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Damage control

traumavuodon hoidossa
Damage control resuscitation (DCR) on nykyajan
hoitostrategia runsaasti vuotavan traumapotilaan hoidossa.

V

akava vammautuminen on keskeinen
terveysongelma. Vuosittain trauman
seurauksena menehtyy maailmanlaajuisesti arvion mukaan yli 5 miljoonaa ihmistä (1). Tärkein mahdollisesti estettävissä olevan kuoleman syy on massiivinen
kontrolloimaton verenvuoto (2). Runsaaseen
verenvuotoon liittyvä hätätila on harvinainen.
Massiivisen verensiirron insidenssi sairaaloiden
traumapotilailla on vaihdellut muutamasta prosentista runsaaseen kymmeneen prosenttiin (3, 4).
Näissä arviossa massiivinen verensiirto on määritelty tilanteeksi, jossa potilaalle annetaan vähintään 10 yksikköä punasoluja 24 tunnissa. Tämä
on yleisin määritelmä massiiviselle verensiirrolle.
HUS kirurgian klinikan massiivin verensiirron
hoito-ohjeessa massiivi vuoto on tilanne, jossa
potilaan arvioidaan menettäneen lyhyessä ajassa
veritilavuutensa tai potilaalle annetaan yli 10 yksikköä punasoluja ja verenkierron ylläpito vaatii
verensiirron ylipaineella. Punasolujen lisäksi annetaan Octaplasia® ja verihiutaleita. Traumapotilaan hoidossa käsitteellä ”massiivinen verensiirto”
on kuitenkin vain vähän merkitystä. Painopisteen
tulee olla vuotavan potilaan ja akuutin traumaattisen hyytymishäiriön tunnistamisessa (5).
Vuotavien potilaiden hoito noudattaa yleisiä
ABCDE-hoitoperiaatteita. Nestehoidon osalta
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on luovuttu aiemmasta runsaasta kristalloidien
käytöstä. Tilalle on tullut ns. hemostaattinen
resuskitaatio (osa DCR-käsitettä), jossa keskeisenä
ajatuksena on hyytymisen tukeminen. Traumapotilaan sairaalaan tulovaiheen hyytymishäiriö korreloi itsenäisesti kuolleisuuteen (6). Viime vuosina
asiasta on julkaistu runsaasti tutkimuksia, jotka
tulevat paljolti USA:sta. Sotakokemukset Irakissa ja Afganistanissa ovat vaikuttaneet nykyiseen
hoitokäytäntöön. Octaplas®-liuos ei näissä tutkimuksissa ole ollut mukana. Jääplasma on hyytymistekijöiden suhteen jonkin verran vähemmän
tasalaatuista kuin Octaplas®.

Verenvuodon tunnistaminen

Verenvuoto tulee pyrkiä tunnistamaan ja hallitsemaan nopeasti. Massiivisenkin verenvuodon
tunnistaminen voi vamman jälkeen alkuvaiheessa
olla haastavaa. Perinteisesti on ajateltu ja opetettu
(Advanced Trauma Life Support system, ATLS),
että fysiologiset muuttujat, mm. pulssitason nousu
ja verenpaineen lasku, ovat hyödyllisiä verenvuotopotilaan tunnistamisessa ja vuodon määrän arvioinnissa. Fysiologiset muuttujat ovat kuitenkin
vuotopotilaalla epäluotettavia mittareita (5, 7).
Isossa Britanniassa analysoitiin traumarekisteriaineisto vuosilta 1989–2007. Analyysissä todettiin >>
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Hemoglobiinipitoisuus ei nopeassa
ja runsaassa vuodossa ehdi
laskea ja voi massiivisen vuodon
yhteydessä olla alkuvaiheessa
harhaanjohtavan korkea.

ATLS-käsityksen vastaisesti mm., että yli kahden
litran verenvuodossa syketaajuuden mediaani oli
95/minuutti (vaihteluväli 80–114/min), systolisen
verenpaineen mediaani oli 120 mmHg (vaihteluväli 98–140 mmHg), hengitystaajuus ja Glascow
Coma Score eivät muuttuneet vuodon määrän
mukana (8). 404 potilaan retrospektiivisessä
tutkimuksessa sairaalaan tulovaiheen matalaan
hemoglobiiniin ei systemaattisesti liittynyt
hypotensiota ja/tai takykardiaa (9). Potilaan ikä,
perussairaudet ja lääkitys (beeta- ja kalsiumsalpaajat) vaikuttavat oirekuvaan. Vaste nestehoidolle
kertoo verenvuodon asteesta. Viive vuotavan potilaan tunnistamisessa ja DCR:n aloittamisessa
lisää kuolleisuutta (7).
Kuvantamismenetelmät, thorax-kuva, ultraääni, vartalon tietokonetomografia (standardi
traumatutkimus), paljastavat mahdollisen verenvuodon ja auttavat arvioimaan vuodon määrää.
Verikokeista hemoglobiinipitoisuus ei nopeassa ja
runsaassa vuodossa ehdi laskea ja voi massiivisen
vuodon yhteydessä olla alkuvaiheessa harhaanjohtavan korkea. Verikaasuanalyysissä pH:n ja
emäsylimäärän lasku kertovat vuodosta. Myös
veren laktaattipitoisuus on hyödyllinen tutkimus arvioitaessa mahdollista sokkia eli kudosten
metaboliseen tarpeeseen nähden riittämätöntä
hapentarjontaa.
Traumaattisen verenvuodon tunnistamisessa
ja vuodon määrän arvioimisessa tulee yhdistää
fysiologiset muuttujat, vammamekanismi, vamma- ja kuvantamislöydökset, mitattu ja arvioitu
ulkoinen vuoto, laboratorioarvot ja vaste nestehoidolle.

Damage control resuscitation (DCR)

DCR:n kohderyhmä ovat traumapotilaat, joilla
epäillään runsasta verenvuotoa. Tässä tilanteessa arvioidaan potilaan tarvitsevan yli neljän
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punasoluyksikön siirtoa 2–4 tunnin aikana (10).
”Damage control resuscitation”- hoitoperiaate
on lähtöisin USA:n armeijasta. DCR tarkoittaa
hoitolinjoja, jotka kehitettiin vuotavien sotavammapotilaiden hoitoon Irakissa ja Afganistanissa
(11). DCR jaetaan seuraaviin osiin: 1. Damage
control -kirurgia (verenvuodon lopettaminen),
2. Permissiivinen hypotensio (hypovolemia), 3.
Hemostaasia tukeva nestehoito.

Damage control -kirurgia

Nopea verenvuodon hallinta parantaa potilaan
ennustetta (12). Vuodon nopea kirurginen kontrollointi on DCR-hoitofilosofian keskeinen ja
laajasti hyväksytty osa (13). Damage control -kirurgiassa verenvuoto pyritään vamman mukaan
lopettamaan kirurgisesti (mukaan lukien vuodon
tyrehdyttäminen liinoilla pakkaamalla, paikallisilla hemostaateilla tai aortan sululla) tai suoraan
angioembolisaatiolla. DCR-hoitoon kuuluu myös
puristussiteiden käyttö raajavammoissa (14) ja
vuotokohdan kompressio. Lähinnä damage control-kirurgiaa käytetään abdominaalivammoissa.
Vuodon lisäksi hoidetaan kontaminaation estämiseksi suoliperforaatiot. Toimenpide pyritään
tekemään mahdollisimman nopeasti. Henkeä
uhkaavien vammojen korjauksen jälkeen potilas
siirretään teho-osastolle jatkostabilointia varten.
Vuotavilla traumapotilailla esiintyvä letaali triadi,
koagulopatia, hypotermia ja asidoosi, pyritään estämään ja korjaamaan. Mahdollisesti tarvittavat
jatko-operaatiot (esim. vatsanpeitteiden sulku,
luunmurtuminen operatiivinen hoito) tehdään
homeostaasin palauduttua.

DCR:n kohderyhmä ovat
traumapotilaat, joiden
arvioidaan tarvitsevan yli
neljän punasoluyksikön
siirtoa 2–4 tunnin aikana.

Permissiivinen hypotensio

Permissiivinen hypotensio -käsite tarkoittaa nesteiden määrien rajoittamista, kunnes verenvuoto on
hallinnassa. Käsite koskee lähinnä kristalloideja,
mutta myös pidättyväisyyttä punasolujen annossa, kunnes vuoto on hallinnassa. Oletuksena on,
että nesteiden anto verenpaineen nousun myötä
lisää vuotoa. Kristalloidit laimentavat hyytymistekijöiden ja hemoglobiinin pitoisuutta. Kohonnut
verenpaine voisi myös irrottaa jo muodostuneet
hyytymät. Nesteytykseen voi myös liittyä hypotermia, joka puolestaan huonontaa hyytymistä.
Permissiivisen hypotension mahdollisesta
hyödystä on ristiriitaista näyttöä. Asiasta innostuttiin 1990-luvulla. Penetroivien vartalovammojen yhteydessä niukka nesteytys ennen kirurgista
vuodon hallintaa vaikutti parantavan potilaiden
ennustetta (15). Myöhemmässä prospektiivisessä
tutkimuksessa (julkaistu 2002), jossa mukana
oli sekä läpäiseviä että tylppiä vammoja saaneita potilaita, tukea tällä käsitykselle ei saatu (16).
Tuoreemmassa retrospektiivisessä tutkimuksessa
vuodelta 2011 varhainen runsas nesteytys liittyi lisääntyneeseen kuolleisuuteen. Tässä tutkimuksessa analysoitiin yli 770 000 potilaan aineisto (17).
Systolisen verenpaineen tavoitetasona on käytetty systolista painetta 90 mmHg ennen vuodon
hallintaa, jos potilaalla ei epäillä aivovammaa.
Hypotensioon liittyy riskejä: mahdollinen hypovolemiaan liittyvä sydänpysähdys ja pitkittyneeseen
kudosten hypoperfuusioon liittyvät elinvauriot.
Elimistö ei pysty kompensoimaan hypovoleemista anemiaa. USA:ssa analysoitiin Kansallista
Traumatietopankkia käyttäen yli 81 000 traumapotilaan tapaturma-asemalla mitatun verenpaineen yhteys kuolleisuuteen ja emäsalimäärän
kasvuun. Kuolleisuuden havaittiin lisääntyvän,
kun systolinen verenpainetaso oli 110 mmHg tai
matalampi. Lisäksi löydöksenä oli emäsalimäärän
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lisääntyminen kudosten hypoperfuusioon sopien
verenpainetasosta 118 mmHg alaspäin (18).
Ainakin aivovamman yhteydessä verenpainetavoitteen on syytä olla korkeampi. Yli 15 000
traumaattisen aivovamman saaneen potilaan aineistoanalyysissä alle 110 mmHg systolinen verenpaine korreloi kuolleisuuteen (19). Paremman
neurologisen ennusteen kannalta voi korkeampi
verenpainetavoite, n. 120 mmHg, kahden ensimmäisen posttraumaattisen vuorokauden aikana
olla hyödyllinen (20).
Kliinisessä tilanteessa runsaan verenvuodon
yhteydessä ei verenpainetta pystytä ”hallitsemaan”. Järkevää on välttää korkea verenpaine
vuototilanteen aikana. Vuodon aikana tärkeintä
on ylipäätään pitää yllä verenkiertoa, kunnes vuoto on kontrollissa. Nopean ja runsaan tarvittaessa
ylipaineella toteutettavan nesteytyksen lisäksi voidaan joutua käyttämään vasoaktiiveja (adrenaliini)
boluksina ja/tai infuusiona. Metabolinen asidoosi
huonontaa sydämen toimintaa ja tämän takia pH:n
nostamiseksi käytetään syvässä asidoosissa (esim.
pH alle 7.2) bikarbonaattiboluksia.
Nesteytystä ja painetavoitteita mietittäessä on
vammojen lisäksi pyrittävä huomioimaan potilaan
ikä, perussairaudet, hypoperfuusion kesto ja arvioitu aika verenvuodon hallintaan.

Hemostaasia tukeva nestehoito

Traumapotilaista n. kolmanneksella on hyytymishäiriö sairaalaan tulovaiheessa. Näillä potilailla
on lisääntynyt riski monielinvauriolle ja kuolemalle verrattuna samantyyppisesti loukkaantuneisiin,
joilla ei ole koagulopatiaa (6, 21). Hyytymishäiriön kriteerinä on käytetty laboratoriotutkimuksia: TT, APTT, INR, PT ja trombosyyttimäärä.
Koagulopatian syy on monitekijäinen ja liittyy
mm. hypoperfuusioon (22).
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Nopea verenvuodon hallinta
parantaa potilaan ennustetta.

Hemostaasia tukevasta nestehoidosta on viime vuosina julkaistu lukuisia artikkeleita, jotka
tukevat runsasta vuotoa epäiltäessä nopeaa verituotteiden (punasolut, jääplasma, trombosyytit)
aloittamista vähintään suhteessa 1:1:1 (11, 23).
Samalla kirkkaiden liuosten käyttöä on pyritty
minimoimaan. Tämä hoitoperiaate on näyttänyt
vähentävän potilaiden kuolleisuutta. Monitekijäisyyden takia asiaa kuitenkin on vaikea tutkia.
Tutkimukset ovat pääsääntöisesti retrospektiivisiä
aineistoanalyysejä ja seurantatutkimuksia. Julkaisuille on tyypillistä erittäin lupaava otsikko. Itse
tekstissä näytön heikkous ja kirjoittajien epävarmuus paljastuvat. On myös julkaistu tutkimuksia,
joiden mukaan paljon punasoluja, jääplasmaa ja
trombosyyttejä saaneet potilaat ovat vähemmän
vammautuneita, ja näin olen ehtineet saamaan
enemmän verituotteita (24, 25). Meta-analyysi
vuodelta 2011 suosittelee massiivissa vuodossa
jääplasman ja punasolujen suhteeksi 1:2-1:1 (26).
Jääplasman käyttöön tilanteissa, joissa punasoluja
annettiin alle 10 yksikköä, liittyi n. 1 700 traumapotilaan aineistossa lisääntynyt ARDS-riski (27).
Tuoreen (julkaisuvuosi 2013) prospektiivisen
kymmenen USA:n Level I -traumakeskuksen kohorttitutkimuksen mukaan potilaiden kuolemanriski oli 3–4 kertaa suurempi ensimmäisen kuuden tunnin aikana sairaalassa, jos jääplasmaa tai
verihiutaleita oli annettu suhteessa punasoluihin
vähemmän kuin 1:2 verrattuna potilaisiin, jotka
saivat näitä verituotteita vähintään suhteessa 1:1
(11). Vuorokauden jälkeen mortaliteetti ei enää
korreloinut annettujen verituotteiden antosuhteisiin. Tilanteessa, jossa jääplasman ja punasolujen
suhde on alle 1:4, yksi litra kristalloidia yhtä punasoluyksikköä kohden näyttää traumapotilailla
vähentävän kuolleisuutta (28).
Hemostaattisen nestehoidon toteuttamista
varten massiivisen verensiirron yhteydessä laadittu hoito-ohje parantaa potilaiden ennustetta
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retrospektiivisesti arvioituna (29). Protokollan
käyttöä tukee myös v. 2011 julkaistu meta-analyysi (26). Töölön sairaalassa ohjeistus, ”Massiivi
verensiirtoprotokolla (MTP), on ollut käytössä
vuodesta 2009. Protokolla käynnistetään, kun
sairaalaan ennakkoon ilmoitetaan potilas, jonka
systolinen verenpaine on alle 90 mmHg tai radialispulssi ei tunnu ja matalan verenpaineen syyksi
epäillään verenvuotoa tai sairaalaan tulon jälkeen
todetaan massiivi verenvuoto tai voimakas epäily
vuodosta. Ensimmäisessä verituotepaketissa on
neljä yksikköä O-punasoluja ja kaksi yksikköä
Octaplasia®. Jatkossa punasoluja, Octaplasia® ja
verihiutaleita pyritään antamaan yksikkösuhteessa
4:4:4, mikäli protokollaa päätetään jatkaa.
Muita traumaattisen verenvuodon yhteydessä
käytettyjä lääkkeitä ovat ainakin traneksaamihappo, rekombinantti faktori VIIa (rVIIa), fibrinogeeni, kalsium ja protrombiinikonsentraatti
(PCC). Traumaattista vuotoa epäiltäessä on perusteltua (Crash-2 Trial -tutkimuksen mukaan
mortaliteetti vähenee) aloittaa traneksaamihappo suonensisäisesti mahdollisimman nopeasti
vamman jälkeen (alle 3 tuntia). Annostusohje
on 1 g 10 minuutissa ja jatkossa 1 g kahdeksassa
tunnissa (30). Control-tutkimuksessa pyrittiin
selvittämään rekombinantti faktori VIIa tehoa
traumaattisen vuodon hoidossa. Tutkimus keskeytettiin oletettua matalamman kuolleisuuden takia.
RVIIa:n käyttöön liittyi vähäisempi verituotteiden tarve, mutta kuolleisuus ei vähentynyt (31).
Retrospektiivisesti todettiin tromboelastometrillä
ohjatun fibrinogeenin ja protrombiinikonsentraatin käytön vähentävän verituotteiden käyttöä (32).
Nopeassa Octaplasin® (jääplasman) siirrossa sitraattiantikoagulantti ei ehdi metaboloitua ja sitoo
kalsiumia. Hypokalsemia heikentää hyytymistä ja
sydämen toimintaa.
Nestehoitoa ohjataan seuraamalla fysiologisia muuttujia, laboratorioarvoja ja arvioimalla

Hyytymistasapainon häiriöt voivat olla erilaisia
tylpissä kuin läpäisevissä vammoissa.

kliinisesti veren hyytymistä. Viime vuosina on
enenevässä määrin otettu käyttöön tromboelastografia tai -metria. Niiden avulla voidaan antaa
puuttuvaa komponenttia ja samalla välttää turhaa
verituotteiden antoa (33). Erittäin runsaan verenvuodon aikana mikään laboratoriotutkimus ei ole
reaaliaikainen.
Cochrane-analyysin (v. 2013) mukaan hydroksietyylitärkkelysliuokset saattavat lisätä vammapotilailla kuolleisuutta (34). Hypertoninen
keittosuola hypovoleemisilla traumapotilailla ei
näytä parantavan ennustetta (35). Traumapotilailla perusneste on kristalloidi.

Yhteenveto ja pohdinta

Damage control resuscitation -hoitolinja koskee
runsaasti vuotavia traumapotilaita. Massiivisesti
vuotavan potilaan tunnistaminen on alkuvaiheessa haastavaa. Verenvuodon tunnistamisessa ja
vuodon määrän arvioimisessa yhdistetään fysiologiset muuttujat, vammamekanismi, vamma- ja
kuvantamislöydökset, mitattu ja arvioitu ulkoinen
vuoto, laboratorioarvot ja vaste nestehoidolle.
Mahdollisen runsaan verenvuodon riskiä tulee
pyrkiä ennakoimaan.
DCR koostuu kolmesta osasta: verenvuodon
tyrehdyttäminen, permissiivinen hypotensio ja
hyytymistä tukeva nestehoito. Pyrkimys verenvuodon hallintaan on kiistaton hoitostrategia.
Permissiivinen hypotensio on sen sijaan ristiriitainen, vaarallinen ja vaikeasti toteutettavissa
oleva hoitomodaliteetti. Sitä ei pidä ainakaan aivovammoissa yrittää käyttää. Vuotoa lisäävä korkea
verenpaine pitää estää. Mikäli verituotteita on
saatavilla, nestehoidossa on luovuttu aiemmasta
runsaasta kristalloidien käytöstä. Massiivisen
vuodon yhteydessä tai sitä epäiltäessä pyritään
aloittamaan nopeasti punasolujen, hyytymistekijöiden (Octaplas®, jääplasma) ja verihiutaleiden
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anto. Punasoluja annetaan suhteessa 1:1-2:1 Octaplasiin® ja trombosyytteihin. Laadukasta näyttöä tälle antosuhteelle ei kuitenkaan ole. Kaksi
randomoitua kliinistä tutkimusta on käynnissä.
Hyytymistasapainon häiriöt voivat olla erilaisia
tylpissä kuin läpäisevissä vammoissa. Verituotteiden siirron toteutusta helpottaa yksikkökohtaisesti
laadittu massiivisen verensiirron ohjeistus (verituotteiden ”paketoiminen”, protokollan käynnistyskriteerit). Massiivin vuodon yhteydessä mitään
ohjeistusta ei kuitenkaan pystytä tarkasti noudattamaan. Ns. kirkkaista nesteistä lähtökohtaisesti
käytetään kristalloideja (Ringer-tyyppinen liuos).
Hydroksietyylitärkkelysliuosta ei tule käyttää.
Traneksaamihappo tulee nykykäsityksen mukaan
aloittaa nopeasti kaikilla traumapotilailla, joilla
epäillään runsasta vuotoa. Fibrinogeeni ja protrombiinikompleksi voidaan liittää hoitoon. Huomattavaa on, että koagulopatia ei ole irreversiibeli
tila. Kliinistä tilaa ja näkyvää, mitattavaa vuotoa
seuraamalla sekä toistuvilla laboratorioarvoilla
seurataan ja ohjataan potilaan hoitoa. Nestehoidossa pyritään tietysti välttämään verituotteiden
yli- ja alikäyttö.
Anestesialääkärillä on DCR-hoitokentässä
muun traumapotilaan hoitoon osallistuvan moniammatillisen ryhmän osana keskeinen rooli
riittäväksi arvioidun verenkierron ylläpitäjänä ja
hemostaasia tukevan nestehoidon toteuttajana. 
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