
FINNANEST Vol. 33 Nro 5 2000 477

Vastasyntyneen elvytys synnytyssalissa

Kari Nikolajev

Vastasyntyneen elvytys synnytyssalissa noudattaa yksinkertaisia periaatteita: jos lapsen pulssi ei
nouse yli 80/min tai hengitys ei ole riittävää ensimmäisen puolen minuutin aikana, on aloitettava
ventilointi. Yleensä ventiloinnin aloituksella korjaantuu myös bradykardia. Paineluelvytystä tarvi-
taan vastasyntyneillä erittäin harvoin. Lääkkeistä on vähän apua vastasyntyneen elvytyksessä.
Hyvin pieniviikkoisten keskosten tai rakennehäiriöisten vastasyntyneiden virvoittelun/elvytyk-
sen aloittamista ja siirtoa teho-osastolle ei pidä viivytellä. Hengityksen avustaminen lopetetaan
vasta, kun lapsen hengitys on riittävää, tai elvytys päätetään lopettaa tuloksettomana.

Vastasyntyneen virvoittelun periaatteiden hallit-
seminen kuuluu jokaisen synnytyssalissa työsken-
televän toimenkuvaan.

Sana “asphyxia”, joka tarkoittaa hengityksen
puuttumista, kuvaa hyvin vastasyntyneen huo-
nokuntoisuuden yleisintä aiheuttajaa. Synnytys-
sairaaloiden potilasaineistoista riippuen noin 5-
17% vastasyntyneistä tarvitsee synnytyksen yh-
teydessä ensiapua, jonka syynä on eri syistä huo-
nosti käynnistyvä hengitys. Noin 2% vastasyn-
tyneista joudutaan vakavan hengitysvajeen vuok-
si intuboimaan synnytyssalissa.

Primaarisesti sydänperäiset elvytykseen johta-
vat syyt (esim. rytmihäiriöt) ovat lapsilla ja varsin-
kin vastasyntyneillä erittäin harvinaisia. Jokaisen
pienten lasten kanssa työskentelevän on syytä tun-
tea vastasyntyneen lapsen elvytyksen periaatteet.

Keuhkorakkuloiden tyhjentyminen nesteestä
ja ilmastoituminen ensimmäisten hengenvetojen
yhteydessä syntymän jälkeen vaatii jopa kaksin-
kolminkertaista painetta jo ilmastoidun keuhkon
täyttöön verrattuna. Vastasyntyneellä lapsella sekä
asidoosi että hypoksia supistavat keuhkovaltimoi-
ta, jolloin veren pääsy keuhkoihin estyy ja hape-
tushäiriö edelleen vaikeutuu. Pitempään jatkuvas-
sa hapenpuutteessa syketaajuuden lisäksi lamaan-
tuu sydänlihas, jolloin sydämen toiminta nope-

asti heikkenee, verenpaine pienenee, verenvirtaus
keskushermostoon vähenee ja hengityskeskuksen
toiminta lamaantuu. Tässa tilanteessa vaste
elvytykselle on huono.

Keskeistä on siis se, että alkavat hapetus- ja
ventilaatiohäiriöt korjataan mahdollisimman no-
peasti puhdistamalla hengitystiet ja aloittamalla
tehokas ventilaatio. Paineluelvytystä tarvitaan vas-
tasyntyneillä huomattavasti harvemmin kuin ai-
kuisilla.

Apgarin pisteet 1 ja 5 minuutin iässä antavat
tietoa lapsen elintoimintojen sopeutumisesta syn-
tymään. Lapsen syketaajuus on nopeasti tunnus-
teltavissa napavaltimosta.Yhden minuutin iässä
hyväkuntoisen lapsen hengitys on käynnissä, sy-
ketaajuus yli 100/min, lapsi on punakka ja jän-
tevä, jolloin Apgarin pisteet ovat 7-10. Jos hen-
gitys rohisee, ylähengitystiet puhdistetaan imul-
la välittömästi. Muita toimenpiteitä ei tarvita.

Lievissä hengitysvaikeuksissa hengitys on vielä
yhden minuutin iässä vaikeutunut tai epäsään-
nöllinen ja lapsi on selvästi syanoottinen, mutta
syketaajuus on ainakin 100/min ja lapsi on jän-
tevä. Apgarin pisteet yhden minuutin iässä ovat
tällöin 4-6. Hengitysteiden (suu ja nielu)
huolellinen puhdistus on tarpeen. Lapsen ihon
kuivaaminen estää jäähtymistä.
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 Jos tilanne ei korjaudu hengitysteiden puh-
distamisella tai jos syketaajuus laskee <100/min,
annetaan happea tai happi-ilmaseosta maskin,
tarvittaessa intubaatioputken kautta ventiloiden
40-60 kertaa/min.

Vakavat hengitysvaikeudet ovat kyseessä silloin
kun lapsella on vain muutamia hengitysyrityksiä,
syketaajuus <100/min, ja hän on veltto, kalpea
ja huonosti reagoiva. Apgarin pisteet 0-3. Lapsi
siirretään välittömästi elvytyspöydälle, intuboi-
daan heti ja ventiloidaan hapella tai happi-ilma-
seoksella 40-60 kertaa/min. Jos puolen minuu-
tin kuluttua ventilaation aloittamisesta syke-
taajuus vielä on alle 60/min tai 60-100/min eikä
yhtään ala nousta aloitetaan paineluelvytys. Paine-
luelvytys on tehokkainta jos elvyttäjän kädet
ympäröivät lapsen rintakehän ja rintalastan kes-
ki-alaosaa painetaan rytmikkäästi molemmilla
peukaloilla. Painallusten ja ventiloinnin suhde
vastasyntyneillä on 3:1.

Mikäli minuutin kestäneen ventilaation ja
puolen minuutin mittaisen paineluelvytyksen jäl-
keen pulssi vielä on alle 80/min, aloitetaan ad-
renaliinihoito. Adrenaliinia voidaan antaa toistu-
vasti jatkaen samalla ventilaatiota ja paineluelvy-
tystä kunnes syke palautuu tai elvytys lopetetaan.
Kämmiovärinä tai muu nopea rytmihäiriö hoi-
detaan tasavirtashokilla 1(-4) J/kg.

Huonosti avautuvien keuhkojen ilmastoiminen
vaatii jopa 20-30 mmHg painetta, mutta käy-
tännössä paineen mittaus ei ole tarpeen, riittää
kun ventiloidessa nähdään rintakehän nousevan
symmetrisesti.

Vaikka elvytys aloitettaisiinkin käyttäen 100%
happea, tulee hapen osuutta hengitysilmassa vä-
hentää sitä mukaa, kun oksimetri osoittaa happi-
kyllästeisyyden normaalistuneen (tavoitetaso vas-
tasyntyneellä 90-95% ja imeväisellä > 95%).

Nestehoitoa varten punktoidaan napalaskimo,
iso laskimo kyynärtaipeesta tai aloitetaan neste-
hoito luunsisäisesti. Nestetäyttöön sopivat 4%
albumiini- tai Ringer-tyyppiset liuokset. Hypo-
volemian alkuannos on 10-20 ml/kg, vasteen
mukaan tarvittaessa lisää.

Elvytyslääkkeet

Adrenaliini on tärkein ja ainoa elvytyslääke, josta
on osoitettu olevan hyötyä. Sydämen supistuvuus
ja syketaajuus nousevat, mutta ventilaation pitää

olla käynnissä, jotta solunsisäisen asidoosin olisi
mahdollista korjaantua.

Adrenaliinin alkuannos on 0.01-0.03 mg/kg
eli 0.1-0.3 ml/kg adrenaliinia, jonka vahvuus on
0.1 mg/ml (1:10 000). Jos vastetta ei tule, an-
nosta voidaan suurentaa 2-10 kertaa alkuannosta
suuremmaksi (ad 0.3 mg/kg = 3 ml/kg) ja toistaa
tarvittaessa 3-5 minuutin välein, kunnes syketaa-
juus normaalistuu tai elvytys lopetetaan.
Adrenaliini annetaan napa- tai muuhun laski-
moon, intubaatioputkeen tai luun sisäisesti.

Natriumbikarbonaattia suositellaan
käytettäväksi vastasyntyneillä vasta veri-
kaasuanalyysin perusteella (1 ml/kg laimennet-
tuna 1:1 aquaa ja annetaan 15-30min aikana).
Rutiininomaisesta kalsiumkloridin, atropiinin tai
naloksonin käytöstä ei ole hyötyä.

Erityistilanteita

Kaikki ennenaikaisesti (alle 37 sikiöviikon iässä)
syntyvät lapset tarvitsevat aina huolellisen hengi-
tysteiden puhdistuksen ja usein hengitysavustusta
syntymän yhteydessä. Ennenaikaisuuteen liitty-
vä kyvyttömyys syntetisoida surfaktanttia on tär-
kein syy keskosilla esiintyvään vakavaan
keuhkosairauteen (respiratory distress syndrome,
RDS-tauti). RDS-taudin esiintyvyys on kääntä-
en verrannollinen sikiöikään: alle 30 viikkoisena
syntyneistä 60% sairastaa RDS:n. RDS-tautia
potevat keskoset tarvitsevat yleensä respiraattori-
hoitoa. Surfaktanttivaje voidaan korjata antamal-
la joko synteettistä tai biologista surfaktanttia
intubaatioputken kautta suoraan keuhkokudok-
seen. Surfaktantti ei ole varsinainen elvytyslääke,
vaan se annetaan yleensä ensiaputoimien jälkeen
tilanteen ollessa vakaa vastasyntyneiden teho-osas-
tolla.

Hyvin epäkypsät 22-27 sikiöviikon iässä syn-
tyneet keskoset tarvitsevat heti intubaation ja te-
hokkaan ventilaation.. Heidän tehohoitonsa on
pitkä ja vaativa. Näitä alle 1000g painavia lapsia
syntyy vuosittain KYS:ssä 10-20 (KYS:ssä syn-
tyy vuosittain noin 2000 lasta).

Mekoniumaspiraatio- (MAS) pneumonia on
harvinainen, mutta vakava täysiaikaisten
vastasyntyneiden sairaus. KYS:ssä syntyy vuosit-
tain 5-10 MAS-lasta, joista respiraattorihoitoisia
on 2-4. Se aiheutuu mekonium- (lapsenpihka)
pitoisen lapsiveden joutumisesta huonokuntoisen
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sikiön hengitysteihin voimakkaiden hengitys-
liikkeiden kautta joko kohdussa tai lapsen synty-
essä. Syntymänaikaisen aspiraation vaaraa voidaan
vähentää siten, että vihreästä puurosta syntyneen
vastasyntyneen trachea imetään vihreästä lapsi-
vedestä heti suun/nielun imun jälkeen. Vasta
trachean imu(je)n jälkeen aloitetaan ventilointi.
Eli trachean tyhjentämiselle jää aikaa alle puoli
minuuttia ideaalitilanteessa.

Silloin, kun tavanomaisesti syntynyt, normaa-
lirakenteiselta vaikuttava lapsi ei reagoi odotetus-
ti elvytystoimille, niitä on syytä jatkaa ainakin
20-40 minuuttia. Syyt reagoimattomuuteen liit-
tyvät usein lapsen rakenteellisiin poikkeavuuksiin,
mutta joskus kyseessä voivat olla elvytystekniikan
virheet (esim. intubaatioputken työntäminen liian
syvälle tai ruokatorveen).

Lopuksi: ventiloi ja ventiloi, harvoin tarvitset
painella. Jos ei tunnu virkistyvän, pohdi: onko

tuubi tracheassa? Onko ongelmia rintakehän liik-
kumisessa ventiloinnin aikana (pneumonia, pal-
leatyrä, vaikea ilmarinta?) Onko ilmateissä estei-
tä (nielutuumori, äänihuulikalvot?).
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