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Ensisijaisen tärkeää on tunnistaa ja ennakoida 
em. fysiologiset muutokset ja aloittaa niiden 
korjaaminen jo ennen leikkausta ja jatkaa ko-

ko perioperatiivisen ajan. Leikkausajankohdan mää-
rää se, voidaanko fysiologiset häiriöt turvallises-
ti korjata ennen leikkausta ilman että viive aiheut-
taa kohtuutonta vahinkoa. Mietittävä on erityises-
ti, onnistuuko häiriöiden korjaaminen ylipäänsä il-
man leikkausta. 

Tavallisimmat kiireellistä, keskussairaalassa toteu-
tettavaa kirurgiaa tarvitsevat kriittisesti akuutisti sai-
raat potilaat ovat vaikeasti vammautuneet, kirurgi-
sen infektiofokuksen saneerauksen vaativat sepsispo-
tilaat sekä aortan aneurysmaruptuurapotilaat. Mu-
kaan mahtuu myös erilaisia verenvuototilanteita. Ti-
lanne voi olla välitöntä kirurgista hoitoa vaativa tai 
potilaan valmisteluun voi olla aikaa muutamia tun-
teja. Anestesiologi tavoittaa potilaat yleensä aikaisin-
taan päivystyspoliklinikalla tai vasta leikkausosastol-
la, ja alkuvaiheen hoito onkin usein ensihoitojär-
jestelmän ja päivystyspoliklinikalla työskentelevän 

henkilöstön vastuulla. Pahimmassa tapauksessa po-
tilas ”löytyy” pitkälle edenneiden häiriöiden kanssa 
vuodeosastolta. Jotta kriittisesti sairaiden potilaiden 
hoidon viivästymisestä johtuva fysiologinen dekom-
pensaatio ei saavuttaisi tasoa, jolta ei ole paluuta, on 
ensihoitojärjestelmän, päivystyspoliklinikan ja vuo-
deosastojen henkilökunnan kanssa tehtävä jatkuvaa 
koulutusyhteistyötä.

Vaikeasti vammautuneen potilaan 
preoperatiivinen optimointi

Vammapotilaan ensisijaisina kiireellisen hoidon ta-
voitteina ovat verenvuodon tyrehdyttäminen ja ku-
doshapetuksen palauttaminen normaaliksi korjaa-
van kirurgisen hoidon lisäksi. Kudoshapetuksen 
huonontuminen vammapotilaalla johtuu monesta 
tekijästä. Hengitysvajaus (rintakehävamma, tajutto-
muus tai ylähengitystietukos) ja runsas verenkierto-
vajauksen tai sokin aiheuttava verenvuoto huonon-
tavat kudoshapetusta ja altistavat monielinvauriolle. 

Akuutisti kriittisesti sairaan leikkauspotilaan 
preoperatiivinen optimointi 

– mikä on riittävää?

Vesa Lund

Kriittisesti sairas leikkauspotilas on vaativa sekä kirurgille että anestesiologille. Akuutin 
kirurgisesti hoidettavan henkeä uhkaavan vaurion lisäksi potilailla on erilaisia fysio-
logian häiriöitä, joita ovat mm. hypovolemia, sokki, asidoosi, hypotermia, hyytymis-
järjestelmän häiriöt, sydämen akuutti vajaatoiminta ja akuuttiin tapahtumaan liittyvä 
keuhkovaurio. Potilaan ikä, merkittävät perussairaudet (sepelvaltimotauti, sydämen 
vajaatoiminta, COPD, pääte-elinvaurioita aiheuttanut diabetes, maksakirroosi, kroo-
ninen munuaisten toiminnanvajaus, antikoagulanttihoito syineen) ja lääkitykset (mm. 
betasalpaus, ACE-estäjät, muut verenpainelääkkeet) heikentävät elimistön luonnollisia 
kompensaatiomekanismeja akuutissa kirurgiaa vaativassa hätätilanteessa. 

Operatiiviset päivät
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Traumapotilaan ensihoito perustuu ABCDE-lo-
giikkaan sekä sairaalan ulkopuolella että päivystys-
poliklinikalla. Kaavamaisesti ajatellen ennen leik-
kausta ja päivystyspoliklinikan ulkopuolella tapah-
tuvaa kuvantamista tulee hengitystien avoimuuden 
olla varmistettu, tarvittaessa intubaatiolla (A; mm. 
GCS< 13, sokki, vaikea hypovolemia, vaikea pa-
lovamma, multippelit vammat) ja hengityksen ol-
la optimoitu (B, mm. happilisä, riittävä ventilaatio, 
pleuran dreneeraus rintakehän paineolosuhteiden 
normaalistamiseksi). Riittävä verenkierto tulee tur-
vata (C). Potilaalle tulee tehdä tilanteeseen nähden 
riittävä neurologinen kliininen tutkimus ja aivojen 
suojaukseen tulee kiinnittää huomiota koko hoitota-
pahtuman ajan erityisesti kallo-aivovammapotilaal-
la (D). Lämmönhukan estäminen on oleellista poti-
laan hyytymisjärjestelmän toiminnan parantamisek-
si (E). Päivystyspoliklinikalla voidaan ottaa nopeasti  
keuhkoröntgenkuva ja vatsan ultraääni sekä valikoi-
dusti lantion natiivikuva sekä tarvittavat laborato-
riotutkimukset. CT-tutkimukset tehdään vasta hätä-
leikkauksen jälkeen tilanteen stabiloiduttua. (tavoit-
teet: taulukko 1) 1

Potilaan fysiologinen tila ja vammamekanismi 
vaikuttavat merkittävästi siihen, mitä voidaan ja pi-
tää ennen leikkausta tehdä. Edellä mainituista toi-
menpiteistä verenkiertovajauksen hoidon ajoitus ja 
toteutus on ongelmallisinta. Hemostaasin saavutta-
miseen vamman alusta kuluva aika vaikuttaa selviä-
miseen hengenvaarallisessa vuototilanteessa. Preope-
ratiivisen ajan pidentyessä kudosten happivajaus pa-
henee, mikä lisää monielinvaurion riskiä aiheut-
tamalla asidoosia ja hypotermiaa. Eräässä moni-
muuttuja-analyysissä huonon ennusteen merkkejä 
todettiin olevan vamman vaikeuden, alhaisen GCS-
arvon ja potilaan iän lisäksi matala emäsylimäärä ja 
pidentynyt protrombiiniaika 2. Kaksi viimeksi mai-
nittua tekijää kertovat sen, että potilaan ennuste 
huononee asidoosin ja koagulopatian kehittyessä.

Kudoshapetuksen korjaamiseksi vammapotilaal-
le annetaan perinteisen lähestymistavan mukaan ag-
gressiivista nestehoitoa jo ennen leikkausta ja py-
ritään normaalistamaan hemodynamiikka. Mikäli 
vuotoa ei saada tyrehdytettyä ilman leikkausta, pel-
källä preoperatiivisella nestehoidolla aikaansaatu ku-
doshapetuksen paraneminen on väliaikaista. Run-
saan nestehoidon on osoitettu jatkuvasti vuotaval-
la potilaalla pahentavan hypotermiaa, vaikeuttavan 
hyytymisjärjestelmän toimintaa ja aiheuttavan ve-
renvuodon lisääntymistä. Hypotermia, asidoosi ja 
hyytymishäiriö johtavat diffuusiin vuototaipumuk-
seen, joka estää sokkitilan paranemista ja huonon-
taa ennustetta. 3, 4

Taulukko 1. Monivammapotilaan resuskitaation 
tavoitteet preoperatiivisesti. Hätäleikkauksen 
takia voidaan osasta tavoitteita tinkiä. Vaikeat 
perussairaudet voivat nostaa vaadittavaa he-
moglobiinirajaa > 90–100 g/l. 

Aivovamma (+/– monivamma):
• RR syst > 120 mmHg ilman ICP-mittausta
• Diureesi > 0,5 ml/kg / tunti
• SaO2 % > 95 %, PaO2 > 12 kPa
• PaCO2 4,0–4,5 kPa
• B-Gluk 4,5–7 mmol/l
• P-Na 140–147 mmol/l
• B-Hb > 100 g/l
• B-Tromb > 50
• INR < 2
• BE:n korjaantuminen, periferian lämpeneminen
• T-ydin 35–37 °C, erityisesti isoloidussa 

aivovammassa lievä hypotermia sallitaan

Monivamma ilman aivovammaa:
• RR syst > 90 (isoloitu lävistävä > 70 mmHg)
• Lievä hypovolemia ja alentunut diureesi hyväksytään 

ohimenevästi
• SaO2 > 95 %
• PaO2 > 10 kPa
• PaCO2 4,5–5,5 kPa
• B-Gluk 4,5–7 mmol/l 
• P-Na 13–145 mmol/l
• B-Hb > 80 g/l
• B-Tromb > 50
• INR < 2
• BE:n korjaantuminen, periferian lämpeneminen
• T-ydin > 36 °C erityisesti jos vuotoa

Nesteresuskitaation toisena perinteisenä perusläh-
tökohtana on ollut perioperatiivisen lasketun vuo-
don hoitokaavio, missä hyytymistekijöitä annetaan 
vasta tietynsuuruisen verenvuodon jälkeen 3, 4. Hyy-
tymisjärjestelmän aktivoituminen kuluttaa hyyty-
mistekijöitä jo ennen kuin vuotoa voidaan mitata ja 
nestehoidosta johtuva laimeneminen vähentää hyy-
tymistekijäpitoisuuksia. Nämä tekijät johtavat aiem-
paan hyytymistekijöiden tarpeeseen kuin ”kontrol-
loidussa” perioperatiivisessa vuodossa.

Nykykäsitys vammapotilaan nestehoidosta perus-
tuu tutkimuksiin, joissa lyhytaikaisesta hypotensios-
ta ei ole ihmistutkimuksissa osoitettu olevan haittaa 
selviytymiselle, sekä toisaalta eläintöissä todettuihin 
runsaan nestehoidon ja normaalin verenpaineen yl-
läpidon haittavaikutuksiin jatkuvasti vuotavalla po-
tilaalla (vuodon lisääntyminen, hypotermia, koagu-
lopatia, asidoosi). Yksiselitteistä kaikille vammapo-
tilaille sopivaa preoperatiivista nesteytysprotokollaa 
ei ole kyetty luomaan, vaan nestehoito on toteutet-
tava yksilöllisesti huomioiden vammamekanismi ja 
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-profiili, vamman vaikeusaste ja potilaan verenkier-
ron tila (stabiili–stabiloituva–instabiili tai hypovo-
lemia  /  kompesoitu sokki  /  inkompensoitu sokki). 
Preoperatiiviseen stabilointiyritykseen ei tule käyttää 
liikaa aikaa jos potilaalla on aktiivisen vuodon merk-
kejä (jatkuva nestetarve, verta vapaassa vatsaontelos-
sa, massiivi veririnta, mediastinumin alueen lävistä-
vä vamma, vaikea lantiomurtuma) vaan on pyrittävä 
ainakin väliaikaiseen hemostaasiin (damage control -
kirurgia). Jos potilas reagoi suotuisasti nestehoitoon, 
sen antoa vähennetään. Vammapotilaan ollessa nuo-
ri ja hyväkuntoinen, kompensaatiomekanismit yllä-
pitävät kudoshapetusta 4, joten preoperatiivisen nes-
tehoidon merkitys lienee vähäisempi kuin vanhem-
massa ikäluokassa. Niiden potilaiden on todettu sel-
viävän paremmin, jotka kykenevät saavuttamaan 
”optimaalisena” pidettävän hemodynaamisen sta-
tuksen riippumatta siitä, millä nestehoitostrategialla 
se on saavutettu 5. Vanhuksev ja vaikeaa perussairaut-
ta sairastavan tilanne on hankalampi.

Kategorisiin verenpainelukemiin pyrkiminen en-
nen leikkausta voi johtaa ongelmiin. Hyvänä väli-
aikaisesti riittävän verenkierron mittarina voidaan 
käyttää tajunnan tasoa ja perifeeristen pulssien tun-
tumista. Verenpaine tulee oleelliseksi preoperatiivi-
sesti instabiililla potilaalla vasta, kun potilaalla on ta-
junnan tason alentuman aiheuttava kallo-aivovam-
ma. Aivoja suojaavaan verenpainetasoon (RR syst 
> 120 mmHg) pyritään vain, jos potilaalla on epäi-
ly vaikeasta kallo-aivovammasta. Kallo-aivovamman 
saaneelle hypotensiiviselle potilaalle voidaan ensi-
hoidon aikana antaa muun nestehoidon lisäksi hy-
pertonista keittosuolaliuosta (NaCl 7,2–7,5 % + 
kolloidi), minkä on todettu nostavan verenpainet-
ta tehokkaasti. Jos potilaalla ei ole kallo-aivovam-
maa, voidaan tyytyä matalampaan verenpainetasoon 
(RR syst 90 mmHg, MAP 65 mmHg). Lävistäväs-
sä vammassa voidaan tinkiä väliaikaisesti verenpai-
netavoitteesta vieläkin enemmän (esim. RR syst > 70 
mmHg). 4, 6

Vammamekanismin merkitys on huomattava 
harkittaessa preoperatiivista optimointia. Lävistä-
vässä vammassa Bickell ja kumppanit totesivat, et-
tä ne potilaat, jotka saivat keskimäärin noin 300 ml 
nestettä ennen leikkausta, selvisivät paremmin kuin 
ne, jotka saivat keskimäärin 2,5 litraa 6. Tutkimus-
ta on kritisoitu eri syistä, mutta se antanee kuiten-
kin preoperatiivisen nestehoidon suuntaviivat lävis-
tävässä vammassa. Verenkierron instabiliteetin aihe-
uttavassa lävistävässä vammassa onkin oleellista pyr-
kiä hemostaasiin mahdollisimman nopeasti ilman 
turhia viivytyksiä. Poliklinikalla tehdään välttämä-
tön diagnoosi ja samalla aloitetaan kanylointi, jota 

voidaan jatkaa leikkausosastolla. Jänniteilmarinta ja 
veririnta hoidetaan. Potilas intuboidaan ennen leik-
kaussalia vain jos avoin hengitystie on välittömässä 
vaarassa (tajuttomuus, kasvovammat, kaulavammat, 
syvä sokki). 1, 4

Tylpässä vammassa (liikenne, putoamiset jne.) 
hoitotaktiikka ei ole välttämättä niin suoraviivai-
nen. Johtuen useista kudosten verenkiertoa uhkaa-
vista vammoista on monielinvaurion riski suurempi 
ja vammaprofiilista riippuen nestehoidolla voidaan 
saavuttaa jo ennen leikkausta verenkierron stabiloi-
tuminen. Erityisesti lapsilla parenkyymielinten vau-
rioiden konservatiivinen hoito tuottaa hyviä tulok-
sia oikein indikaatioasetteluin. Järkevä lähestymis-
tapa lienee, että annetaan bolus-tyyppisesti nopeita 
10–20 ml/kg nesteannoksia verenkierron tilaa seu-
raten. Nesteytyksen merkitys korostuu kuljetus- ja 
prehospitaaliaikojen pidentyessä esim. kiinnijuut-
tumisen takia. Kohtuullisesta nestehoidosta huoli-
matta verenkierrollisesti instabiilille potilaalle teh-
dään päivystyspoliklinikalla vain välttämätön: Tur-
vataan hengitystien avoimuus tarvittaessa intubaati-
olla (GCS < 13, sokki, presokki) jos sitä ei ole tehty 
sairaalan ulkopuolella, aloitetaan intuboidulle me-
kaaninen ventilaatio, laitetaan pleuradreeni (thx-
vammat), otetaan tarvittavat verinäytteet ja tehdään 
pakolliset kuvantamiset (thx, lantio, vatsan uä). Nes-
tehoitoa varten laitetaan riittävä määrä suuriläpimit-
taisia laskimokanyyleja, ja aloitetaan kontrolloitu 
nestehoito sekä verituotteiden ja hyytymistekijöiden 
(jääplasma, trombosyytit kun saadaan; mielellään 
mittauksen perusteella) antaminen. Tehdään tarvit-
tavat lisävaraukset verituotteiden osalta. Osa kanyy-
leista voidaan ajan säästämiseksi laittaa vasta leik-
kausosastolla (ainakin valtimokanyyli ja keskuslaski-
mokanyylit). Kaularangan natiivikuvauksesta voita-
neen tinkiä, jos potilaan tila vaatii välitöntä leikka-
usta. Tällöin on kuitenkin kaularangan suojaukseen 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Stabiilin ja koh-
tuullisella nestehoidolla stabiloituvan potilaan kans-
sa voidaan rauhassa tehdä tarvittavat kuvantamistut-
kimukset ja hoitosuunnitelma. Nestehoidossa kai-
killa vammapotilailla painotetaan verituotteiden an-
tamista kirkkaiden nesteiden kustannuksella 4.

Aortta-aneurysman ruptuurapotilas 

Aortan aneurysman ruptuurapotilaiden ennus-
te vaihtelee keskuksittain, mutta keskimääräinen 
hengissä selviäminen on noin 50 % luokkaa. Sel-
viämiseen vaikuttavat aikainen diagnoosi ja nopea 
repeämän korjaus

 
7. Huonon ennusteen merkkejä 

ovat mm. vaikea hypotensio, sydänpysähdys, ma-
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tala emäsylijäämä ja matala ydinlämpö
 
7, 8. Potilaan 

preoperatiivisen valmistelun suhteen on esiintynyt 
kahdenlaisia näkemyksiä. Brimacomben ja kumppa-
nien kahdessa kokooma-artikkelissa 10 vuoden ta-
kaa siteerataan sekä nesterajoituksen että normaalei-
hin hemodynaamisiin parametreihin pyrkivän nes-
tehoidon hyötyjä ja haittoja 7, 9. Farooq ja kumppanit 
toteavat hieman tuoreemmassa julkaisussaan, että 
kun kirurgiaa lykätään stabiloinnin ajaksi, niin sel-
viäminen paranee, mutta toisaalta verensiirtojen ja 
perioperatiivisen nestehoidon tarve lisääntyy samoin 
kuin suoliston alueen iskeemiset komplikaatiot 10. 
Nesterajoitukseen perustuvalla hoitotavalla on omat 
haittansa, kuten monielinvaurion ja infektioiden ris-
kin lisääntyminen ja tehohoitoajan piteneminen. 

Aortan aneurysman ruptuurapotilaiden preope-
ratiivisesta valmistelusta ei ole olemassa prospektii-
visia, satunnaistettuja tutkimuksia, vaan suositukset 
perustuvat yleensä retrospektiivisiin aineistoihin tai 
pieniin sarjoihin. Brimacomben yhteenvedon mu-
kaan nopea diagnoosi, lisähappi, riittävän useat suu-
riläpimittaiset suoniyhteydet ja moderaatti kipulää-
kitys opiaatteja käyttäen verenkierrollisesti stabiilil-
le potilaalle riittävät ennen leikkaussaliin siirtoa. Ve-
renkierrollisesti instabiilille potilaalle voidaan antaa 
pieni annos (ad. 1000 ml) kirkkaita liuoksia (RST; 
fysiologinen keittosuola) nopeasti ylläpitämään riit-
tävää kudosten verenkiertoa ennen aortan pihditys-
tä. Instabiilille potilaalle saattavat olla hyödyksi ai-
kaisin annetut verituotteet, jos stabiliteetin ylläpito 
ei onnistu kohtuumäärällä kirkkaita liuoksia. Opti-
maalinen verenpainetaso on yksilöllinen, mutta Bri-
macombe suosittelee rajana noin 65 mmHg veren-
kierron keskipainetta (MAP). Vasoaktiivisten lääk-
keiden preoperatiivisen käytön suhteen tulee olla pi-

dättyväinen, jos potilas muuten pysyy kohtuudel-
la stabiilina. Matalan verenpaineen suhteen tulee 
muistaa muutkin syyt kuin vuoto, sillä suurella osal-
la potilaista on sepelvaltimotauti tai sydämen vajaa-
toiminta, jolloin hypotension syynä voi olla sydä-
men toimintahäiriö tai kudosasidoosin aiheuttama 
vasodilataatio. Preoperatiivisesti tulee huolehtia sii-
tä, että potilaalle on saatavissa riittävästi punasolutii-
visteitä ja hyytymistekijöitä (jääplasma, trombosyy-
tit, hyytymistekijäkonsentraatit) verenvuodon kaik-
kien osakomponenttien korvaamiseksi. Hypotermi-
an estoon on kiinnitettävä huomiota heti alusta as-
ti. Valtimokanyyli olisi hyvä saada asetettua ennen 
anestesian induktiota. Virtsakatetri, nenämahalet-
ku sekä keskuslaskimokanyyli tai Swan-Ganz-katet-
rin sisäänviejäholkki ehditään asettamaan leikkaus-
salissa joko ennen tai jälkeen nukutuksen ja aortan 
pihdityksen. 7

Abdominaalinen tai muu vaikea sepsis

Kirurgisen hoidon toteuttaminen vaikeassa septises-
sä tilassa tai septisessä sokissa olevalle potilaalle il-
man edeltävää stabilointia voi huonontaa potilaan 
yleistilaa merkitsevästi. Potilaan selviämiseen sepsik-
sestä vaikuttavat kudoshapetuksen palauttamisen li-
säksi oikein suunnattu antibioottihoito ja infektio-
fokuksen saneeraus kirurgisesti, mikäli se on mah-
dollista. 

Kirurginen sepsis on artikkelissa läpikäydyistä 
kolmesta kiireellisestä hätätilapotilasryhmästä sellai-
nen, jossa on ehkä eniten aikaa ja hyötyä potilaan ti-
lan stabiloimisesta. Ensisijaista on septisen tilan ja 
siihen liittyvien elintoimintahäiriöiden tunnistami-
nen (sepsis-syndroomat, taulukko 3) 11, 12. Potilaan 
hapetuksen ja verenkiertovajauksen tavoiteohjattu 
nopea korjaaminen parantaa ennustetta 13. Kudosha-
petuksen korjaantumiseen tulisi päästä muutamas-
sa tunnissa siitä, kun potilas on tavattu, mutta riittä-
vään hapetukseen ja verenpaineeseen on kiinnitettä-
vä huomio heti kun terveydenhuoltojärjestelmä ta-
paa septisen potilaan ensimmäisen kerran. Koska 
sepsikseen lähes aina liittyy hypovolemia kapillaari-
permeabiliteetin häiriön ja muiden etiologiaan liit-
tyvien syiden takia, on hoidon kulmakivenä riittävä 
tavoiteohjattu nestehoito. Ensisijaisena tavoitteena 
voidaan pitää riittävää keskiverenpainetasoa (MAP 
> 65 mmHg) sekä syketason, perifeerisen verenkier-
ron tilan ja muiden hypovolemian merkkien kor-
jaantumista, mutta jatkossa on syytä ohjata neste-
hoitoa joko keskuslaskimo- tai Swan-Ganz-katetrin 
avulla. Tajunnanhäiriöinen, septisessä sokissa oleva 
tai vaikeassa hengitysvajauksessa oleva potilas tulee 

Taulukko 2. Aortan aneurysmaruptuurapoti-
laan hoito preoperatiivisesti 7

Päivystysalue
• Happilisä
• 2 tai useampi iso suonikanyyli
• Perusmonitorointi
• Kontrolloitu nestehoito
 – RR MAP > 65 – AOT
 – RR MAP < 65 – RST + verituotteet tarv.
• Titrattu opiaattikipulääkitys
• Inotroopit vain tarvittaessa
• Viiveetön siirto leikkausosastolle diagnoosin 

varmistumisen jälkeen

Leikkausosasto
• Valtimokanyyli
• Anestesiainduktion jälkeen muut katetrit ja NG-

letku
• Ydinlämmön mittaus



444 FINNANEST 2005, 38 (5) FINNANEST 2005, 38 (5) 445

intuboida ja aloittaa mekaaninen ventilaatio. Samal-
la vähennetään potilaan hapenkulutusta. Hypoten-
sion hoitoon käytetään ensisijaisesti noradrenaliinia, 
jos nopea nesteytys (1500–2500 ml  /  30 min) ei sitä 
korjaa. Dobutamiini voidaan liittää hoitoon jos sy-
dämen minuuttitilavuus tai sekoittuneen laskimove-
ren happisaturaatio eivät ole tavoitetasolla. Verenso-
keri tulee korjata insuliinilla. Etiologian mukainen 
empiirinen antibioottihoito tulee aloittaa heti kun 
sepsis-tilanne on tunnistettu. 12

”Leikkauskelpoisuus” tulisi saavuttaa viimeis-
tään muutamassa tunnissa, mikä vaatii aktiivis-
ta hoitoa ja monitorointia ja todennäköisesti te-
hohoitoa. Alkuvaiheessa pelkkä verenpaineohjat-
tu nestehoito voi aiheuttaa sen, että kudoshapetuk-
sen parantuminen jää saavuttamatta. Siksi tällai-
nen potilas tulisi esihoitaa tehostettuun valvontaan 
kykenevällä osastolla. Jos aktiivisesta tehohoidos-
ta huolimatta potilaan vointi huononee, on har-
kittava leikkauksen suorittamista voinnin huono-
nemisesta huolimatta muutaman tunnin sisällä. r
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Taulukko 3. Sepsis-syndroomat 11, 12

1. Infektio: Mikro-organismien aiheuttama tulehdusvaste kudoksessa, jossa niitä ei normaalisti esiinny

2. Bakteremia: Veressä todettavissa eläviä bakteereita

3. Tulehdusreaktio-oireyhtymä (Systemic Inflammatory Response Syndrome, SIRS) kaksi tai useampi seuraavista:
 • ydinlämpö yli 38 °C tai alle 36 °C
 • syketaajuus > 90/min
 • hengitystaajuus > 20/min tai PaCO2 < 4,3 kPa
 • B-leuk > 12 000 x 106 /l tai alle 4 000 x 10 6 /l tai sauvatumaisten neutrofiilien osuus > 10 %

4. Sepsis: 1+3, elimistön yleistynyt reaktio infektioon

5. Vaikea sepsis: Sepsis johon liittyy elintoimintahäiriö, hypoperfuusio tai hypotensio. Hypoperfuusio voi ilmetä 
muttei rajoittua seuraavasti: laktaattiasidoosi, oliguria, akuutti tajunnanhäiriö

6. Septinen sokki: Sepsiksen aiheuttama hypotensio, joka ei korjaannu asianmukaisella nestehoidolla ja 
hypoperfuusion merkit kuten edellä

Taulukko 4. Sepsis-potilaan ”leikkauskelpoi-
suus”-tavoitteet

• MAP > 65 mmHg ( RR-tautisella potilaalla > 70 
mmHg)

• Diureesi > 0,5ml / kg/tunti

• SvO2 > 65 % / SvcO2 > 70 %

• Potilas respiraattorissa tai hengitystyö normaali tai 
vähän lisääntynyt




