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Alkuraskauden verenvuoto säikäyttää  
– milloin on kiire?

R askaana olevalle naiselle verisen vuodon 
alkaminen on usein pelottava kokemus, 
ja huoli raskauden keskeytymisestä saa 

hänet hakeutumaan lääkärin arvioon päivys-
tyksellisesti. Alkuraskauden verenvuoto onkin 
tavallisin gynekologisen päivystyskäynnin syy. 
Ensimmäisen raskauskolmanneksen (12. ras-
kausviikkoon saakka) verenvuotoa esiintyy noin 
25 %:lla naisista (1). Vuodon syynä voi olla esi-
merkiksi keskenmeno, uhkaava keskenmeno tai 
kohdunulkoinen raskaus. Huolellisella kliinisel-
lä arviolla päivystävä lääkäri saa yleensä käsi-
tyksen tilanteen vakavuudesta ja pystyy arvioi-
maan jatkohoidon tarpeen sekä kiireellisyyden. 
Kaikukuvaus on kliinisen tutkimuksen ohella 
keskeinen vuodon etiologian selvittämiseksi ja 
jatkohoidon suunnittelemiseksi.

Anamneesi

Raskauden kesto määritetään viimeisten kuu-
kautisten alkamisajankohdan perusteella. Jos 
kuukautiskierto on kovin epäsäännöllinen, 
tämä tieto ei ole luotettava. Raskaustesti on 
aina tehtävä hedelmällisessä iässä olevan naisen 
epäselvän emätinverenvuodon tai alavatsakivun 

yhteydessä. Positiivisen raskaustestin ajankoh-
ta voi auttaa raskaustilanteen arvioinnissa. On 
hyvä selvittää, onko nykyisessä raskaudessa jo 
varmistettu kaikukuvauksella raskauden sijainti. 

Tärkeitä taustatietoja ovat naisen perus-
sairaudet ja lääkitykset, aikaisemmat raskaudet 
ja niiden kulku sekä sairastetut lantion alueen 
infektiot ja leikkaukset. Mahdollisesti käytössä 
oleva ehkäisymenetelmä pitää selvittää. Vuo-
don määrä, kivun voimakkuus ja sijainti, oirei-
den kesto sekä yleisvointi ovat oleellisia tietoja, 
samoin raskausoireiden esiintyminen ja niiden 
mahdollinen loppuminen. Vuodon määrän arvi-
ointia auttaa sen vertaaminen kuukautisvuodon 
määrään (vähemmän, enemmän, saman verran, 
vain pyyhittäessä näkyvää vuotoa, hyytymien 
esiintyminen) sekä käytettyjen siteiden tyyppi 
(pikkuhousunsuoja, side, yöside) ja vaihtoväli.

Kliininen tutkimus ja 
laboratoriokokeet

Kliinisessä tutkimuksessa kiinnitetään huomio-
ta yleistilaan, hemodynamiikkaan (verenpaine, 
syke), kivuliaisuuteen sekä vuodon määrään. 
Vuotomäärän arviota varten tulee tehdä spe-

Alkuraskauden verenvuoto on tavallisin gynekologisen päivystyskäynnin syy. Vuodon etiologia voi olla 
esimerkiksi uhkaava keskenmeno, keskenmeno tai ektooppinen (kohdunulkoinen) raskaus. Jatkohoidon 
tarpeen ja kiireellisyyden suunnittelussa keskeisiä ovat vuotomäärän, kivun ja hemodynamiikan arviointi 
sekä kaikukuvaus, jonka käyttö ja tulkinta vaativat kuitenkin harjoittelua. Ektooppisen raskauden mah-
dollisuus tulee pitää mielessä, jos alkuraskauteen liittyy poikkeavaa vuotoa tai kipua. Tällöin lähete eri-
koissairaanhoitoon on tarpeellinen. Kivulias tai runsaasti vuotava potilas lähetetään päivystyksenä. Tilan-
teen ollessa rauhallinen arvio voidaan tehdä seuraavana arkipäivänä. Kaikukuvauksen ohella seerumin 
istukkagonadotropiinin määritys on hyödyllinen ektooppisen raskauden diagnostiikassa. Anti-D-immu-
noglobuliinia suositellaan kahdeksannen raskausviikon jälkeen Rh-negatiivisille naisille.

= Toimitus suosittelee erityisesti opiskelijoille
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kulatutkimus, jossa nähdään vuotopaikka, vuo-
don määrä ja mahdollisesti kohdunsuulla tulos-
sa oleva raskausmateriaali, jonka poisto helpot-
taa akuutisti vuotoa ja kipua. Pahanhajuinen 
tai märkäinen vuoto paljastaa taustalla olevan 
infektion. Bimanuaalisessa palpaatiossa selvi-
tetään kohdun kokoa, aristusta sekä kivun pai-
kantumista. Jos kohdunsuu on avoin, siten että 
raskauspussi on nähtävissä, ennuste on huono 
ja johtaa väistämättä keskenmenoon. Aiemmin 
synnyttäneellä naisella kohdun ulkosuu voi olla 
hieman avonainen, mutta jos sisäsuu on kiinni, 
tällä löydöksellä ei ole kliinistä merkitystä.

Hedelmällisessä iässä olevan naisen akuu-
tissa gynekologisessa vuototilanteessa tai 
alavatsakivun tutkimuksessa raskaustesti on 
ensisijainen päivystystutkimus. Koska seeru-
min kvantitatiiviseen istukkagonadotropiinin 
(hCG) määritykseen voi kulua tunteja, no-
peaksi seulontatestiksi soveltuu raskaustesti 
virtsasta, joka on herkkä ja luotettava mene-
telmä. Toistettuja hCG-määrityksiä voidaan 
hyödyntää erikoissairaanhoidossa ektooppisen 
eli poikkeavassa paikassa sijaitsevan raskauden 
diagnostiikassa, mutta elävän sikiön ennusteen 
arvioinnissa siitä ei ole hyötyä. 

Raskaustesti on syytä ottaa epäselvissä tilan-
teissa silloinkin, kun ehkäisy on käytössä. Ras-
kauden mahdollisuutta eivät sulje täysin pois 
edes hormonaalinen ehkäisy, kohdunsisäinen 
ehkäisin tai sterilisaatio, puhumattakaan tehot-
tomammista menetelmistä, kuten kondomi tai 
keskeytetty yhdyntä. Muita tarpeellisia labora-
toriotutkimuksia ovat hemoglobiinin määritys 
sekä veriryhmä (ABO sekä Rh) ja veriryhmä-
vasta-aineet. Infektioepäilyissä klamydia- ja tip-
puritutkimukset sekä CRP on hyvä tutkia.

Kaikukuvaus

Kaikukuvaus (TAULUKKO 1) on kliinisen tutki-
muksen ohella diagnostiikan kulmakivi. Sen 
avulla voidaan selvittää raskauden kesto, sijainti 
ja elinkelpoisuus. Kaikukuvauksen käyttö ja tul-
kinta vaativat kuitenkin harjoittelua, eikä kaiku-
kuvausmahdollisuutta ole aina perusterveyden-
huollossa saatavilla. Sikiön sykkeen voi erottaa 
keskimäärin seitsemännellä raskausviikolla (1), 
mutta transabdominaalisessa tutkimuksessa nä-

kyvyyttä saattavat häiritä runsaat vatsanpeitteet 
ja tyhjä virtsarakko. 

Emättimen kautta tehtävällä kaikukuvauksel-
la raskauden paikan ja keston arviointi onnistuu 
luotettavammin ja varhaisemmassa vaiheessa. 
Raskauspussi voidaan nähdä raskausviikolla 
viisi ja alkiokaiku raskausviikolla kuusi. Raskau-
den elinkykyisuuden arvioimiseksi suositellaan 
emättimen kautta tehtävää kaikukuvausta vas-
ta seitsemännen raskausviikon täytyttyä, ellei 
kaikukuvaukseen ole erityistä syytä aiemmin.  
Näin vältytään epäselvän raskaustilanteen vuok-
si tehdyiltä toistuvilta kaikukuvauksilta (2). En-
nen 14. raskausviikkoa käytetään sikiön pää-pe-
rämittaa raskauden keston määrittämisessä (3). 

Kohdunsisäinen raskaus sulkee käytännös-
sä pois muualla kuin kohdussa sijaitsevan ras-
kauden, sillä heterotooppisen (samanaikaisesti 
kohdussa ja sen ulkopuolella sijaitsevan) ras-
kauden esiintyvyys on spontaanissa raskaudes-
sa arvioitu olevan vain 1:30 000 raskautta (4). 
Toisaalta ektooppisen raskauden mahdollisuus 
tulee pitää mielessä aina, kun havaitaan tyhjä 
kohtuontelo. 

Uhkaava keskenmeno

Mikäli verenvuodosta huolimatta todetaan elä-
vä sikiö ja suljettu kohdunsuu, puhutaan uh-
kaavasta keskenmenosta. Näistä raskauksista 
kuitenkin noin 90 % jatkuu normaalisti (5,6). 
Huonon ennusteen merkkejä ovat pitkään jat-
kunut vuoto, sikiön hidas syke tai raskausviik-
koihin nähden pieni sikiö (7). Lepohoidosta 
ei ole osoitettua hyötyä (8). Sen sijaan tuoreen 
meta-analyysin mukaan suun kautta annosteltu 
progestiini saattaisi parantaa raskauden ennus-
tetta (9). Tapauskohtaisesti voidaan sopia poti-
laalle seurantakäynti 7–10 vuorokauden kulut-
tua, jolloin voidaan varmistaa kaikukuvauksella 
raskauden jatkuminen.

Keskenmeno

Tavallisin syy ensimmäisen raskauskolman-
neksen vuodolle on keskenmeno. Noin 15 % 
kliinisesti todetuista raskauksista päättyy kes-
kenmenoon (10). Keskenmenon oireita ovat 
verenvuoto ja kuukautistyyppiset alavatsakivut. 

S. Mustaniemi ym.
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Vuodon määrä voi vaihdella, mutta suurin osa 
naisista pysyy hemodynaamisesti vakaana ja vain 
1 % tarvitsee punasolusiirtoa (11). Keskenme-
non käynnistyttyä kohtu tyhjenee usein spon-
taanisti. Kaikukuvauksessa nähdään tällöin ohut 
kohdun limakalvo (kohdun sisällä materiaalia 
alle 15 mm) ja vuodon määrä sekä kipu ovat vä-
hentyneet, eikä hoitotoimenpiteitä tarvita. 

Epätäydellisessä keskenmenossa raskausma-
teriaalia on jäänyt kohtuun tai kohdunkaulaka-
navaan, ja tämä voi aiheuttaa runsasta vuotoa 
sekä kipua. Mikäli kohdussa näkyvän raskaus-
pussin pituuden ja leveyden keskiarvo on yli 
25 mm eikä sisäkaikua (sikiö, ruskuaispussi) 
näy, on kyseessä sikiötön raskaus (niin sanot-
tu tuulimunaraskaus), jossa sikiön kehitys on 
loppunut varhaisessa vaiheessa (12). Keskey-
tyneellä keskenmenolla (abortus inhibitus) 
tarkoitetaan tilannetta, jossa kohdussa nähdään 
sykkeetön sikiö, jonka pää-perämitta on yli 
7 mm (vastaa noin seitsemää raskausviikkoa) 
(12). Tähän ei välttämättä liity veristä vuotoa 
eikä kipuja. Epäselvissä tapauksissa kannattaa 
kaikukuvaus uusia 7–10 päivän kuluttua, mikäli 
oireet ja kliininen tilanne sallivat. Keskenmeno-

diagnoosi varmistuu, jos tilanne seurantakäyn-
nillä on kaikukuvauksen perusteella pysynyt 
muuttumattomana.

Keskenmeno voidaan hoitaa lääkkeellisesti 
(ensisijaisesti mifepristonin ja misoprostolin 
yhdistelmällä), imukaavinnalla tai seurannalla 
(13,14). Mikäli potilaan tila ei runsaan vuo-
don vuoksi vaadi kiireellistä kaavintaa, voi-
daan potilaan kanssa yhteisymmärryksessä 
valita näiden hoitovaihtoehtojen välillä (15). 
Valtaosa keskenmenoista hoituu itsestään tai 
lääkkeellisesti. Mekaaninen kohdun tyhjen-
nys voidaan tehdä käyttämällä polikliinista 
manuaalista imutyhjennystä (manual vacuum 
aspiration, MVA), jolloin yleisanestesiaa ei 
tarvita. Hoitomuodosta riippumatta kesken-
menon hoidon onnistuminen kontrolloidaan 
noin neljän viikon kuluttua kotona tehtävällä 
raskaustestillä virtsasta.

Raskaus poikkeavassa paikassa eli 
ektooppinen raskaus

Alkuraskauden verinen vuoto tai kipu antaa 
aiheen epäillä ektooppista raskautta (16). 

Alkuraskauden verenvuoto säikäyttää – milloin on kiire?

TAULUKKO 1. Ensimmäisen raskauskolmanneksen verenvuotopotilaan kaikukuvauslöydös ja jatkohoito. Hoi-
don suunnittelussa huomioidaan aina potilaan kliininen tila (vuodon määrä, kipu sekä hemodynaamiset muu-
tokset). 

Kaikukuvaus Diagnoosi Mitä tehdään?

Elävä sikiö, syke + Uhkaava keskenmeno Neuvolaseuranta / kontrolli 7–10 vrk, 
kaikukuvaus

Tyhjä kohtu, sisältöä < 15 mm Täydellinen spontaani keskenmeno Raskaustesti virtsasta 4 viikon kuluttua 
kotona

Tyhjä kohtu, sisältöä < 15 mm, raskaus 
saattaa näkyä poikkeavassa paikassa

Ektooppinen raskaus Lähete ESH: Seerumin hCG-seuranta/
laparoskopia/metotreksaatti

Kohdun sisältöä ≥ 15 mm, ei sikiötä Epätäydellinen spontaani kesken-
meno

Lähete ESH: Seuranta, lääkkeellinen 
hoito tai kaavinta

Tyhjä raskauspussi > 25 mm, ei sikiötä Sikiötön raskaus Lähete ESH: Seuranta, lääkkeellinen 
hoito tai kaavinta

Eloton sikiö CRL > 7 mm (koko vastaa noin  
7 raskausviikkoa)

Keskeytynyt keskenmeno Lähete ESH: Seuranta, lääkkeellinen 
hoito tai kaavinta

Sikiö, jonka CRL ≤ 7 mm, syke ei näy Epäselvä tilanne Kontrolli 7–10 vrk, kaikukuvaus 

Raskauspussi ≤ 25 mm, mahdollisesti sisä-
kaikua (sikiö/ruskuaispussi)

Epäselvä tilanne Kontrolli 7–10 vrk, kaikukuvaus

Lumisademaista/rakkulaista kaikua  
kohtuontelossa

Täydellinen tai osittainen rypäle-
raskaus

Lähete ESH: Imukaavinta

ESH= erikoissairaanhoito
CRL= crown-rump length eli pää-perämitta
hCG= human chorionic gonadotropin eli istukkagonadotropiini
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Ektooppisia raskauksia on Suomessa 1,4 % 
kaikista raskauksista. Tällöin raskausmuodos-
tuma on kiinnittynyt muualle kuin kohtuon-
telon sisään. Yleisin ektooppisen raskauden 
sijaintipaikka on munanjohdin (96 %), mutta 
hedelmöittynyt munasolu voi kiinnittyä muu-
allekin kohdun ulkopuolelle, kuten munasar-
jaan tai vatsaonteloon (17). Harvinaisemmis-
sa tapauksissa ektooppinen raskaus voi sijaita 
myös poikkeavasti kohdussa, esimerkiksi koh-
dunkaulakanavassa, kohdun sarvessa tai keisa-
rileikkausarvessa (18,19). Anamnestisia varoi-
tusmerkkejä ovat aiempi ektooppinen raskaus 
ja monet munanjohdinvauriolle altistavat tilat, 
kuten sairastettu sisäsynnytintulehdus (kla-
mydia) ja lantion alueen leikkaukset (20,21).

Ektooppinen raskaus voi olla oireeton, mutta 
myös nopeasti vuotosokkiin johtava tila. Oireet 
alkavat tavallisesti raskausviikolla 7–9. Tyyppi-

oireina esiintyy epätavallista emätinverenvuotoa 
ja ajoittaisia toispuoleisia alavatsakipuja (21). 
Vakavia oireita ovat vatsaontelovuodosta varoit-
tava hartiapistos ja pyörtyminen. Osalla vuoto 
voi muistuttaa tavallista kuukautisvuotoa. 

Gynekologisessa tutkimuksessa kohtuveren-
vuodossa ei esiinny raskausmateriaalia. Kohtu 
voi olla liikutteluarka, mutta se ei ole tyypilli-
sesti suurentunut. Ektooppisen raskauden diag-
noosin jäljille on usein mahdoton päästä kliini-
sesti, joten epäilyn herättyä potilas lähetetään 
erikoissairaanhoitoon joko päivystyksellisesti 
tai kiireellisesti (1–3 vrk) oirekuvan mukaan 
(TAULUKOT 1 ja 2). 

Tärkeimmät diagnostiset välineet raskauden 
paikan varmistamiseksi erikoissairaanhoidossa 
ovat emättimen kautta tehtävä kaikukuvaus ja 
seerumin kvantitatiivinen hCG. Normaalissa 
raskaudessa hCG suurenee 35–50 % 48 tun-
nissa (22,23). Tavallisesti hCG suurenee ek-
tooppisessa raskaudessa normaalia raskautta 
hitaammin, mutta alkuun se voi suurentua nor-
maalistikin (24). Mikäli raskautta ei kaikuku-
vauksella nähdä kohdussa ja hCG on yli 1 500 
IU/l, ektooppisen raskauden todennäköisyys 
on 93 % ja vastaavasti 95 % hCG:n ollessa yli 
2 000 IU/l (25). Mikäli tilanne jää kaikukuva-
uksen jälkeen epäselväksi, hCG-määritys uusi-
taan vähäoireisten kohdalla kahden vuorokau-
den kuluttua (16,26). 

Ektooppisen raskauden hoito valitaan ta-
pauskohtaisesti oireiden, hCG-pitoisuuden ja 
sen suurenemisnopeuden sekä raskauden si-
jainnin perusteella (16). Oireettomilla tai lievä-
oireisilla voidaan suosia konservatiivista hoitoa 
(seuranta tai metotreksaatti) ja voimakasoirei-
silla kirurginen hoito on indisoitu (16,26).

Rypäleraskaus

Rypäleraskaus (mola hydatidosa) on istukan 
sairaus, jossa istukan trofoblastikudos prolife-
roituu poikkeavasti (esiintyvyys Suomessa noin 
1/1 000 raskautta) (27). Osittaisessa rypäleras-
kaudessa nähdään sikiökaiku ja osittain rakku-
laista istukkakudosta, kun taas täydellisessä 
rypäleraskaudessa kohtuontelon täyttää hete-
rogeeninen rakkulainen kudos ja kohdun koko 
on suurempi kuin raskausviikot edellyttäisivät. 

TEEMA: GYNEKOLOGISET VUOTOHÄIRIÖT
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TAULUKKO 2. Alkuraskauden verenvuoto – erikois-
sairaanhoitoon lähettämisen aiheet ja kiireellisyys 

Päivystyslähete erikoissairaanhoitoon, gynekologiseen 
päivystysyksikköön

Runsas verinen vuoto

Kivulias potilas
epäily ektooppisesta raskaudesta
vakavia oireita: hartiapistos, pyörtyminen

Epäily septisestä infektiosta
kuume, pahanhajuinen vuoto, aristava kohtu

Tarkista yleisvointi, verenpaine, pulssi, lämpö

Kiireellinen lähete erikoissairaanhoitoon (1–3 vrk)

Epäselvä raskauden sijainti, mutta potilaan yleistila hyvä

Kaikututkimuksessa kohtuontelossa ei näy raskautta
seerumin kvantitatiivinen hCG 2 vrk:n välein erikoissai-
raanhoidossa

hCG:n suureneminen 35–50 % viittaa normaalisti 
kehittyvään raskauteen
hitaampi hCG:n nousu viittaa ektooppiseen raskau-
teen

Elävä sikiö, mutta vuoto jatkuu runsaahkona

Keskenmeno, jossa kohtu ei ole tyhjentynyt

Muu seuranta (perusterveydenhuolto)

Spontaani, täydellinen keskenmeno
vuoto rauhoittunut, ei kipua
raskaustesti virtsasta kotona 4 viikon kuluttua

Uhkaava keskenmenotilanne, mutta niukka vuoto eikä 
kipuja

neuvolaseuranta

hCG= human chorionic gonadotropin eli istukkagonadot-
ropiini
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Osittaista rypäleraskautta voi olla vaikea erottaa 
normaalista keskenmenosta (28). Täydelliseen 
rypäleraskauteen ja istukkasyöpään liittyy huo-
mattavan suuri seerumin hCG-pitoisuus, kun 
se osittaisessa rypäleraskaudessa on yleensä 
normaaliraskauden alueella (alle 200 000 IU/l) 
(29). Rypäleraskautta epäiltäessä kohtu tyhjen-
netään imulla ja raskausmateriaali lähetetään 
patologin tutkittavaksi. 

Muut syyt

Edellä mainittujen syiden lisäksi alkuraskauden 
verisen vuodon taustalla voi olla myös ulko-
synnyttimien tai emättimen trauma tai kasvain. 
Joskus kookkaat kondyloomamuutokset ulko-
synnyttimissä tai emättimessä saattavat aihe-
uttaa vuotoa. Kohdunsuulla voi näkyä vuotava 
hyvänlaatuinen polyyppi tai neoplastinen muu-
tos. Irtosolunäyte tai biopsia on tällöin syytä 
ottaa. Vuoto voi liittyä myös klamydia- tai tip-
puri-infektioon tai muihin sukupuolitauteihin, 
joten infektionäytteet on syytä ottaa herkästi. 

Milloin lähetän 
erikoissairaanhoitoon?

TAULUKOSSA 2 on esitetty kriteerit erikoissai-
raanhoitoon lähettämisen kiireellisyydelle. Mi-
käli potilas on kivulias, vuoto runsasta tai he-
modynamiikassa esiintyy poikkeavuutta (taky-
kardia, hypotensio) tai esiintyy muita vakavia 
oireita (hartiapistos, pyörtyminen), jatkohoito 
tulee viivyttelemättä järjestää erikoissairaan-
hoidossa gynekologisessa päivystysyksikössä. 
On muistettava, että nuorella terveellä naisella 
voi esiintyä runsastakin vuotoa ilman näkyviä 
hemodynamiikan muutoksia. Potilaalle tulee 
laittaa laskimokanyyli nestehoidon ja kipulää-
kityksen antoon. Alkuraskauden verenvuodon 
ja kipujen ollessa hallinnassa, raskauden tilan-
ne voidaan selvittää ja jatkohoito suunnitella 
esimerkiksi seuraavana arkipäivänä. 

Selvässä alkuraskauden keskenmenossa 
(raskausviikkoja alle kahdeksan), jossa kivut 
ja vuoto ovat hallinnassa, ei tarvita erikoissai-
raanhoidon kannanottoa. Tällöinkin tehdään 
kotona raskaustesti virtsanäytteestä noin nel-
jän viikon kuluttua trofoblastitaudin poissul-

kemiseksi ja samalla keskenmeno varmistuu 
hoituneeksi.

Anti-D-profylaksi alkuraskauden 
verenvuotopotilailla

Rh-negatiivisten naisten alloimmunisaatiosta 
alkuraskaudessa on vähän tutkimustietoa, mut-
ta sikiön punasoluissa D-antigeeni on määri-
tettävissä kahdeksannella raskausviikolla (30), 
jonka perusteella varhaisemmilla viikoilla äidin 
immunisoitumisen riskiä pidetään pienenä. 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
HUS:n ohjeistuksen mukaan anti-D-immu-
noglobuliiniprofylaksi annetaan kaikille RhD-
negatiivisille naisille alkuraskauden verenvuo-
don, keskenmenon tai ektooppisen raskauden 
yhteydessä, kun raskaus on kestänyt vähintään 
kahdeksan viikkoa. Suojaus annetaan 72 tunnin 
sisällä altistuksesta, mutta jos se on unohtunut, 
se kannattaa antaa aina kahteen viikkoon asti. 
Mikäli altistus toistuu, suojaus uusitaan kahden 
viikon välein. Toistuvien turhien suojausten 
välttämiseksi sikiön RhD-veriryhmä on mah-
dollista tutkia 16. raskausviikon jälkeen. 

Lopuksi

Lähes puolet naisista kokee keskenmenon 
elämänsä aikana. Keskenmeno tai ektooppinen 

Ydinasiat
 8 Raskaustesti on aina tehtävä hedelmälli-

sessä iässä olevan naisen epäselvän emä-
tinverenvuodon tai alavatsakivun yhtey-
dessä.

 8 Alkuraskauden verenvuodon etiologiana 
voi olla esimerkiksi uhkaava keskenmeno, 
keskenmeno tai ektooppinen (kohdun-
ulkoinen) raskaus.

 8 Jatkohoidon tarpeen ja kiireellisyyden 
arvioinnissa keskeisiä ovat vuotomäärä, 
kivun voimakkuus, hemodynamiikka ja 
kaikukuvauslöydös.

Alkuraskauden verenvuoto säikäyttää – milloin on kiire?
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raskaus voivat aiheuttaa paitsi välittömän, 
myös pitkäaikaisen traumakokemuksen (31). 
Alkuraskauden verenvuodon vuoksi hoitoon 
hakeutuneen naisen ammattitaitoinen hoito ja 

uhkaavien tilanteiden tunnistaminen auttavat 
toipumisessa ja rohkaisevat naista uuden 
raskauden mahdollisuuteen hoidon jälkeen. ■
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