniä ja muutaman potilaan osalta olemme si-
ten epäonnistuneet, että hypofibrinogenemiaa < 1.0 
g/l ei ole korjattu ennen valmisteen käyttöä. Novo-
seven ei voi korvata fibrinogeenin puutetta ja odo-
tettava vaste jää ymmärrettävästi huonoksi. Hypo-
fibrinogenemian korjausta pidän kaikissa tilanteis-
sa ehdottoman tärkeänä, mutta muiden edellä mai-
nittujen rajojen osalta pidän perusteltuna poikke-
uksena tilannetta, jossa synnyttäjää vaikean vuodon 
vuoksi ollaan siirtämässä toiseen sairaalaan intensii-
visemmän hoidon ja/tai leikkauksen ja/tai emboli-
saation toteuttamiseksi. Tällöin pidän perusteltuna 
antaa NovoSeveniä ennen potilaan siirtoa, sillä se 
saattaa merkittävästikin vähentää vuotoa joksikin 
aikaa, jolloin voitetaan aikaa hemodynamiikan va-
kauttamiseksi ja verivalmisteiden antamiseksi ja saa-
tetaan lisäksi välttää vakavia, potilaan henkeä uhkaa-
via ja tehohoitoa vaativia komplikaatioita.

NovoSevenin annoksesta on käyty keskustelua. 
Nykykäsityksen mukaan valmisteen vaikutus ei syn-
ny pelkästään kudostekijän ja rFVIIa:n kompleksis-
ta vaan merkittävältä osin siten, että rFVIIa aktivoi 
tekijää X aktivoituneiden trombosyyttien pinnal-
la. Aktivoidun tekijän VII affiniteetti trombosyyt-
tien pinnalle on alhainen ja siten tarvitaan korke-
ampia rFVIIa-konsentraatioita kuin pelkästään ku-
dostekijän saturoimiseksi. 14 Tämän vuoksi suositan 
liitteenä olevan ohjeen mukaisia annoksia. Lisäänty-
vä tietämys saattaa muuttaa suosituksia, mutta mas-
siivin vuodon hoidossa tuskin pienempien annosten 
suuntaan.

Aktivoidun hyytymistekijä VII:n käyttö lienee 
varsin turvallista huolimatta siitä, että potilaalla oli-
si DIC. Omassa aineistossamme on vain yksi poti-
las, jolle ilmaantui keuhkoembolia vajaa vuorokausi 
elektiivisen keisarileikkauksen ja NovoSevenin käy-
tön jälkeen. Potilaan keuhkoembolia lienee useiden 
osatekijöiden summa, sillä sektion aikana iliaca in-
ternoihin uitetut pallokatetrit olivat täytettyinä kah-
den tunnin ajan mahdollisesti komprimoiden myös 
lantion vena-paluuta.

Hyytymistekijän XIII taso laskee merkittävästi 
massiivissa vuodossa. Huolimatta siitä, että mahdol-
lisesti melko alhainen taso riittää fibriinitulpan lujit-
tamiseen, myös toisenlaisia tuloksia on julkaistu 15,16 
ja kirjoittajan käsitys on, että vaikeassa vuodossa on 
perusteltua aina antaa heti NovoSevenin jälkeen 
hyytymistekijä XIII -valmistetta 1250 IU (Fibro-
gammin).

Massiivin vuodon akuutissa vaiheessa DIC:n 
myötä AT-3 laskee usein tasolle 20–40 %. Kun vuo-
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to on saatu hallintaan, obstetrisen potilaan DIC 
korjaantuu usein nopeasti ja AT-3 kääntyy nousuun. 
Oma käytäntöni on, että korvaan vajauksen, jos taso 
on alle 40 % vielä 3–4 tunnin kuluttua vuodon aset-
tumisesta otetussa näytteessä.

FIBRINOLYYSIN ESTÄJÄT. Fibrinolyysin estäjiä käyte-
tään runsaiden ja massiivien vuotojen hoidossa ja 
joissakin maissa kuten Ruotsissa traneksaamiha-
pon käyttö neuvotaan myös ohjeessa, joka käsittelee 
NovoSevenin käyttöä obstetrisen vuodon hoidos-
sa. NKL:ssa olemme suhtautuneet varsin pidättyväs-
ti traneksaamihapon käyttöön, sillä sen antaminen 
fulminantissa DIC:ssä on vasta-aiheista. 17 Tämä pe-
rustuu siihen, että traneksaamihappo estää sekä va-
paata plasminia että fibriini-tulppaan jo kiinnitty-
nyttä plasminia estäen mikroverenkierron hyytymi-
en sulamista. Aprotiniini ei estä fibriinitulppaan jo 
kiinnittynyttä plasminia ja siten sen käyttö saattaisi 
olla perusteltua, vaikka potilaalla olisi DIC. Aproti-
niinin on osoitettu 1 miljoonan yksikön annoksena 
estävän synnytyksen yhteydessä fibrinolyysiä 18, joten 
se lienee synnyttäjälle turvallinen, mutta sen käytös-
tä massiivin obstetrisen vuodon hoidossa on julkais-
tu vain joitakin tapausselostuksia. 19

NovoSeven® versus embolisaatio

Pääsääntö on, että NovoSevenin käyttö ja emboli-
saatio ovat vaihtoehtoja ja molempien yhtäaikainen 
suunniteltu käyttö on perusteltua vain, jos joudu-
taan odottamaan sovittua embolisaatiota ja vaikean 
vuodon hillitsemiseksi annetaan NovoSeveniä (toi-
sinaan vuoto asettuu eikä embolisaatiota tarvita). 
Yksiselitteisiä ohjeita menetelmien vaihtoehtoisesta 
käytöstä ei nykykokemuksen valossa ole mahdollista 
antaa, mutta liitteenä olevassa ohjeessa (Taulukko 3) 
on suuntaa antavia vihjeitä ja asiaa on myös käsitel-
ty hiljan ilmestyneessä artikkelissa. 20

NKL:ssa on kokemusta tilanteesta, jossa embo-
lisaatiota on tarvittu kirurgisesta hemostaasista ja 
NovoSevenin  käytöstä huolimatta, mutta meil-
lä on myös kokemusta kahdesta potilaasta, joiden 
osalta angiografia ei johtanut embolisaatioon ja 8–
14 litran vuoto päättyi vasta NovoSevenin  annon 
jälkeen. Lisäksi on kokemusta siitä, että embolisaa-
tiossa löytyi vuotokohta, mutta embolisaatio ei ko-
keneenkaan radiologin käsissä ollut teknisesti mah-
dollinen ja vuoto loppui vasta kirurgisesti. Edelleen 
yhden synnyttäjän vuoto alkoi uudelleen embolisa-
ation jälkeen ja saatiin loppumaan kirurgisesti. Toi-

Taulukko 3. NovoSevenin® käyttö synnyttäjän massiivin verenvuodon hoidossa.

• vuodon ylittäessä 1,5 x potilaan verivolyymi, muista NovoSevenin® mahdollisuus

• jos lokaali profuusi vuoto, ensisijaisesti kirurgia/ligeeraukset

• jos vuodon vuoksi joudutaan harkitsemaan hysterektomiaa, anna ensin NovoSeven® yrittääksesi välttää 
kohdun poisto (ellei ehdotonta hysterektomian indikaatiota kuten istukan poikkeava kiinnittyminen)

• jos lokaalinen vuoto (esim. cervix- ja/tai vaginalaseraatiot) ja päädytään embolisaatioon, pääsääntöisesti älä 
anna NovoSeveniä®

• jos epäselvä tilanne/diffuusi vuoto ja harkitaan embolisaatiota, anna NovoSeven® ja toista tarvittaessa 30 min 
kuluttua (embolisaatio saattaa osoittautua tarpeettomaksi)

• jos kontrolloimaton vuoto jatkuu ja embolisaatiota joudutaan odottamaan, anna NovoSeven®

• ennen NovoSevenin® antoa pyri korvaamaan: 
 • B-Hb > 70 g/l 
 • B-tromb > 50 E9/l 
 • P-TT > 40 % (INR < 1.5) 
 • P-fibrinogeeni > 1.0 g/l (fibrinogeenia ja/tai jääplasmaa) 

• määritä aina juuri ennen NovoSevenin® antoa ainakin B-Hb, B-tromb, P-TT (INR), P-APTT ja P fibrinogeeni

• NovoSevenin® kerta-annos on 90–120 µg/kg eli
 • 2 x 2,4 mg, jos potilaan paino < 55 kg 
 • 3 x 2,4 mg, jos paino 55–80 kg 
 • 4 x 2,4 mg, jos paino > 80 kg 

• anna heti NovoSevenin® jälkeen FXIII-valmistetta 1250 IU (Fibrogammin®)

• ellei vastetta/vaste riittämätön, toista sama NovoSeven®-annos 30 min kuluttua

• vaikeassa pitkittyvässä tilanteessa anna toinen/kolmas NovoSeven®-annos parin tunnin kuluttua ja aina ennen 
kolmatta annosta, anna trombosyyttejä 8–12 yks riippumatta trombosyytti-tasosta
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sin sanoen on syytä olla valmius kaikkien menetel-
mien käyttöön.

Yhteenveto

Massiivin obstetrisen verenvuodon optimaali-
nen korvaushoito, mahdollisen atonian hoito, ki-
rurginen hemostaasi ja anestesiologin ja gynekolo-
gin hyvä yhteistyö ovat kaiken perusta, mitä toisi-
naan täydentää yhteistyö radiologin kanssa embo-
lisaation toteuttamiseksi. Mitä kokeneempi synny-
tyssali- ja leikkaussalihenkilökunta, sen paremmin 
toiminta sujuu tilanteessa, jossa kaikkien osaami-
nen on äärirajoilla. Erityisen tärkeää on, että tilan-
teisiin varaudutaan (taulukko 4) ja että niin anes-
tesiologisesti kuin gynekologisesti riittävän ajoissa 
konsultoidaan kokenutta senioria. Lopuksi on huo-
mattava, että vuodon asetuttua tilanne usein kään-
tyy päälaelleen ja potilaan ollessa vuodelevossa il-
maantuu laskimotromboosin uhka. Jokaisen poti-
laan osalta onkin tapauskohtaisesti aina arvioita-
va 24 tunnin kuluessa vuodon päättymisestä mah-
dollinen pienimolekylaarisen hepariinin tarve. r
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Taulukko 4. Massiiviin verenvuotoon 
varautuminen.

• hoitoprotokollat:
 – verenvuodon hoito
 – atonian hoito
 – menettelytapaohje potilassiirroissa (toinen 

sairaala/embolisaatio/teho)

• nesteiden lämmityslaitteisto

• potilaan lämmityslaitteisto

• invasiivisen paineen mittausvalmius

• leikkausosaston lääkekaapissa:
 – fibrinogeeni -valmiste Haemocomplettan® 

(välttämätön)
 – FVIII-valmiste Haemate® (suositeltava)
 – FXIII-valmiste Fibrogammin® (suositeltava)
 – rFVIIa-valmiste NovoSeven® (suositeltava)
 – AT-3-valmiste Atenativ® (suositeltava)




