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Kirjallisuudessa löytyy kuvauksia mm. el-
vytyksen aiheuttamista kylkiluu- ja rinta-
lastamurtumista 1–7. Lisäksi komplikaati-

oina on todettu veri- ja ilmarintoja, henkitorven 
ja sydämen repeämiä 2, 8–10 samoin kuin repeämiä 
ja vaurioita mahalaukussa, maksassa ja pernas-
sa 2, 11–14. Omassa prospektiivisessa tutkimukses-
samme selvitimme elvytysvammojen laatua, luku-
määrää ja vakavuutta potilailla, jotka menehtyivät 
sairaalan ulkopuolella suoritetusta elvytysyrityk-
sestä huolimatta Uudenmaan alueella.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimukseen otettiin kaikki potilaat jotka meneh-
tyivät sairaalan ulkopuolella ensihoitohenkilöstön 
suorittaman elvytysyrityksen jälkeen. Potilaat jo-
ko olivat elottomia ensihoitohenkilöstön saapues-
sa paikalle tai menivät elottomiksi hoidon aikana. 
Tutkimus tehtiin yhdessä Helsingin yliopiston oi-
keuslääketieteen laitoksen kanssa. Aineisto kerät-
tiin tammikuun 2002 ja helmikuun 2003 välisenä 
aikana. Elvytysyrityksen jälkeen vainajat siirrettiin 
oikeuslääketieteen laitokselle. Oikeuslääketieteel-
lisen ruumiinavauksen tehnyt oikeuslääkäri täyt-
ti tavanomaisen obduktiokertomuksen lisäksi kaa-
vakkeen, johon kirjattiin erityisesti vammat, joi-
den pääteltiin mahdollisesti johtuvan elvytystoi-
mista. Kaavake oli suunniteltu huomioon ottaen 
aiemmasta kirjallisuudesta saatuja tietoja elvytys-
tilanteissa syntyneiden vammojen laadusta, joten 
siinä kiinnitettiin erityisesti huomiota rintakehän 
alueen vammoihin, sekä rinta- ja vatsaontelon eli-

miin. Tarkastelun kohteena olivat erityisesti sydän, 
keuhkot, suuret suonet, henkitorvi, maksa, maha-
laukku ja perna. Kaavakkeeseen merkittiin myös 
intubaatioputken sijainti ja syvyys, sekä iv-kanyy-
lien lukumäärä ja paikka.

Lisäksi rekisteröitiin vainajan ikä, paino, pituus 
ja elvytysyrityksen kesto, joka laskettiin hätäkes-
kuksen tiedoista ambulanssin paikalle tulosta el-
vytystoimien lopettamiseen. Ensihoitokertomuk-
sista pyrittiin selvittämään, oliko potilaalle annet-
tu maallikkoelvytystä ja oliko potilasta ollut hoita-
massa myös ensihoitolääkäri.

Tulokset

Tutkimusaineisto koostui 295 sydänpysähdyksen 
saaneesta potilaasta, joista 73 % oli miehiä. Potilai-
den keski-ikä oli 60,8 v, mediaani-ikä 63 v, vaihte-
luväli < 1  v. – 95  v. Elvytyksen aikana 267 potilasta 
oli intuboitu, joista 240:llä oli intubaatioputki tra-
keassa, yhdeksällä ruokatorvessa, ja 18 kohdalla ei 
löytynyt mainintaa asiasta. Yli puolessa tapauksis-
ta jäi epäselväksi oliko lääkäri ollut paikalla kun in-
tubaatio suoritettiin. Suurimmalla osalla potilais-
ta kuolemansyyksi luokiteltiin tautikuolema (74,9 
%), joista yleisin oli sepelvaltimotauti. Kuolema 
luokiteltiin tapaturmaiseksi 32 tapauksessa. Näis-
tä kahdessa potilas oli saanut vammoja rintakehän 
alueelle, joten heidät jätettiin pois elvytysvamma-
analyysistä. Maallikkoelvytyksestä oli merkintä 32 
potilaan kohdalla, näistä 22:lla oli elvytykseen liit-
tyviä vammoja. Maallikkoelvytystä ei ollut annet-
tu 43 tapauksessa, näistä 25:llä oli elvytysvammo-
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ja. Muiden 220 potilaan osalta ei ollut varmaa tie-
toa annetusta maallikkoelvytyksestä.

Varsinaisia elvytysvammoja todettiin 187 (63,8 
%) vainajalla. Vammamäärien vaihteluväli oli erit-
täin suuri, 0–22, mediaanina niitä oli kolme vai-
najaa kohden. Yleisimmät olivat kylkiluu- ja rinta-
lastamurtumat. 168 vainajalla oli kylkiluumurtu-
mia ja näistä 103:lla oli myös rintalastan murtuma. 
Pelkkä rintalastan murtuma oli 18 vainajalla. Kyl-
kiluiden murtumia oli lähes yhtä paljon molem-
min puolin rintakehää, 144 vasemmalla ja 149 oi-
kealla. Kahdella vainajalla oli vammoja maksassa 
ja kolmella sydämessä, viimeksi mainituista yhdel-
lä oli sydämen kontuusio, yhdellä verta sydänpus-
sissa ja yhdellä lisäksi sydänpussin ja sydänlihak-
sen repeämä. Kaikilla sydänvammoja saaneilla oli 
myös kylkiluumurtumia, kahdella myös rintalas-
tan murtuma, kuten myös toisella maksaan vam-
man saaneella.

Vammojen lukumäärä nousi potilaiden iän 
myötä. Alle 40-vuotiailla ei ollut lainkaan vammo-
ja, kun taas 70–79-vuotiailla oli keskimäärin 6,7 
vammaa. Naisilla vammoja oli hiukan useammin 
(67,9 vs. 61,9 %), jolla ei kuitenkaan ollut tilastol-
lista eroa. Naisilla oli vammoja myös keskimää-
rin enemmän (5,0 vs. 4,3) kuin miehillä. Potilaan 
painolla ei ollut vaikutusta vammojen määrään ei-
kä laatuun. Elvytysajan mediaanikesto oli 20 min, 
vaihteluväli < 1–70 min. Elvytysajan kestolla ei ol-
lut suoraa suhdetta vammojen määrään, joskin al-
le 5 min elvytetyillä ei ollut vammoja lainkaan.

Pohdinta

Kuten aikaisimmissakin tutkimuksissa on todet-
tu, syntyy elvytyksen aikana kohtuullisen paljon ja 
erilaisia elvytysvammoja 1–14. Tässä tutkimuksessa 
vammoja sai lähes 64 % elvytetyistä. Tulos on sa-
manlainen kuin aiemmissa tutkimuksissa saadut 
tulokset 3, 5, 6. Elvytetyn iän noustessa nousi myös 
vammojen lukumäärä, mikä myös on todettu ai-
emmissa tutkimuksissa. Tämä saattaa selittyä esi-
merkiksi osteoporoosin lisääntymisellä ikäänty-
misen myötä.

Vaikka elvytyksen aikana syntyi vammoja, var-
sinaiset vakavat vammat, kuten sydämen ja mak-
san repeämät, olivat harvinaisia. Kylkiluiden ja 
rintalastan murtumat olivat selvästi yleisimmät 
todetut vammat, eikä tutkimuksessamme todettu 
lainkaan elvytyksestä johtuvia vammoja keuhkois-
sa, mahalaukussa tai suurissa suonissa. Tässä tut-
kimuksessa intuboitujen vainajien kohdalla henki-
torven intubaation onnistumisprosentti oli lähes 

90 %. 18 (6,7 %) vainajan kohdalla intubaatioput-
ken paikka jäi ilmoittamatta, joka vaikuttaa onnis-
tumisprosenttiin. Vaikka epäonnistuneita intubaa-
tioita ruokatorveen todettiin vain yhdeksällä vai-
najalla (3,4 %), voidaan tätä silti pitää liian suu-
rena lukuna, sillä jos ruokatorven intubaatio jää 
huomaamatta, on se käytännössä kuolemaan joh-
tava komplikaatio. Kapnometrin käyttö heti intu-
baation jälkeen on luotettava tapa todeta onnistu-
nut intubaatio.

Aiemmin on esitetty, että elvytysvammoja syn-
tyy vähemmän teho-osastoilla kuin vuodeosas-
toilla, koska elvyttäjät ovat kokeneempia toimis-
saan. Tässä tutkimuksessa elvyttäjät olivat ensi-
hoitohenkilöstöä, periaatteessa siis hyvin kokenei-
ta elvyttäjiä. Elvytystekniikalla saattaa olla yhteys 
vammojen syntymiseen. Tähän viittaa suhteelli-
sesti korkeampi vammojen määrä maallikkoelvy-
tystä saaneiden potilaiden kohdalla. Tutkimukses-
samme suurimmalla osalla vainajista ei ollut mer-
kintää mahdollisesta maallikkoelvytyksestä, joten 
analyysiin voitiin ottaa vain pieni osa potilaista, ja 
varmoja päätelmiä maallikkoelvytyksen ja elvytys-
vammojen yhteydestä ei ole tehtävissä. Valtaosa 
vammoista syntyy rintakehän painelun seuraukse-
na. Koska tiedetään, että lyhyet viiveet ja tehokas 
painelu on onnistuneen elvytyksen edellytys, kyl-
kiluunmurtumia ei välttämättä tarvinne lukea var-
sinaisiksi elvytyskomplikaatioiksi. Silti elvytykses-
tä mahdollisesti aiheutuneet vammat tulee muis-
taa, kun onnistuneesti elvytettyjä potilaita hoide-
taan sairaaloiden teho- tai valvontaosastoilla. 
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Kuva 1. Elvytysvammojen jakautuminen. Ryhmä ”Muut” 
käsittää 5 vainajaa, joista kolmella oli sydämen ja kahdella 
maksan vammoja. Näistä potilaista vain yhdellä ei ollut 
kylkiluumurtumia.
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