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Obstetrinen potilas teholla

Pirjo Ranta

Yleensä synnyttäjät ovat nuoria, terveitä naisia, ja heidän raskautensa ja synnytyksensä 
sujuvat ilman suurempia medisiinisiä ongelmia. Näin on ainakin niissä maissa, joissa 
terveydenhuollon palvelut ovat korkeatasoisia ja hyvin saatavilla (äitineuvolatoi-
minta, obstetrinen ja anestesiologinen hoito). Kuitenkin raskauteen ja synnytykseen 
voi liittyä vakavan sairastumisen ja kuoleman riski. Usein äitiyskuolema on vaikeasti 
ennustettavissa ja voi sattua kenelle tahansa obstetriselle potilaalle ilman aiempia 
riskitekijöitä. WHO:n arvion mukaan 16–33 % äitiyskuolemista olisi ollut estettävissä 
korkeatasoisella ja oikein ajoitetulla hoidolla. Vieläkin ns. inhimillinen tekijä, ”human 
error” tai terveydenhoidon organisaatioon liittyvä ns. ”substandard care” voi johtaa 
obstetrisen potilaan menehtymiseen.

Äitiyskuolleisuus

Äitiyskuolematilastot heijastavat obstetrisen poti-
laan vakavan sairastumisen syitä. Äitiyskuolleisuu-
della tarkoitetaan kuolemaa, jonka katsotaan ai-
heutuvan välittömästi (”direct”) raskauteen tai syn-
nytykseen liittyvistä fysiologisista seikoista tai jo-
hon raskaus/synnytys on selkeästi myötävaikuttanut 
(”indirect”) ja kuolema tapahtuu joko raskauden/
synnytyksen aikana tai 42 päivän sisällä synnytyk-
sestä. Niillä obstetrisilla potilailla, jotka tarvitsevat 
keisarileikkauksen, kuolemanriski on arvioitu ole-
van yli kolminkertainen verrattuna alatiesynnyttä-
jiin (ennenaikaisuus ja synnyttäjän korkea ikä lisä-
riskitekijöitä). 

Suomessa, kuten muissakin pohjoismaissa, äi-
tiyskuolleisuus on erittäin alhainen, 3–7 kuolemaa/ 
100 000 synnytystä vuosittain. Köyhissä maissa, ku-
ten eräissä Afrikan ja Aasian maissa, suuria ongelmia 
ovat terveyspalvelujen puuttuminen tai vaikea saata-
vuus ja naisen huono sosioekonominen asema, mikä 
näkyy korkeissa äitiyskuolleisuusluvuissa: 200–700 
kuolemaa/ 100 000 synnytystä. Esimerkiksi tilasto-
ja Senegalista: kahdeksan naista kymmenestä, jot-
ka yrittivät saada apua raskauskomplikaation vuok-
si, menehtyi vuonna 2001 terveyspalvelujen puut-
tumisen vuoksi. Tavallisin kuolinsyy oli massiivinen 
verenvuoto tai eklampsia, ja yleensä mukana oli vie-
lä infektio komplisoimassa tilannetta (WHO). Äi-
tiyskuolleisuuslukujen voidaan katsoa edustavan 
”jäävuoren huippua” synnyttäjien vakavasta sairas-
tumisesta.

Kehittyneissä maissa 2000-luvulla tärkeimmät 

välitöntä äitiyskuolemaa aiheuttavat tilat ovat:
1. tromboemboliset komplikaatiot (keuhkoembo-

lia, lapsivesiembolia)
2. pre-eklampsia, eklampsia, HELLP
3. obstetrinen, massiivinen verenvuoto
(CEMC, 2002, UK).

Suurimmat kuolinsyyryhmät, joihin raskauden 
on katsottu merkitsevästi myötävaikuttaneen, ovat:
1. psykiatrisiset sairaudet (mukana tässä luokas-

sa myös pahoinpitelyt, murha/tappo, alkoholin, 
lääkkeiden ja /tai huumeiden väärinkäytöstä joh-
tuvat äitiyskuolemat) ja

2. sydänsairauteen liittyvät äitiyskuolemat
Isossa-Britanniassa 2000-luvulta lähtien sydänsai-

rauteen liittyvät äitiyskuolemat ovat jo toiseksi tär-
kein syy obstetrisen potilaan kuolemaan. Myös obe-
siteetin on todettu lisäävän raskaudenaikaista vaka-
vaa sairastumista ja kuolemanriskiä. USA:ssa tietyis-
sä osavaltioissa obstetrisen potilaan traumakuolemat 
johtavat äitiyskuolematilastoja.

Obstetrinen potilas teholla

Useista maista (Singapore, USA, Kanada, Iso-Bri-
tannia, Euroopan useat maat, Pohjoismaat) on jul-
kaistu selvityksiä obstetrisen potilaan tehohoidon 
tarpeesta. Obstetrisista potilaista 0,1–0,9 % hoide-
taan teholla raskauteen tai synnytykseen liittyvien 
ongelmien vuoksi. Tosin hoitokäytännöt vaihtele-
vat myös samassa maassa eri sairaaloiden välillä. Tär-
keimpiä tehohoitoindikaatioita ovat:
1. hypertensiiviset tilat ja eklampsia
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2. massiiviseen vuotoon liittyvät komplikaatiot 
(DIK, ylinesteytykseen liittyvä keuhkoödeema)

3. infektiot (pneumonia, aspiraatio) ja sepsis
20–40 %:lla obstetrisista potilaista oli lisäksi jo-

kin muu perussairaus kuten diabetes, epilepsia, ast-
ma, sydänsairaus tai liikalihavuus. Yleensä obstetri-
sen potilaan tehohoitoaika on lyhyt (1–4 vrk) ja in-
vasiivisen hoidon tarve on vähäinen. Kun raskaus 
on päättynyt, toipuminen alkaa nopeasti ja ennus-
te on hyvä.

Operatiivisilla päivillä esitän myös oman kli-
nikkani hoitokäytännön ja käyn läpi muu-
taman tyypillisen ja epätyypillisen tehohoi-
toa vaatineen obstetrisen potilastapauksen. r
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