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Hyytymishäiriö obstetrisella potilaalla –
anestesiologisia näkökohtia

Seppo Alahuhta

Verenvuototaipumuksen arviointi
Perusteellinen esitietojen otto muodostaa arvioin-
nin perustan. Seuraaviin seikkoihin tulee kiinnit-
tää huomiota: poikkeava verenvuoto hampaanpois-
ton yhteydessä, toistuvat nenäverenvuodot, veren-
vuoto niveliin tai poikkeava verenvuoto aikaisem-
pien synnytysten tai nielurisaleikkauksen yhtey-
dessä. Saako potilas herkästi mustelmia (spontaa-
nisti tai trauman seurauksena)? Potilaan käyttä-
mät lääkkeet on selvitettävä tarkasti ja sukuanam-
neesi kysyttävä. Potilaan kliinisessä tutkimukses-
sa iholta voidaan hakea petekioita, pinnallisia tai
laajoja mustelmia. Mustelmien esiintyminen kan-
nattaa tarkistaa esimerkiksi verenpainemittarin
mansetin alta. Limakalvojen verenvuodot ovat
tyypillisiä primaarin hemostaasin häiriöille (1).
Vuodot kanylointipistoreistä voivat olla merkki
vuototaipumuksesta. Jos anamneesi ja kliininen
tutkiminen antavat viitteitä vuototaipumukses-
ta, jatketaan selvittelyä laboratoriokokein. Seulon-
tatutkimuksista kyseeseen tulevat trombosyytti-
en laskenta (primaari hemostaasi), APTT ja trom-
boplastiiniaika. Aikaisemmin vuotoaika oli ylei-

Raskauden aikana hyytymis- ja fibrinolyysijärjestelmässä tapahtuu merkittäviä muutoksia. He-
mostaasijärjestelmän säätely- ja estomekanismien tasapaino siirtyy raskauden aikana hyperko-
agulaariseen suuntaan. Tämän uskotaan olevan fysiologinen muutos, jonka tarkoituksena on
suojata äitiä synnytyksen yhteydessä henkeä uhkaavalta verenvuodolta. Poikkeavan herkkään
hyytymistaipumukseen liittyy lisääntynyt trombimuodostuksen vaara normaalin raskauden ai-
kana. Vaikka tromboembolia on merkittävä morbiditeetin ja mortaliteetin aiheuttaja raskauden
aikana, joutuu anestesiologi harvoin mukaan hoitoteamiin. Sen sijaan kysymys, johon aneste-
siologi usein joutuu ottamaan kantaa, koskee regionaalianestesian turvallisuutta lisääntyneen
vuototaipumuksen omaavalla synnyttäjällä.

sesti käytetty primaarin hemostaasin tutkimus.
Nykykäsityksen mukaan se ei kuitenkaan luotet-
tavasti kuvaa trombosyyttifunktiota. Ei ole osoi-
tusta siitä, että vuotoajan mittaus ennustaisi luo-
tettavasti yksittäisen potilaan vuotovaaraa leikka-
uksessa tai että vuoto ihoviillosta ennustaisi vuo-
tovaaraa muualla elimistössä, esimerkiksi epidu-
raalitilassa (2). Tromboelastogrammi on laite, joka
kuvaa koko hyytymisjärjestelmän toimintaa ko-
koveressä aina trombosyyttien toiminnasta fib-
rinolyysiin asti. Sen merkitys obstetrisessa anes-
tesiassa on vielä määrittämättä. Tromboelasto-
grammin hyödyllisyydestä massiivin verenvuodon
hoidossa on näyttöä. Sen sijaan tutkimustulokset
sen käytöstä arvioitaessa vuotovaaraa pre-eklamp-
sian ja eklampsian yhteydessä ovat ristiriitaisia.
Sillä ei ole kliinistä ennusarvoa arvioitaessa regio-
naalianestesian turvallisuutta obstetrisella potilaal-
la, kun epäillään verenvuotovaaraa (3).

Trombosytopenia
Trombosytopenia on yleinen löydös raskaana ole-
villa. Normaalissa raskaudessa 8 %:lla potilaista
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tromobosyyttitaso on alle 150 x 109/L ja vajaalla
1 %:lla alle 100 x 109/L. Nämä fysiologisina pi-
dettävät tilat muodostavat 75 % raskaudenaikai-
sista trombosytopenialöydöksistä. Onkin esitet-
ty, että tromobosyyttien määrän ollessa > 115 x
109/L komplisoitumattomassa raskaudessa mi-
tään jatkotutkimuksia ei tarvita (4). Muita tiloja
raskauden aikana, joissa tavataan trombosytop-
eniaa ovat pre-eklampsia, autoimmuuni trombo-
sytopenia ja DIC.

Millä trombosyyttitasolla regionaalianestesia
on turvallinen anestesiamuoto obstetrisella poti-
laalla? Suositusten mukaan terveelle synnyttäjäl-
le voidaan laittaa epiduraali- tai spinaalipuudu-
tus trombosyyttitasolla > 75 x 109/L. Siis, kun
anamneesissa ja kliinisessä tutkimuksessa ei ole
todettu merkkejä vuotovaarasta. Jos trombosyyt-
titaso on välillä 50-75 x 109/L, ratkaisu on tehtä-
vä tapauskohtaisesti. Jos trombosyyttifunktio on
normaali, regionaalianestesian käyttöön liittyvä
hyöty on usein merkitsevämpi kuin vuotovaara
epiduraalitilaan (5). Pre-eklampsiapotilaalla trom-
bosyyttitason muutos aikayksikössä voi olla mer-
kittävämpi tieto kuin yksittäinen matalakin arvo.
Verisoluanalysaattorit antavat virheellisiä tulok-
sia 0,85-1,9 %:ssa. Mikäli mitattu trombosyyt-
tiluku on epäilyttävän alhainen, laskenta kannat-
taa varmistaa manuaalisesti.

Puudutukset ja verenvuotovaara
Jos potilaan hyytymisjärjestelmän toiminnan
epäillään tai tiedetään olevan puutteellinen, tu-
lee ennen päätöstä anestesiamuodon valinnasta
ottaa perusteellinen anamneesi ja tehdä huolelli-
nen kliininen tutkimus. Laboratoriotutkimusten
tulokset arvioidaan ja päätetään spesifisten tutki-
musten ja konsultaation tarve. Puudutuksen käy-
töstä saatava hyöty tulee arvioida ja verrata sitä
mahdollisiin riskitekijöihin ja vaihtoehtoisen hoi-
don komplikaatioriskeihin. Keskustele vaaroista
ja vaihtoehtoisista anestesiamuodoista potilaan ja
obstetrikon kanssa. Jos riski on suuri (esim. he-
parinisoitu tai trombolyysihoitoa saava potilas),
tulee puudutusvaihtoehdosta luopua. Jos regio-
naalianestesia valitaan anestesiamuodoksi, voi
vuotovaaraa epiduraalitilaan vähentää menettele-
mällä seuraavasti:
1. Kokenut anestesiologi laittaa puudutuksen.
2. Spinaalipuudutus on turvallisempi kuin epi-

duraalipuudutus (6).
3. Kertapisto on turvallisempi kuin katetriteknii-

kat (6).
4. Jos epiduraalikatetria käytetään, sitä saa työn-

tää epiduraalitilaan enimmillään 3 cm. On
syytä pitää mielessä, että katetrin poistoon liit-
tyy yhtä suuri verisuonirepeämän vaara kuin
laittoonkin (6).

5. Puudutuksen laiton yhteydessä potilas makaa
vasemmalla kyljellä. Tässä asennossa epiduraa-
liset laskimot eivät ole yhtä laajat kuin poti-
laan istuessa. Toisaalta, erittäin obeesille syn-
nyttäjälle puudutus voi olla helpompi laittaa
potilaan istuessa ja tällöin pistoyrityksiä ehkä
tarvitaan vähemmän (7).

6. Pisto tehdään keskiviivasta. Laskimoverkosto
sijaitsee epiduraalitilassa suureksi osaksi late-
raalisesti. Lisäksi, keskiviivasta pistettäessä pis-
toyrityksiä on vähemmän ja onnistumistoden-
näköisyys on suurempi kuin paramediaalisella
tekniikalla (8).

7. Käytetyn puudutusaineen konsentraation tu-
lee olla mahdollisimman alhainen. Tarvittaes-
sa käytä laimean puudutteen ja opioidien yh-
distelmiä. Vähäisen motorisen salpauksen ai-
kana mahdollinen epiduraalihematooman ke-
hittyminen on helpommin todettavissa.

8. Anestesiologit ja hoitajat osastoja myöten kou-
lutetaan tunnistamaan epiduraalihematooman
oireet ja löydökset. Heräämöön ja osastoille
luodaan valvontakäytäntö, jonka avulla epidu-
raalihematooman kehittyminen on todettavissa
jo alkuvaiheessa, esimerkiksi alaraajojen moto-
riikka testataan neljän tunnin välein.

9. Tulehduskipulääkkeitä tulee välttää.
Monessa tapauksessa arviointi ja päätösten teko
kannattaa sovittaa virka-aikaan, jolloin paras klii-
ninen kokemus ja laboratoriopalvelut ovat käy-
tettävissä. Vaikeimpien tapausten hoito kannat-
taa keskittää.

Oheiset suositukset eivät perustu kontrolloi-
tuihin tutkimuksiin. Ne eivät ole näyttöön pe-
rustuvia, vaan tapausselostusten, retrospektiivis-
ten tutkimusten ja kliinisen kokemuksen värittä-
miä hoito-ohjeita.

Epiduraalihematooma
Epiduraalihematooman syntyminen obstetrisen
puudutuksen seurauksena on äärimmäisen har-
vinaista. Kirjallisuudessa on kuvattu vain seise-
män tapausta (9). Mahdollista on, että kaikkia
tapauksia ei ole raportoitu. Epiduraalihematoo-
ma voi syntyä myös spontaanisti. Oireina voi olla
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lihasheikkous, selkäkipu, sensorinen puutuminen,
virtsaretentio tai alaraajoihin säteilevät kivut.
Erään tutkimuksen mukaan yleisimmät ensioi-
reet ovat alaraajojen lihasheikkous (46 %) ja sel-
käkipu (38 %). Kaikki oireet eivät ole samanai-
kaisia. Potilaalla ei siis välttämättä ole selkäkipua,
vaikka sitä usein pidetään tyypillisenä epiduraa-
lihematooman merkkinä (6). Epäiltäessä epidu-
raalihematoomaa tulee diagnoosi varmistaa mag-
neettitutkimuksella. Jos sitä ei ole käytettävissä,
vaihtoehtoinen menetelmä on CT-myelografia.
Täydellinen toipuminen on todennäköistä, jos
hematooman kirurginen evakuaatio tehdään 8
tunnin kuluessa oireiden alusta (6).
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