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kyky 

Hemostaasin 
ylläpito 

 =verenvuodon 
 tyrehdyttäminen / 
 tyrehtyminen  



Veritilavuus 
 
Leikkausverenvuodon hoidossa veritilavuuden ylläpito on 

ensisijaisen tärkeätä, sillä riittävä hapentarjonta 
kudoksille edellyttää riittävää verenkiertoa kudoksille. 

 
Hypovolemia aiheuttaa verenkierron uudelleen 

jakautumista, jolloin osa kudoksista jää 
riittämättömälle verenkierrolle. 

 
Riittämätön verenkierto johtaa asidoosiin 

 =>hemostaasi häiriintyy (trombiinin tuotanto heikentyy) 



DO2 

= 

CO x Hb x SaO2 x 1.38  



Hapenkuljetuskyky 
 
Riittävän punasolumassan (hemoglobiinin) ylläpidolla 

varmistetaan veren hapenkuljetuskyky. 
 
Akuutissa anemiassa punasolujen siirto on harvoin 

tarpeen kun Hb > 100 g/l, mutta yleensä tarpeen kun Hb 
< 60 g/l. Tällä välillä vaikuttavat potilaan perussairaus, 
hapenkulutus ja hapen tarjontaa rajoittavat tekijät. 

 
 
 



DO2 
= 

CO x Hb x SaO2 x 1.38 



Punasolujen siirron aiheet 

1.  Oireita aiheuttava normovoleeminen anemia (esim. 
sydänlihasiskemia) 

2.  Akuutti verenvuoto yhdessä riittämättömän 
hapentarjonnan kanssa (laktatemia / matala BE 
verenvuotoshokin yhteydessä). 

3.  Hb tavoite 70-90 g/l vuotavalla potilaalla. 



Punasolujen vaikutus hyytymiseen 
 
Punasolujen proaggregoivat ominaisuudet auttavat 

verihiutaleita toimimaan vuototilanteessa. 
 
Korkeammalla hematokriittiarvolla punasolut kulkevat 

verivirran keskellä ja verihiutaleet lähellä verisuonen 
seinämää sekä vauriokohtia. 



Hemostaasin ylläpito 
 
Kirurgia. 
 
Toimenpideradiologia. 
 
Hyytymistekijöiden ja verihiutaleiden korvaushoito. 
 
Farmakologinen tukihoito. 



Plasmavalmisteen siirron aiheet 
 
INR > 1,5 ja / tai APTT > 50s vuotavalla potilaalla ja ennen 

toimenpidettä, johon liittyy verenvuodon vaarra. 
 
10 punasoluyksikön jälkeen potilaalla, jolla diffuusi 

mikrovaskulaarinen verenvuoto. 
 
Vuodon jatkuessa 4 yksikköä plasmavalmistetta / 6 

punasoluyksikköä. 
 



Varfariinia saaneet potilaat 
 
K-vitamiinista riippuvaisten hyytymistekijöiden II, VII, IX ja 

X vaje. 
 
Hyytymistekijöiden korvaushoito aloitettava aiemmin. 
 
K-vitamiini. 
 
Protrombiinikompleksivalmiste. 
 



Trombosyyttien siirron aiheet 
 
Trombosyytit < 50 x 109/l leikkausten ja invasiivisten 

toimenpiteiden yhteydessä. 
 
Trombosyyttitavoite > 100 x 109, jos potilaalla moni- tai 

aivovamma. 
 
Vuotojen ja leikkausten yhteydessä, jos potilaalla on 

trombosyyttien toimintahäiriö 
 -ASA, klopidogreeli, prasugreeli yms. 

 



Farmakologinen tukihoito 
 
Traneksaamihappo (Caprilon®) 10-15 mg / kg ja tarvittaessa 

infuusio 1-5 mg / kg / h kunnes vuoto on hallinnassa. 
 
Fibrinogeenikonsentraatti (Riastap®), jos fibrinogeeni < 1,5-2 g/l. 
 
rFVIIa (Novoseven®). 
 
Desmopressiini 0,3 µg / kg (Octostim®) ASA:a käyttävillä 

potilailla 
 -lyhentää vuotoaikaa 
 -nostaa FVIII aktiivisuutta 

 
 



Verenvuodon/siirron yhteydessä 
seurattavia arvoja 

E-ABORh 
B-Hb 
B-Trom 
P-TT-INR 
P-APTT 
P-Fibr 
Verikaasuanalyysi 
B-Laktaatti 
S-Ca-ion 
P-K 
SvO2 



Lämpötilan 
vaikutus 

hyytymiseen 

RAJAGOPALAN ET AL. Anesthesiology, V 108, No 1, Jan 2008 

Conclusion: Even mild hypothermia (<1°C) 
significantly increases blood loss by 
approximately 16% (4–26%) and increases 
the relative risk for transfusion by approximately 
22% (3–37%). 



Asidoosin vaikutus hyytymiseen 

Asidoosi heikentää lähes kaikkia hyytymistapahtuman vaiheita  
-pH:ssa < 7,4 verihiutaleiden rakenne ja muoto muuttuu 
-hyytymistekijäkompleksien aktiviteetti solun pinnalla laskee 
-trombiinin tuotanto heikentyy 50% pH:ssa 7,1 => hyytymän muodostus ja 

polymerisaatioaste laskee 
-fibrinogeenin degeneraatio lisääntyy 
 

Toisin kuin punasolujen anto, joka korjaa anemian aiheuttaman 
koagulopatian, pH:n korjaus puskuriliuoksella (Nabic) ei 
välttämättä korjaa asidoosin aiheuttamaa koagulopatiaa. 



Lier et al. J Trauma. 2008;65:951–960. 



Kalsiumin vaikutus hyytymiseen 
Kalsium toimii siltana / aktivaattorina monissa 

hyytymiskaskadin tapahtumissa 
Hyytymistapahtuma häiriintyy ionisoidun kalsiumin 

laskiessa < 0,6-0,7 mmol/l 
Hypokalsiumin negatiiviset sydänvaikutukset alkavat 

ionisoidun kalsiumin laskiessa < 0,8-0,9 mmol/l 
 
⇒  Ionisoitu kalsium pyrittävä pitämään > 0,9 mmol/l 

vuotavalla potilaalla 
 (huomaa jääplasmavalmisteiden sisältämä sitraatti, 
joka pahentaa hypokalsemiaa; esim 
kalsiumglukonaattia tai –glubionaattia 10 ml / 4 yks 
Octaplasia) 



Magnesiumin vaikutus hyytymiseen 
 
Magnesiumilla on anti-inflammatorinen vaikutus. 
 
Endoteelin integriteetin ylläpito vaatii fysiologisen 

magnesiumpitoisuuden, mutta ylimääräinen 
magnesium ei paranna sitä lisää. 

 
Magnesium vähentää verihiutaleiden aggregaatiota 

 => vuotoaika lisääntyy. 
 



Laukaisukriteerit: 
 
Sairaalaan tuleva / juuri tullut potilas: 
-potilas jolla epäillään runsasta verenvuotoa (trauma, RAAA, 
synnyttäjä tms) 
JA  
-systolinen verenpaine < 90mmHg / - arteria radialis ei palpoidu 
 
Sairaalassa hoidossa oleva potilas: 
-vuotaa nopeassa tahdissa 1500 ml, vuoto jatkuu ja korvaus vaatii 
nesteensiirtoa paineella 
 

Massiivivuotoprotokolla TAYS 



Massiivivuotoprotokolla TAYS:  
Verikeskukseen ilmoitetaan massiivivuotoprotokolla, 

potilaan henkilötiedot ja minne verituotteet toimitetaan 
-    4 yksikköä punasoluja 
-  4 yksikköä Octaplasia 
-  4 yksikköä trombosyyttejä (1 pussi) 
Verikeskus aloittaa välittömästi seuraavan paketin 

valmistamisen, kun edellinen toimitetaan. 
Paketin toimitus ilmoituksesta. 



LOPUKSI 

 
 
Myös leikkausverenvuodon hoidossa on 

tärkeätä muistaa hoitaa POTILASTA, ei 
pelkkää verenvuotoa tai yksittäistä 
laboratorioarvoa. 


