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Meilahden teho-osasto eilen 



Tehohoito on vaikeasti, mutta ei parantumattomasti, äkillisesti 
sairastuneiden/vammautuneiden potilaiden elintoimintojen valvontaa ja 

tukevaa hoitoa, jonka tavoitteena on omatoiminen selviytyminen  



Tehohoidon resurssit on kohdennettava kuolemanvaarassa 
olevien potilaiden pelastamiseen inhimillisellä, 

oikeudenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla 

 

Toivottomasti sairaan potilaan erottaminen vielä pelastettavissa 
olevasta potilaasta on tehohoidon keskeisempia eettisiä 

kysymyksiä 

 

Lääkärin etiikka, 2005 



Potilasvalinta 

• Tehohoitopäätös on aina yksilökohtainen 

• Päätökseen tulee osallistua hoitava lääkäri ja tehohoitolääkäri 

• Perussairaudet ja niiden ennuste 

• Edeltävä toimintakyky ja elämänlaatu 

• Elintoimintahäiriöt ja niiden vaikeusaste 

• Ikä 

• Potilaan oma hoitotahto 

 



 Sepsis on henkeä uhkaava elintoimintahäiriö, joka 
johtuu elimistön ylimitoitetusta vasteesta infektiolle 

 

Sepsis ilmenee verenkiertovajeena ja muina 
elintoimintahäiriöinä infektion yhteydessä 



Millainen on septinen potilas? 



Verenkierron kolme ikkunaa: 

Aivot: 
alentunut tajunta  

Munuaiset: 
oliguria 

Iho: 
Lämpörajat, 
marmoroituminen 



Ait-Oufella, ICM, 2011 

Verenkiertovajauksen aiheittama ihon 
marmoroituminen  

Sepsiksen alkuvaiheessa potilas voi olla lämmin! 



Miten tunnistan sepsiksen? 

• Juttelen potilaalle (tajunta; aivojen verenkierto) 

• Nostan peittoa ja kosken potilasta (lämpörajat, ihon väri, ihon verenkierto) 

• Katson pissapussiin (tuntidiureesi; munuaisten verenkierto) 

• Mittaan sykkeen ja verenpaineen (takykardia, MAP) 

• Katson ja mittaan hengityksen (hengitysmekaniikka, HT, SpO2%) 

• Etsin infektion merkkejä (kuume, CRP:n nousu, trombosytopenia, 
leukosytoosi, bakteerikasvu viljelynäytteissä)  

Trendit tärkeämpiä kuin yksittäinen arvo! 
Useampi poikkeavampi löydös merkittävämpi kuin yksi poikkeava löydös!  



Myös MET-kriteerit auttavat tunnistamaan septisen 
potilaan 

Meilahden sairaalan MET-KRITEERIT 

HENGITYS Hengitystie uhattuna 
Hengitys <8 /min 
Hengitystiheys >28 /min 
SpO2 < 90% (lisähapella) 

VERENKIERTO Systolinen verenpaine <90 mmHg 
Pulssi <40 /min 
Pulssi >140 /min 

NEUROLOGIA  Tajunnan tason äkillinen lasku (GCS  >2) 
Toistuva tai pitkittynyt kouristelu 

MUU Huoli potilaasta 
Teho-osastolta äskettäin siirretyn potilaan 
hoidon ohjaus 



Sepsiksen hoito 

AIKA RATKAISEE 



Aikainen antibiootin aloitus pelastaa ihmishenkiä 
septisessä sokissa 

Kumar et al., CCM, 2006 



Kolmen pullon ensihoito 

    veriviljelyt                     antibiootti 



Hypotonia lisää kuolleisuutta sepsiksessä  

Varpula et al., ICM, 2005 

  Hoidon tavoitteena on riittävän keskivaltimopainetaso (MAP) ≥ 65 mmHg    



Kahden kassin nesteresuskitaatio 

Mikäli maltillinen nesteytys ei riitä nostamaan verenpainetasoa, potilas on 
septisessä sokissa ja tarvitsee ainakin valvontatasoisen hoidon 



Me autamme tarvittaessa! 



Elintoimintahäiriöt sepsiksessä 

Verenkiertoelimistö 
Hypotensio 
Ihon ja muun mikroverenkierron häiriö 
Laktaatti nousee 
Sydänlihaslama 
 

Aivot 
Disorientaatio 
Delirium 
Alentunut tajunta 
 

Hengitys 
PaO2/FiO2 suhde  laskee 
 
 

Hematologinen systeemi 
Trombosytopenia  
DIC (veri hyytyy ja vuotaa) 
 
 
 

Maksa 
Bilirubiini nousee 
Transaminaasit nousee 

Munuaiset 
Oliguria 
Krea nousee 
Urea nousee 
Fosfaatti nousee 



Tehohoidon tulokset sepsiksen hoidossa 

 
FINNSEPSIS tutkimus 2005 ja FINNAKI tutkimus 2012: 
  
•Sepsiksen ilmaantuvuus: 
 -0,38 vs. 0,60 (/1000/v)    
•Sairaalakuolleisuus 
  - 28,3 % vs. 24,1 %   
•90-päivän kuolleisuus 
 - 35,1 % vs. 33,7 % 
•Keski-ikä 
 - 60 v. vs. 63 v. 
 

Hoidamme entistä enemmän vanhempia potilaita entistä paremmin! 
Hoitotulokset kestävät hyvin kansainvälisen vertailun!  



Mitä teemme tehohoidossa toisin kuin 10-15 vuotta 
sitten? 

Ei mitään suurta, mutta monia pieniä asioita  

keuhkoja suojaava ventilaatio 

maltillisempi nesteytys 

maltillisempi verituotteiden käyttö, Hb > 70 g/l 

antibioottien aikainen aloitus 

maltillisempi sedaatio 

enteraalinen ravitsemus 

verensokeritason hoito, VS 5-8 mmol/l 



Urosepsis -riskitekijät 

 
 

 - ikä yli 65 vuotta  

 - diabetes  

 - Immunosupressio, mm. kemoterapia, kortikosteroidit, alkoholismi 

 - Urologisen osastohoidon aikana saatu VTI 

 - Edeltävä urologinen toimenpide (Huom! bakteeriuria + toimenpide) 

 

Dreger, Dtsch Arztebl Int, 2015 



Urosepsis – bakteerietiologia  

E. coli  on ylivoimaisesti yleisin  

-50-60 %:ssa 

-Yleisempi avohoitosyntyisissä kuin 
sairaalasyntyisissä 

-Naisilla yleisimpiä kuin miehillä   

-Vähemmän yleisempi, jos kestokateri 
(Gram+ taudinaiheuttajat) 

Muut: 

 - Klebsiella 

 - S. aureus 

 - Enterobacter 

 - Pseudomonas 

 - Proteus 

 - Enterococci 

Wikipedia 

Peach et al, Geront. & Geriatric Medicine, 2016 



Potilastapaus  

• 65-vuotias mies, jolla HTA, DMII, hyperlipidemia, COPD, runsasta 
alkoholinkäyttöä. Asunut kotona, ollut omatoiminen. 

•  3 päivää jalattomana. Sukulainen soittanut ambulanssin.  

• Tulovaiheessa potilas tajuissaan, vastailee yksisanaisesti, RR normaali, krea 
809, K 6,9, potilas hyperventiloiva, laktaatti 2,4, CRP 140, leuk 27. Maksa-
arvot koholla. 

• Virtsakatetriin vain niukasti virtsaa, joka rusehtavaa (vanhaa verta?) 

• Vatsaa palpoidessa potilas oksentaa fekaalista suolensisältöä 

 

Mitä potilasta vaivasi? 



Potilastapaus, jatkoa… 

• Päivystys-TT:ssä epäily virtsarakon ja peräsuolen välisestä fistelistä, maksa 
kirroottinen. 

• Antibioottina aloitettu Tazocin, myöhemmin veressä kasvaa E. coli ja 
virtsassa kasvaa E. coli ja Enterococcus faecalis 

• Aloitetaan CVVHD jatkuva dialyysi, potilas tarvitsee aluksi verenkierron 
tueksi noradrenaliini-infuusiota 

• Potilas siirtyy vuodeosastohoitoon 5 vrk:n tehohoidon jälkeen 

• Fisteli korjataan myöhemmin samalla sairaanhoitojaksolla 

• Dialyysit jatkuvat intermittoiden vajaan kuukauden, jonka jälkeen oma 
munaistoiminta riittävää ja dialyysit lopetetaan.  

• Potilas lopettanut alkoholinkäytön.  

 

 
Potilaalla oli suolirakkofistelin aiheuttama urosepsis 



Hypotensio + infektio on sepsis kunnes toisin todistetaan 

Antibiootin aikainen aloitus ja riittävän 
verenkierron turvaaminen pelastaa ihmishenkiä 

sepsiksessä 



Kiitos! 

“Nobody knew that health care could be so 
complicated” 

 
 -Donald J.Trump-  







Yhteenveto 
 

• Verenkierron kolme ikkunaa 

• Sepsiksen ensihoidon kolme pulloa 

• Kahden kassin nesteresuskitaatio 

• Vaikeimmat tapaukset hoidetaan teholla 

• Potilas yleensä pelastuu! 

 

PUHU – KATSO –KOSKETA -MITTAA 


