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Noin 1-2 prosenttia synnytyksistä tapahtuu hätäsektiolla. Alatiesynnytykseen verrattuna sek-

tio on riskialttiimpi tapa synnyttää, ja hätäsektiossa riskit ovat vielä suunniteltua tai kiireellis-

tä sektiotakin suuremmat. Hätäsektiopäätöksestä lapsen syntymään ei saisi kulua yli kymmen-

tä minuuttia. Indikaatioita hätäsektiolle ovat äidin tai sikiön hätätilanteet. Sikiön päästä otet-

tavasta mikroverinäytteestä analysoidusta pH:sta tai laktaatista voidaan arvioida sikiön hape-

tustilannetta. Laktaatti voidaan mitata pienemmästä määrästä verta kuin pH, ja laktaattimitta-

us on vieritutkimus toisin kuin pH:n analysoiminen. Laktaattimittauksen toimenpideraja vaih-

telee sairaaloiden välillä. Oulun yliopistollisessa sairaalassa laktaattimittaus on otettu käyt-

töön toukokuussa 2013. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ovatko hätäsektioiden indikaatiot ja hätäsektiolla synty-

neiden lasten syntymä-pH:t muuttuneet laktaattimittauksen käyttöönoton jälkeen, kun välit-

tömän synnytyksen raja-arvona on käytetty laktaattipitoisuutta 4.8 mmol/l. Lisäksi tavoitteena 

oli selvittää kuinka suuri osuus hätäsektiopäätöksistä syntyi mikroverinäytteen laktaattimääri-

tyksen perusteella ja poikkesivatko laktaattimittauksen perusteella hätäsektiolla syntyneiden 

lasten syntymä-pH:t muilla perustein hätäsektoitujen lasten syntymä-pH:ista. 

 

Tutkimuksessa ei havaittu eroa mikroverinäytteen pH:n ja laktaatin perusteella hätäsektoitu-

jen lasten välillä syntymä-pH:ssa tai –emäsylimäärässä. Hätäsektioindikaatioissa ei ollut tilas-

tollisesti merkitsevää eroa vuosien 2012 ja 2015 välillä. 
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1. JOHDANTO 

 

Suomessa keisarileikkaus eli sektio on synnytystapana noin 13-25%:ssa synnytyksistä. Sek-

tiosynnytysten osuus vaihtelee jonkin verran eri sairaaloiden välillä (Pallasmaa ym. 2013). 

Hätäsektioiden määrä kaikista synnytyksistä on Suomessa noin 1-2 % (Pallasmaa ym. 2010). 

Vuonna 2013 Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) hätäsektioon päädyttiin 1.8 %:ssa 

synnytyksistä. Vuonna 2015 vastaava luku oli 2.2 %. 

 

Alatiesynnytykseen verrattuna sektioihin liittyy noin kaksinkertainen komplikaatioiden riski 

verrattuna alatiesynnytykseen ja äidin kuolemanriski jopa tätä suurempi (Villar ym. 2007, 

Saisto ja Halmesmäki 2003). Sektioon liittyviä riskejä ovat mm. runsas verenvuoto, verensiir-

ron tarve, postoperatiiviset haava- ja kohtutulehdukset sekä suurentunut lapsivuodeajan trom-

boemboliariski (Saisto ja Halmesmäki 2003). Riski äidin antibioottihoitoa vaativaan infekti-

oon on alatiesynnytykseen verrattuna yli viisinkertainen (Villar ym. 2007). Sektiossa synty-

vällä lapsella on suurempi riski hengitysvaikeuksiin ja kokonaisuudessaan riski teho- tai val-

vontatasoisen hoidon tarpeeseen on suurempi (Saisto ja Halmesmäki 2003). Myös sektiota 

seuraaviin synnytyksiin ja raskauksiin liittyy enemmän komplikaatioita, esimerkiksi riski 

kohturuptuuraan sektiota seuraavassa alatiesynnytyksessä on suurempi (Saisto ja Halmesmäki 

2003). 

 

Hätäsektion tavoitteena on synnyttää lapsi 10 minuutin sisällä hätäsektiopäätöksen tekemises-

tä. Hätäsektion valmistelu poikkeaa elektiivisestä ja kiireellisestä sektiosta siten, että hätäsek-

tiota edeltävästi ei leikkausaluetta pestä ja hätäsektio toteutetaan useimmiten yleisanestesias-

sa, toisin kuin elektiiviset sektiot, joissa käytetään yleensä spinaalianestesiaa. Hätäsektiossa 

lapsi synnytetään alakeskiviillosta, toisin kuin elektiivisessä sektiossa. Pallasmaan ja kump-

paneiden tekemässä suomalaistutkimuksessa on todettu että elektiiviseen sektioon verrattuna 

komplikaatioriski on hätäsektiossa miltei kaksinkertainen (OR 1.8 CI 95% 1.5-2.1). Hätäsek-

tiossa esiintyy elektiivistä sektiota useammin runsasta, yli 1500 ml, verenvuotoa, mikä voi 

johtaa verensiirtoon. Hätäsektiossa myös intraoperatiiviset komplikaatiot, kuten kohdun, virt-

sarakon tai virtsanjohtimien vauriot ovat yleisempiä. Hätäsektion jälkeen operaatioalueen 

infektiot, kuten endometriitti ja leikkaushaavainfektiot, ovat yleisempiä kuin elektiiviseen 

sektioon liittyen. (Pallasmaa ym. 2010) Hätäsektiossa käytettävään crush-induktioon liittyy 

merkittävä happisaturaation laskun riski (Simpson ym. 2006) ja lisäksi obstetriseen yleisanes-

tesiaan liittyy aina suurentunut aspiraatioriski (Asai 2015). 
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Hätäsektioindikaatioita ovat äidin tai sikiön terveyttä uhkaavat tilanteet. Äidin hätätilanteita 

voivat olla esimerkiksi eklampsia, äkillinen yleistilanlasku tai elottomuus. Sikiöön liittyviä 

hätätilanteita ovat istukan ablaatioepäily, napanuoraprolapsi tai sikiön asfyksiauhka, josta 

syntyy kliininen epäilys joko poikkeavan kardiotokogrammikäyrän (KTG) tai ultraäänitutki-

muksen perusteella.  

 

Hätäsektiopäätös voidaan tehdä myös sikiön päästä otettavasta mikroverinäytteestä analysoi-

dun pH:n tai laktaatin määrän perusteella. Mikroverinäytteestä voidaan pH:n ja laktaatin mit-

tauksen kautta arvioida sikiön hapensaantia silloin, kun sykekäyrässä on poikkeavuuksia (Ti-

monen ja Erkkola 2004). Vuosina 2011-2015 mikroverinäyte otettiin OYS:ssa noin 10%:ssa 

synnytyksistä (OYS:n tilastot). Laktaattimääritys on ns. bedside-tutkimus ja vaatii pienemmän 

näytetilavuuden kuin pH:n määrittäminen verikaasuanalysaattorissa, mikä osaltaan puoltaa 

sen käyttöä (Wiberg-Itzel ym. 2008). Hätäsektion päätösrajana OYS:ssa on pH-arvo alle 7.20 

tai laktaatti-arvo yli 4.8 mmol/l. Laktaattimittaus on otettu OYS:ssa käyttöön toukokuussa 

2013. 

 

2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

Kudosten hapenpuute aiheuttaa veren pH:n laskua. Laktaatti on anaerobisen aineenvaihdun-

nan lopputuote, joten veren laktaattipitoisuus heijastaa kudosten hapenpuutetta. (Wiberg-Itzel 

ym. 2008) Mikroverinäytteen tavoitteena on arvioida sikiön hapetustilannetta silloin, kun 

KTG-käyrän tarkkuuteen ei voida luottaa (Chandraharan ja Wiberg 2014).  

 

Laajassa ruotsalaisutkimuksessa laktaattimittauksen on todettu olevan sikiön hypoksian suh-

teen yhtä sensitiivinen tutkimus verrattuna pitempään käytössä olleeseen pH:n analysointiin. 

Tutkimuksessa käytettiin päätösrajoina pH:ta alle 7.21 ja laktaattipitoisuutta yli 4.8 mmol/l. 

(Wiberg-Itzel ym. 2008) Laktaattimittauksen toimenpideraja ei ole täysin vakiintunut, ja eri 

tutkimuksissa toimenpiderajat ovat vaihdelleet viime vuosina 4.2 – 5.4 mmol/l välillä. 

OYS:ssakin käytössä olevan laktaattimittauksen toimenpiderajan, 4.8 mmol/l, on todettu ole-

van hyvin sensitiivinen vastasyntyneen matalan napa-arteria-pH:n suhteen. (Pascual Macho 

ym. 2016). On kuitenkin olemassa näyttöä, että pH-mittaukseen verrattuna laktaattimittauksen 

käyttäminen johtaa useammin sektioon, muttei kuitenkaan vähennä matalalla syntymä-pH:lla 

syntyneiden määrää. (Rørbye ym. 2016). Rørbyen ja kumppaneiden tekemässä tanskalaistut-

kimuksessa (2016) otettiin noin 1000 mikroverinäytettä, joista analysoitiin sekä laktaattipitoi-
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suus että pH. Laktaattipitoisuuden ≥ 4.8 mmol/l  sensitiivisyyden matalalle syntymä-pH:lle 

(<7.20) laskettiin olevan 0.63 ja spesifisyyden 0.85. Mikroverinäytteestä 15 minuuttia ennen 

syntymää määritetty laktaattipitoisuus ei korreloinut syntymän jälkeen napavaltimosta määri-

tettyyn emäsylimäärään, vaan tutkijoiden mukaan laktaattipitoisuuden käyttäminen hätäsek-

tiopäätöksen perusteena olisi johtanut tarpeettomiin hätäsektioihin. 

 

3. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET (TUTKIMUSONGELMA) 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ovatko hätäsektioiden indikaatiot ja hätäsektiolla synty-

neiden lasten syntymä-pH:t muuttuneet laktaattimittauksen käyttöönoton jälkeen. Lisäksi ta-

voitteena oli selvittää kuinka suuri osuus hätäsektiopäätöksistä syntyivät mikroverinäytteen 

laktaattimäärityksen perusteella ja poikkesivatko laktaattimittauksen perusteella hätäsektiolla 

syntyneiden lasten syntymä-pH:t muilla perustein hätäsektoitujen lasten syntymä-pH:ista. 

 

4. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tutkimuspopulaatio koostui Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2012 ja 2015 hätäsek-

tioon päätyneistä synnyttäjistä ja hätäsektiolla syntyneistä lapsista. Lista edellä mainittuina 

vuosina hätäsektiolla synnyttäneistä saatiin OYS:n IPANA-synnytystietojärjestelmästä. 

 

Tutkimusta varten kartoitettiin hätäsektioiden indikaatiot, jotka jaettiin kuuteen eri ryhmään: 

asfyksiauhka, ablaatioepäily, napanuoraprolapsi, eklampsia, muu äidin hätätilanne, tarjonta-

virhe. Poikkeavuudet KTG-käyrässä, ultraäänellä varmistettu sikiön bradykardia tai sikiön 

mikroverinäytteestä todettu korkea laktaattipitoisuus tai matala pH olivat aiheita epäilyyn 

sikiön asfyksiauhasta. Lisäksi aineistosta kartoitettiin oliko synnytys käynnistetty ja oliko 

kyseessä ensisynnyttäjä, oliko mikroverinäytettä otettu ja mikäli oli, oliko näytteestä määritet-

ty pH vai laktaatti, oltiinko hätäsektiopäätös tehty mikroverinäytteen perusteella, mikroveri-

näytteen tulos, äidin ikä sekä perussairaudet (raskautta edeltävä diabetes, raskausdiabetes, 

pre-eklampsia, aikaisempi sektio) sekä syntyneen lapsen syntymäpaino, gestaatioikä, yhden, 

viiden ja kymmenen minuutin kohdalla arvioidut Apgar-pisteet, syntymä-pH ja syntymä-

emäsylimäärä (BE) napavaltimosta ja -laskimosta sekä syntyneen lapsen jatkohoitopaikka 

(synnytysvuodeosasto, vastasyntyneiden teho-osasto). 
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Vuosien 2012 ja 2015 dataa verrattiin toisiinsa tilastollisin menetelmin SPSS-ohjelmalla. Syn-

tymä-pH:n ja –BE:n keskiarvojen tilastollisen eron testaamiseen eri mikroverinäyteryhmissä 

käytettiin Oneway Anova –testiä, lisäksi tilastollia eroja tutkittiin Pearsonin Khiin neliö- sekä 

Fisherin testillä. 

 

5. TULOKSET 

 

Vuonna 2012 hätäsektioita tehtiin yhteensä 84 ja vuonna 2015 yhteensä 91. Vuoden 2015 

tutkimuspopulaatiossa yksi oli kieltänyt tietojensa käyttämisen tutkimustarkoituksessa, joten 

tutkimukseen otettiin mukaan 90 hätäsektiota vuodelta 2015. 

 

Hätäsektioindikaatioista yleisin oli asfyksiauhka, jonka prosenttiosuudet kaikista hätäsektiois-

ta olivat vuonna 2012 77.4% (n=65) ja vuonna 2015 84.4% (n=76). Muilla indikaatioilla teh-

tyjä hätäsektioita oli huomattavasti vähemmän ja ne on eritelty taulukossa 1. Muu äidin hätäti-

lanne oli hätäsektioindikaationa 6 %:ssa (n=5) vuonna 2012 ja vuoden 2015 aineistossa 3.3 

%:ssa (n=3). Tähän indikaatioryhmään luokiteltiin epäilyt kohturuptuurasta (yhteensä n=3), 

äidin uupumiseen liittyvät tilanteet, äidin yleistilaan vaikuttavat sairaustilat, kuten eklampsi-

aan liittymätön kouristus ja äidin trauma. 

 

Taulukko 1. Hätäsektioindikaatiot ja niiden vertailu vuosien 2012 ja 2015 välillä. 

  

Vuosi 

Yhteensä 

  

2012 2015 p-arvo 

    n (%) n (%) n   

Indikaatio Asfyksiauhka 65 (77.4) 76 (84.4) 141 0.252 

Ablaatioepäily 4 (4.8) 7 (7.8) 11 0.538 

Napanuoraprolapsi 3 (3.6) 3 (3.3) 6 1.00 

Eklampsia 1 (1.2) 0 (0.0) 1 0.483 

Muu äidin hätätilanne 5 (6.0) 3 (3.3) 8 0.485 

Tarjontavirhe 6 (7.1) 1 (1.1) 7 0.057 

  Yhteensä 84 (100.0) 90 (100.0) 174   

 

 

Hätäsektiolla synnyttäneiden keski-ikä oli vuonna 2012 30 vuotta ja vuonna 2015 31 vuotta. 

Mediaani-ikä molempina vuosina oli 30 vuotta. Nuorin vuonna 2012 hätäsektiolla synnyttänyt 

oli 18-vuotias ja vanhin 42-vuotias. Vuonna 2015 nuori tutkimuspotilas oli 21-vuotias ja van-
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hin 43-vuotias. Tutkimuspotilaista ensisynnyttäjiä vuonna 2012 oli 57.1% (n=48) ja vuonna 

2015 52.2% (n=47).  

 

Hätäsektioon johtaneista synnytyksistä oli käynnistetty joko lääkkeellisesti tai mekaanisesti 

31.0% (n=26) vuonna 2012 ja vuonna 2015 vastava luku oli 23.3% (n=21). Synnytystä oli 

koitettu avustaa imukupilla molempina vuosina 16.7%:ssa synnytyksistä (n=14 v. 2012 vs. 

n=15 v. 2015). Vuonna 2012 hätäsektioon päätyneistä synnyttäjistä 14.3%:lla oli taustalla 

aikaisempi sektio, vuonna 2015 vastaavasti 13.3%:lla (n=12 v. 2012 vs. n=12 v. 2015). 

 

Diabeetikkojen osuus hätäsektiolla synnyttäneistä oli pieni. Vuoden 2012 aineistossa 1-tyypin 

diabeetikkoja oli 2.4% (n=2) ja vuonna 2015 aineistossa 1.1% (n=1). 2-tyypin diabetesta sai-

rastavia kummankaan vuoden aineistossa ei esiintynyt. Raskausdiabetesta sairastavien osuus 

hätäsektiolla synnyttäneistä oli vuonna 2012 11.9% (n=10), joista suurimmalla osalla diabetes 

oli dieettihoitoinen (n=9). Yhdellä raskausdiabetesta hoidettiin lääkkein. Vuoden 2015 aineis-

tossa raskausdiabetesta oli 4.4%:lla (n=4), joista yhdellä diabetes oli lääkehoitoinen. 

 

Pre-eklampsiatapaukset luokiteltiin äitiyspoliklinikan tekstien perusteella. Pre-eklampsiana 

pidettiin tapauksia, joissa ennen synnytystä oli asetettu pre-eklampsia-diagnoosi. Vuoden 

2012 aineistossa 13.1% tapauksista taustalla oli pre-eklampsia (n=11), kun taas vuonna 2015 

vastaava prosentuaalinen osuus oli 4.4% (n=4). Tilastollisesti merkitsevää eroa näiden välillä 

ei havaittu (p=0.058). Taustatekijät ja näiden vertailu vuosittain on esitetty taulukossa 2. 

 

Vuonna 2012 hätäsektiolla syntyneistä lapsista A-kaksosia oli 3.6% ja vuonna 2015 3.3% 

(n=3 v. 2012 ja n=3 v. 2015). B-kaksosia aineistossa oli 7.1% vuonna 2012 ja 6.7% vuonna 

2015 (n=6 v. 2012 7.1% ja n=6 v. 2015). Ennenaikaisesti eli raskausviikolla 36+6 (258 vuo-

rokautta) tai sitä ennen syntyneitä oli vuonna 2012 25.3% (n=21) ja 16.7% vuonna 2015 

(n=15). 

 

Vuonna 2012 mikroverinäyte päädyttiin ottamaan 36.9%:ssa (n=31) hätäsektioon johtaneista 

synnytyksistä ja vuonna 2015 vastaava prosenttiosuus oli 31.1% (n=28). Vuonna 2012 21,4% 

hätäsektiopäätöksistä perustui mikroverinäytteen pH tulokseen (n=18). Vuonna 2015 Laktaat-

timittauksen perusteella hätäsektioon lähdettiin 13.3%:ssa tapauksista (n=12) ja pH-

mittauksen perusteella 8.9%:ssa (n=8). 
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Taulukko 2. Hätäsektioiden taustatekijät ja niiden vertailu vuosien 2012 ja 2015 välillä. 

    Vuosi   

  

 

2012 2015   

    n (%) n (%) p-arvo 

Ensisynnyttäjä Kyllä 36 (57.1) 43 (52.2)   

  Ei 48 (42.9) 47 (47.8) 0.545 

Synnytys käynnistetty Kyllä 58 (69.0) 69 (76.7)   

  Ei 26 (31.0) 21 (23.3) 0.306 

Diabetes DM I 2 (2.4) 1 (1.1)   

  DM II 0 (0.0) 0 (0.0)   

  Ei 82 (97.6) 89 (98.9) 0.610 

Gestaatiodiabetes Dieettihoito 9 (10.7) 3 (3.3)   

  Lääkehoito 1 (1.2) 1 (1.1)   

  Ei 74 (88.1) 86 (95.6) 0.157 

Pre-eklampsia Kyllä 11 (13.1) 4 (4.4)   

  Ei 73 (86.9) 86 (95.6) 0.058 

Aikaisempi sektio Kyllä 12 (14.3) 12 (13.3)   

  Ei 72 (85.7) 78 (86.7) 1.00 

Ikä Keskiarvo (v) 30 (18-42) 31 (21-43)   

  ja ikäjakauma     0.363 

 

 

Laktaattimitauksen perusteella hätäsektoitujen lasten napavaltimon syntymä-pH:iden keskiar-

vo oli 7.15 (CI 95% 7,07 – 7,23) ja vastaavasti mikroverinäytteen pH-tuloksen perusteella 

hätäsektoitujen lasten keskiarvoinen syntymä-pH napavaltimosta oli 7.15 (CI 95% 7,12 – 

7,18) eli ryhmien välillä ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa (p=0.997). Napavaltimosta 

mitattujen syntymä-BE:n keskiarvot olivat laktaattimittauksen perusteella hätäsektoitujen 

ryhmässä -8.00 (CI 95% -10.89 –  -5.11) ja pH-ryhmässä -6.91 (CI 95% -8.65 – -5.18). 

Myöskään syntymä-BE –arvojen suhteen edellä mainittujen ryhmien välillä ei ollut merkitse-

vää eroa (p=0.469). Edellämainitut tulokset on esitetty taulukossa 3. 

 

Vuonna 2012 hätäsektiolla syntyneiden lasten Apgar-pisteiden mediaani oli 6 ja keskiarvo 5.8 

yhden minuutin kohdalla (vaihteluväli 1-9). Viiden minuutin Apgar-pisteiden mediaani oli 8 

ja keskiarvo 7.3 (vaihteluväli 1-10). Mediaani 15 minuutin pisteissä oli 9 ja keskiarvo 8.4. 

(vaihteluväli 4-10). Vuoden 2015 luvut olivat hyvin samankaltaiset: yhden minuutin pisteiden 

mediaani oli 7 ja keskiarvo 6.3 (vaihteluväli 0-9), viiden minuutin pisteiden mediaani 8 ja 

keskiarvo 7.4 (vaihteluväli 0-10) ja 15 minuutin pisteiden mediaani 9 ja keskiarvo 8.3 (vaihte-

luväli 1-10). 



 222 7 

Hätäsektiolla syntyneiden lasten syntymäpainon keskiarvo oli vuonna 2012 3174 g (595 – 

4355 g) ja vuonna 2015 3325 g (810 – 4310 g). Syntymäpainon mediaani vuonna 2012 oli 

3315 g ja vuonna 2015 3403 g.  

 

Taulukko 3. Napavaltimosta määritettyjen syntymä-pH:n ja –BE:n vertailu mikroverinäytteen 

pH- tai laktaattimäärityksen perusteella tehdyissä hätäsektioissa. 

 

  Mikroverinäyte n Keskiarvo Minimi Maksimi p-arvo 

Napavaltimon pH pH 25 7,15 7,00 7,31   

  Laktaatti 12 7,15 7,00 7,35 0.997  

Napavaltimon BE pH 21 -6.91 -17,5 -0,3   

  Laktaatti 12 -8.00 -15,1 -0,1 0.469  

 

 
   

6. POHDINTA 

 

Tässä tutkimusotoksessa syntymä-pH:seen tai –emäsylimäärään ei vaikuttanut oliko hätäsek-

tiopäätös tehty mikroverinäytteen laktaatti- vai pH-mittauksen perusteella. Tämän suhteen 

tutkimusotos oli pieni, mutta tilastollinen vertailu oli mahdollista tehdä. Tutkimustulos on 

linjassa Wiberg-Itzelin ja kumppaneiden tekemän laajan tutkimuksen kanssa (2008), jossa ei 

havaittu eroa syntymä-pH:ssa laktaatti- ja pH-ryhmien välillä. Toisaalta tuloksemme puhuu  

Rørbyen ja kumppaneiden tekemän tutkimuksen (2016) tuloksia vastaan, joissa laktaattimitta-

uksen on todettiin johtavan liian herkästi hätäsektioon. Rørbye ja kumppanit käyttivät asidoo-

sin osoittamiseen napavaltimon emäsylimäärää, toisin kuin useat muut tutkimusryhmät, mikä 

voi vaikuttaa tulokseen. Lisäksi laktaattipitoisuuden määrittämiseen käytettävä laitteisto voi 

aiheuttaa muista tutkimuksista poikkeavia tuloksia, joskin Rørbye ja kumppanit totesivat lak-

taattimittaustulostensa korreloivan hyvin mikroverinäytteiden pH-tuloksiin. Oma tutkimustu-

loksemme tukee laktaattimittauksen käytön jatkamista edelleen, etenkin kun otetaan huomi-

oon sen parempi käytettävyys pienemmän näytetilavuuden ja vieritutkimus-luonteisuuden 

vuoksi. Tämä tutkimustulos tukee myös nykyisiä OYS:ssa käytössä olevia mikroverinäytteen 

pH:n ja laktaattipitoisuuden toimenpiderajoja. 

 

Hätäsektioindikaatioiden suhteen tilastollista eroa vuosien 2012 ja 2015 välillä ei havaittu. 

Asfyksiauhka on hätäsektioindikaatioista ylivoimaisesti yleisin, minkä vuoksi on aiheellista 
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seurata ja tutkia erityisesti tällä indikaatiolla tehtyjä hätäsektioita. Hätäsektion riskien vuoksi 

olisi tärkeää tarkastella mitkä seikat johtavat hätäsektiopäätökseen ja millaisella pH- tai Ap-

gar-pisteiden tasolla hätäsektoidut lapset syntyvät. Asfyksiauhan vuoksi tehtyjen hätäsektioi-

den suuri määrä antaa aiheen kiinnittää erityistä huomiota synnytyksen hoidossa asfyksiauh-

kaan liittyviin tekijöihin, kuten kohdun liian tiheään supisteluun ja oksitosiinin käyttöön, sekä 

tutkia millä keinoin asfyksiariskiä voidaan pienentää. Sikiön konservatiivisten resuskitaatio-

menetelmien kehittämisellä ja asianmukaisella käytöllä voitaneen myös edesauttaa hätäsekti-

oiden määrän vähenemistä. Asfyksian tunnistaminen ja nopea reagointi asfyksiasta kertoviin 

parametreihin, kuten KTG-käyrään, ovat luonnollisesti tärkeässä asemassa hätäsektioiden 

määrän optimoinnissa. 
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