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Aitiopaineoireyhtymä on harvinainen säärimurtumiin liittyvä komplikaatio. Aitiopaineoireyh-

tymässä säären lihasaitioiden turvotus aiheuttaa hapenpuutteen alaraajaan. Jalan pelastamiseksi 

tärkeää on tilan varhainen tunnistaminen ja kiireellinen leikkaushoito. 

 

Tämä tutkimus on retrospektiivinen tapaus-verrokkitutkimus Oulun Yliopistollisessa Sairaa-

lassa hoidetuista säärimurtumapotilaista. Tutkimusaineistoksi kerättiin sairaalassa vuosina 

2000-2010 sekä 2014-2016 säärimurtuman vuoksi hoidetut potilaat, joilla todettiin hoitojakson 

aikana aitiopaineoireyhtymä (n = 55). Vertailuaineistoksi valittiin kaikki vuosina 2014-2016 

sairaalassa sääriluun varren murtuman vuoksi hoidetut potilaat, joilla ei todettu aitiopaineoi-

reyhtymää (n = 90). 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa aitiopaineoireyhtymälle altistavia tekijöitä. Erityispiir-

teenä tutkimuksessa on murtuman korjausleikkauksen aikaisten sekä anestesiologisten tekijöi-

den tarkkailu. Tutkimushypoteesina oli, että leikkauksen aikainen hypotensio altistaisi potilaita 

aitiopaineoireyhtymälle. 

 

Tutkimusaineistoa varten hoitoa saaneiden potilaiden potilaskertomus käytiin läpi tapahtuma- 

ja esitietojen osalta. Leikkauksen aikaiset tapahtumat selvitettiin potilaiden anestesiakertomuk-

sesta. Aitiopaineoireyhtymän saaneiden ja verrokkien ominaisuuksien vertailussa käytettiin ti-

lastollista analyysiä, jolla selvitettiin ryhmien välisten jakaumaerojen merkityksellisyyttä. 

 

Tutkimuksen perusteella aitiopaineoireyhtymälle altistavat nuori ikä, miessukupuoli sekä kor-

keaenerginen vamma. Aitiopaineoireyhtymän saaneet potilaat olivat leikkaussalissa saaneet 

huomattavasti kevyempää verenpaineiden tukihoitoa. He saivat kuitenkin enemmän suonen-

sisäistä nestehoitoa sekä punasolusiirtoja, mutta toisaalta leikkausvuotokin oli runsaampaa. Ai-

tiopaineoireyhtymän kehittyminen lisäsi potilaiden kipulääkkeen tarvetta leikkauksen jälkei-

sinä päivinä. Lisäksi potilaiden sairaalahoitojaksot olivat pidempiä. 

Avainsanat: aitiopaineoireyhtymä, säärimurtuma 
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1. JOHDANTO 

 

Aitiopaineoireyhtymä (ACS) on harvinainen mutta vakava komplikaatio säärimurtumien yh-

teydessä. Hoitamattomana aitiopaineoireyhtymä voi vakavimmillaan johtaa alaraajan elinkel-

poisuuden menettämiseen, mutta asianmukaisesti hoidettunakin ACS:n ilmaantuminen hidas-

taa raajan paranemista murtuman jälkeen. Kehittyvän aitiopaineoireyhtymän nopea tunnista-

minen ja viiveetön leikkaushoito parantavat potilaiden hoitotuloksia.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kerätä potilasaineisto Oulun Yliopistollisessa Sairaa-

lassa hoidetuista säärimurtumapotilaista, joilla hoitojakson aikana todettiin aitiopaineoireyh-

tymä. Tätä aineistoa verrataan kontrolliryhmään, jolla todettiin säärimurtuma ilman aitiopai-

neoireyhtymää. Vertailun perusteella pyritään tunnistamaan aitiopaineoireyhtymälle altistavia 

tekijöitä. Näiden tekijöiden tiedostaminen hoitotyössä helpottaa riskiryhmien tunnistamista. 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan myös potilaiden saaman hoidon vaikutusta lopputulokseen, jo-

ten tuloksien perusteella voidaan havaita kehittämiskohteita säärimurtumapotilaiden hoitopro-

sessissa. 
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2. TAUSTATIETOA 

 

2.1. Tapaturmat 

 

Tapaturmilla tarkoitetaan äkillisen ja odottamattoman tapahtuman aiheuttamaa tahatonta hen-

kilövahinkoa. Tapaturmat ovat merkittävä kuolleisuuden, fyysisten vammojen sekä sairaala-

hoitojaksojen aiheuttaja. Valtaosa tapaturmista tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla.  

 

Tilastokeskuksen kuolinsyytilastojen mukaan tapaturmat ovat olleet suomalaisten neljänneksi 

yleisin kuolinsyy vuodesta 2005 lähtien. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL 2016) tie-

tojen perusteella tapaturmakuolleisuus Suomessa 100 000 asukasta kohden on ollut laskussa 

vuoden 2005 huippulukemien jälkeen, ja vuonna 2014 tapaturmakuolleisuus oli 45,3 tapausta 

100 000 asukasta kohden. Tapaturmakuolleisuus on Suomessa korkeampi kuin pohjoismaisissa 

verrokkimaissa, ja Euroopan Unionin keskiarvoon verrattuna suomalaisten tapaturmakuollei-

suus on jopa kaksinkertainen. THL:n arvion mukaan tapaturmat aiheuttavat vuosittain noin 

2500 kuolemaa, yli 50 000 sairaalahoitojaksoa ja yli miljoona fyysistä vammaa. Sosiaali- ja 

terveysministeriön selvityksessä pelkästään koti- ja vapaa-ajan tapaturmien arvioitiin aiheutta-

van vuosittain noin 1,2-1,4 miljardin kokonaiskustannukset.  

 

2.2. Säärimurtumat 

 

Säärimurtumien esiintyvyydestä suomalaisessa väestössä ei ole tiettävästi julkaistua tutkimus-

tietoa. Käypä Hoito – suositus referoi ruotsalaista väestötutkimusta, jossa murtumien ilmaan-

tuvuudeksi 7 vuoden seuranta-aikana saatiin 17/100 000/ vuosi. Valtaosa tapauksista (62%) 

todettiin miehillä. Miehillä ilmaantuvuus oli suurinta ikäryhmässä 10-19 vuotta, kun taas nai-

silla murtumien esiintyvyys lisääntyi iän myötä. 

 

Tavallisimpia vammamekanismeja säärimurtumissa ovat erilaiset kaatumiset ja putoamiset 

sekä liikenneonnettomuudet. Vammamekanismin lisäksi tapaturmissa arvioidaan vammaener-

gia, millä tarkoitetaan arviota ihmiseen kohdistuneen mekaanisen voiman suuruudesta. Erilaiset 

vammamekanismit ja vammaenergiat aiheuttavat tyypillisesti erilaisia vammoja, mikä vaikut-

taa hoitolinjojen valintaan. 
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Säärimurtumien hoito on viime vuosikymmeninä kehittynyt huomattavasti, ja konservatiivi-

seen eli kajoamattomaan hoitoon soveltuvien murtumien kriteerit ovat tiukentuneet. Kipsihoi-

toon tyypillisesti soveltuvat korkeintaan lievästi siirtyneet yksinkertaiset murtumat, kun taas 

vaativammat murtumat vaativat leikkaushoitoa. Leikkaushoidon vaihtoehtoja ovat ydinnau-

laus, levykiinnitys sekä ulkoinen kiinnitys. 

 

2.3. Aitiopaineoireyhtymä 

 

Aitiopaineoireyhtymällä tarkoitetaan tilannetta, jossa elimistön rakenteiden rajaamassa tilassa 

sisäinen paine kasvaa, mikä johtaa muun muassa alueen verenkierron heikkenemiseen ja iske-

miaan eli hapenpuutteeseen.  Tässä tutkimuksessa keskitytään säären akuuttiin aitiopaineoi-

reyhtymään eli compartment-syndroomaan (ACS). 

 

2.3.1. Patofysiologia 
 

Säären lihakset rajautuvat neljään sidekudoksen muodostamaan tuppeen, joita kutsutaan li-

hasaitioiksi. Lihasaitioiden sisällä kulkevat lihasten lisäksi myös alaraajan verenkierrosta huo-

lehtivat suuret valtimot sekä alaraajan hermotuksesta vastaavat hermot. Lihasaitiot ovat suh-

teellisen jäykkiä lokeroita, minkä vuoksi äkillinen aitionsisäisten kudosten tilavuuden kasvu 

saa nopeasti aikaan lihasaition sisäisen paineen nousun. Lihasaition turvotessa painevaikutusta 

välittyy myös viereisiin lihasaitioihin. Lihasaitioihin kohdistuva paine puristaa valtimoita, 

minkä seurauksena hapenkuljetus lihaksiin heikkenee. Hapenpuute aiheuttaa lihasten kudostu-

hoa ja turvotusta, mikä edelleen kasvattaa lihasaition sisäistä painetta. Näin aitiopaineesta muo-

dostuu itseään ruokkiva prosessi, jonka pysäyttäminen vaatii hoitotoimenpiteitä. Nopea diag-

noosi ja operatiivinen hoito parantavat kliinistä lopputulosta. (Mullett ym. 2001). 

 

2.3.2. Epidemiologia 
 

Compartment-syndrooma on yleisin säärimurtuman aiheuttama välitön komplikaatio. Sen 

esiintyvyydeksi säärimurtumien yhteydessä on arvioitu eri lähteissä noin 2-9%. (SangDo ym. 

2009) Miehillä esiintyvyys on naisia suurempi. Sukupuolen lisäksi muita tunnettuja altistavia 

tekijöitä ovat muun muassa ikä (suurin esiintyvyys ikäluokissa 12-29v), korkeaenergiset vam-

mat sekä hoito ydinnaulauksella. (McQueen ym. 2015) ACS:n tiedetään pitkittävän säärimur-
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tumien luutumisaikaa, minkä lisäksi compartment-syndroomaan liittyy suurentunut riski puut-

teelliselle luutumiselle. (Reverte ym. 2011) Tämän lisäksi aitiopaineoireyhtymä pidentää hoi-

tojaksojen kestoa sekä nostaa hoitojakson kuluja. (Schmidt ym. 2011) 

 

2.3.3. Diagnosointi 
 

Aitiopaineoireyhtymän klassisina merkkeinä kirjallisuudessa kuvataan 5 P-oiretta eli kipu 

(pain), pulssittomuus, kalpeus (pallor), halvaus (paralysis) sekä parestesia eli tuntopuutos. 

Useamman P-oireen esiintyminen samaan aikaan lisää compartment-syndrooman todennäköi-

syyttä. ACS:n diagnosoiminen pelkkien oireiden perusteella on kuitenkin kovin epäsensitiivi-

nen menetelmä, eli edellä mainittujen oireiden esiintyminen on mahdollista myös ilman com-

partment-syndroomaa. (Nelson 2013)  

 

Perinteisesti säärimurtumien yhteydessä on ajateltu, että leikkaushoidon aikana annetut puudu-

tusaineet viivyttävät compartment-syndrooman diagnoosia ja hoitoa peittämällä edellä mainit-

tuja kliinisiä ACS:n merkkejä. (Olson ja Glasgow) Tästä syystä operatiivinen hoito suoritetaan 

usein yleisanestesiassa, ja leikkauksen jälkeinen kivunhoito toteutetaan suonensisäisellä lääki-

tyksellä. Tutkimusnäyttöä on kuitenkin olemassa myös tätä ajattelutapaa vastaan. Esimerkiksi 

Mar ym. totesivat tapausselostusanalyysissään, että paikallispuudutus ei olennaisesti estänyt 

aitiopaineoireyhtymän merkkien ilmaantumista. Hoidon viivästymisen ajateltiin aiheutuvan 

potilaiden riittämättömästä seurannasta ja valvonnasta. (Mar ym. 2009) 

 

Nykyisin parhaana compartment-syndrooman kehittymisen arvioimismenetelmänä pidetään in-

vasiivista aitiopaineen mittausta. Aitiopainetta verrataan diastoliseen verenpaineeseen, ja näi-

den erotukseksi lasketaan niin kutsuttu delta-paine. Delta-paine kuvaa siis sitä painetta, jolla 

veri virtaa lihasaitioon jatkuvasti. Mikäli delta-paine on yli 30 mmHg, pidetään raajan veren-

kiertoa riittävänä.  Myös tällä diagnoosimenetelmällä ylidiagnostiikka on tavallista. (Nelson 

2013) Uudempia tutkittuja diagnoosimenetelmiä ovat muun muassa kudosten happisaturaa-

tiomittaus, mutta näyttö näiden menetelmien tehokkuudesta on vielä varsin niukkaa ja käytetyt 

potilasaineistot pieniä. (Hansen ym. 2013)  
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2.3.4. Hoito 
 

Compartment-syndrooman ainoana hoitomuotona on ylipaineisten lihasaitioiden avaus leik-

kauksella. Riittävän suurella avausviillolla lihasaition sisäisille rakenteille annetaan tilaa laa-

jentua niin, että alueen verenkierto säilyy riittävänä. Näin kudosturvotusta lisäävä iskemia saa-

daan estettyä ja kudokset säilyvät vitaaleina. Kudosturvotuksen laskettua leikkaushaavat voi-

daan sulkea turvallisesti. Hoitotulokset ovat sitä parempia, mitä aikaisemmin päätös operatiivi-

sesta hoidosta tehdään. 

 

 

3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli koota kattava potilasaineisto Oulun Yliopistollisessa 

Sairaalassa (OYS) vuosina 2000-2016 hoidetuista säärimurtumapotilaista, joilla diagnosoitiin 

aitiopaineoireyhtymä murtuman komplikaationa. Potilasaineistosta pyritään analysoimaan 

säären aitiopaineoireyhtymän esiintyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on vahvistaa 

kirjallisuudessa jo kuvattujen riskitekijöiden esiintyminen potilasaineistossa, sekä mahdolli-

sesti löytää uusia ACS:lle altistavia tekijöitä. Kirjallisuuskatsauksen perusteella leikkauksen 

aikaisten tekijöiden vaikutusta aitiopaineoireyhtymän esiintymiseen ei ole aikaisemmin rapor-

toitu, joten tässä tutkimuksessa haluttiin erityisesti kiinnittää huomiota perioperatiivisiin 

muuttujiin. Päähypoteesina oli, että leikkauksen aikainen hypotensio voisi laukaista aitiopai-

neoireyhtymään johtavan tapahtumaketjun tilapäisen iskemian vuoksi. Tutkimukselle ja poti-

lasaineiston käytölle haettiin hyväksyntä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eettiseltä toi-

mikunnalta. 

 

 

4. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

4.1. Aineiston kokoaminen ja määritelmät 

 

Tutkimuksen perustana käytettiin sairaalassa aiemmin tehtyjä tutkimuksia varten koottua poti-

lasaineistoa, johon oli koottu vuosilta 2000-2010 ne OYSissa hoidetut säärimurtumapotilaat, 

joille kehittyi postoperatiivisena komplikaationa aitiopaineoireyhtymä. Vertailuryhmä koot-
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tiin suorittamalla tietokantahaku OYSin sähköiseen potilastietojärjestelmä ESKOon. Verrok-

kiaineistoksi valittiin kaikki vuosina 2014-2016 sairaalassa operatiivisesti hoidetut säärimur-

tumapotilaat, joiden hoitojakson päädiagnoosi oli kansainvälisen diagnoosijärjestelmä ICD-

10:n mukaisesti S82.2 eli sääriluun varren murtuma. Näin rajatusta potilasaineistosta tunnis-

tettiin toimenpidekoodien perusteella potilaat, joille oli hoitojakson aikana tehty lihasaitioiden 

avaus eli faskiotomia, ja nämä potilaat lisättiin osaksi tutkimusaineistoa. Vuosien 2010-2013 

ACS-potilaat jäivät tämän tutkimusaineiston ulkopuolelle, mutta näiden potilaiden tietoja on 

tarkoitus käyttää myöhemmissä jatkoanalyyseissä. 

 

Tutkimukseen valikoitujen potilaiden esitiedot etsittiin sähköisestä potilaskertomuksesta. Tut-

kittavien ikä, sukupuoli, pituus, paino, päihdeanamneesi sekä diagnosoidut pitkäaikaissairau-

det koottiin tutkimusaineistoon. Näiden tekijöiden perusteella määriteltiin potilaan aneste-

siakelpoisuutta kuvaava ASA-luokka, mikäli tätä ei sairaskertomukseen ollut kirjattu. Tapa-

turmatiedoista selvitettiin vammamekanismi, vammaenergia sekä liitännäisvammat, ja näiden 

tietojen perusteella laskettiin Injury Severity Score eli ISS. ISS on traumapotilaiden ennus-

tearviossa käytettävä työkalu, jossa eri kehonosiin syntyneet vammat pisteytetään vamman 

vakavuuden perusteella. (Baker ym. 1974) Tutkittavien säärimurtumat luokiteltiin radiologi-

sen AO-luokituksen mukaisesti röntgenkuvien tarkastelun perusteella. Mikäli röntgenkuvia ei 

sairaskertomuksesta löytynyt, arvioitiin murtuman AO-luokka sairaskertomuksesta löydetyn 

sanallisen kuvauksen perusteella. Avomurtumat luokiteltiin Gustilo-luokituksen mukaisesti. 

Mikäli Gustilo-luokkaa ei ollut arvioitu sairaskertomuksessa, arvioitiin luokka avomurtuman 

sanallisesta kuvauksesta.  

 

Leikkauksen aikaisia muuttujia arvioitiin potilaiden anestesiakertomuksista. Anestesiakerto-

mus on anestesiahenkilökunnan työkalu, johon dokumentoidaan leikkauksen kulku. Vuosien 

2000-2010 paperiset anestesiakertomukset haettiin potilasarkistosta, kun taas vuosien 2014-

2016 tiedot löytyivät sähköisestä potilastietojärjestelmästä sähköisen anestesiakertomuksen 

käyttöönoton myötä. Tutkimusta varten haettuja tietoja olivat muun muassa leikkaus- ja anes-

tesiamuoto, potilaan elintoimintojen seurantatiedot, annettu nestehoito, leikkausvuoto sekä 

leikkaussalin toimintaa kuvaavat aikamuuttujat, esimerkiksi leikkausaika. Leikkauskertomuk-

sesta arvioitiin myös, päädyttiinkö potilaan kohdalla faskiotomioihin välittömästi vai vii-

veellä. Tutkimuksessa tarkasteltu leikkaus oli joko leikkaus, jonka jälkeen potilaalle kehittyi 

ACS tai ensimmäinen potilaalle sairaalassa tehty operaatio, jossa säärimurtuma kiinnitettiin. 
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Leikkauksen jälkeisestä hoidosta tutkimusta varten selvitettiin heräämövalvonnan kesto sekä 

tarvittu postoperatiivinen kivunlievitys. Opiaattikipulääkkeet muunnettiin ekvivalenttiannok-

sia hyödyntäen vastaamaan laskimonsisäisesti (i.v.) annosteltua oksikodonia. Muuntotyöka-

luna käytettiin kirjallisuuskatsauksessa tunnistettuja artikkeleita, joissa eri muodoissa annos-

teltujen opiaattien keskenään yhtä hyvin kipua lievittäviä annoksia oli vertailtu (Salomäki ym. 

1991, Chung ym. 2014). Myös potilaille mahdollisesti annettu pahoinvointilääkitys dokumen-

toitiin. Mikäli potilaan jatkohoito leikkauksen jälkeen tapahtui teho-osastolla, tarkasteltiin en-

simmäistä tehohoitovuorokautta heräämöseurantana. 

 

Potilaiden leikkauksen jälkeistä kipulääkkeiden ja verituotteiden tarvetta seurattiin neljänteen 

postoperatiiviseen hoitovuorokauteen saakka. Opiaattilääkitys muunnettiin edellä kuvatusti 

vastaamaan i.v. oksikodonia. Potilaiden sairaalahoidon kesto selvitettiin, ja mikäli potilaan 

jatkohoito tapahtui OYSissa, mahdolliset jatkohoidossa paljastuneet komplikaatiot dokumen-

toitiin. 

 

4.2. Aineiston analysointi 

 

Tuotettu potilasaineisto analysoitiin IBM:n SPSS tilastonkäsittelyohjelmistolla. Kvantitatiivi-

sille eli määrällisille muuttujille määritettiin potilasryhmittäin mediaanit, sekä 25- ja 75-per-

sentiilit. Persentiilit määritettiin Tukey’s Hinges – laskukaavalla. Mediaanianalyysiä päädyt-

tiin käyttämään, koska käytettyjen muuttumien jakaumat eivät useinkaan noudattaneet nor-

maalijakaumaa. Tilastollisten tunnuslukujen määrittämisen jälkeen potilasryhmien jakaumien 

erojen tilastollista merkitsevyyttä arvioitiin epäparametrisellä Mann Whitneyn U-testillä.   

 

Kvalitatiiviset eli laadulliset muuttujat koottiin ristitaulukoihin, ja luokkamuuttujien prosentti-

osuudet laskettiin. Potilasryhmien välisten erojen merkitsevyyttä arvioitiin khiin neliö -tes-

tillä. Sekä kvantitatiivisten että kvalitatiivisten muuttujien osalta tilastollisesti merkittävänä 

merkitsevyystestin tuloksena pidettiin p-arvoa < 0,05. 
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5. TULOKSET 

 

Tärkeimmät tutkimuksen kohteena olleet potilaaseen, vammaan sekä hoitomuotoon liittyvät 

tekijät, niiden jakauma eri potilaspopulaatioissa sekä jakaumaerojen tilastollinen merkit-

sevyys on koottu taulukkoon 1. Merkittävimmät ACS-ryhmässä korostuvat tekijät olivat 

miessukupuoli sekä korkeaenerginen vamma. Tyypillisesti ACS-potilaat olivat myös nuorem-

pia kuin verrokit. Aitiopaineoireyhtymään johtaneet murtumat olivat pirstaleisempia ja ne si-

joittuivat myös useammin sääriluun nivelpintojen läheisyyteen. Leikkaushoitoon päädyttiin 

huomattavasti verrokkeja nopeammin.  

 

Taulukko 1. Tutkittujen esitietojen esiintyminen potilasryhmissä. 

 

Muuttuja Kaikki potilaat 

(n = 145) 

Ei ACS (n = 90) ACS (n = 55) p-arvo 

Ikä (vuosina), mediaani (25,75 persentiilit) 36 (21.5, 56) 46 (24,61) 29 (18.5,42) 0.001 

Sukupuolijakauma, n (%) 

Miehet 

Naiset 

 

99 (68,3%) 

46 (31,7%) 

 

48 (53,3%) 

42 (46,7%) 

 

51 (92,7%) 

4 (7,3%) 

<0,001 

 

BMI, mediaani (25,75 persentiilit) 25.4 (22.5,28.8) 25.4 (22.6,29.3) 25.8 (22.0,27.8) 0.47 

Murtuman hoitomuoto, n (%) 

Ydinnaulaus 

Levytys 

Ulkoinen kiinnitys 

Kombinaatiohoito 

 

113 (77,9%) 

8 (5,5%) 

22 (15,2%) 

2 (1,4%) 

 

73 (81,1%) 

4 (4,4%) 

11 (12,2%) 

2 (2,2%) 

 

40 (72,7%) 

4 (7,3%) 

11 (20%) 

0 (0%) 

0.336 

 

Murtuman AO-luokka, n (%) 

Proksimaalinen murtuma 

42-A 

42-B 

42-C 

Distaalinen murtuma 

 

6 (4,2%) 

91 (63,2%) 

31 (21,2%) 

12 (8,3%)  

4 (2,8%) 

 

2 (2,2%) 

67 (74,4%) 

17 (18,9%) 

4 (4,4%) 

0 (0%) 

 

4 (7,4%) 

24 (44,4%) 

14 (25,9%) 

8 (14,8%) 

4 (7,4%) 

0,001 

Pohjeluun murtuma, n (%) 121 (83,4%) 75 (83,3%) 46 (83,6%) 0,163 

Hoito yleisanestesiassa, n (%) 131 (90,3%) 81 (90,0%) 50 (90,9%) 0,551 

Tapaturman aiheuttaja, n (%)    0,052 
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Urheiluvamma 

Liikennevamma 

Kaatuminen tai putoaminen 

Muu 

27 (18,6%) 

44 (30,3%) 

51 (35,2%) 

23 (15,9%) 

15 (16,7%) 

22 (24,4%) 

39 (43,3%) 

14 (15,6%) 

12 (21,8%) 

22 (40,0%) 

12 (21,8%) 

9 (16,4%) 

Korkeaenerginen vamma, n (%) 96 (66,2%) 53 (58,9%) 43 (78,2%) 0.013 

ISS-vammapisteet yli 15, n (%) 16 (11%) 7 (7,8%) 9 (16,4%) 0.093 

Tupakoivien määrä, n (%) 55 (37,9%) 36 (40,0%) 19 (34,5%) 0.061 

Verenpainetauti todettu, n (%) 27 (18,6%) 23 (25,6%) 4 (7,3%) 0.004 

Avomurtumien määrä, n (%) 37 (25,5%) 24 (26,7%) 13 (23,6%) 0.42 

Viive leikkaushoitoon, n (%) 

< 12 tuntia 

12-24 tuntia 

24-48 tuntia 

> 48 tuntia 

 

37 (25,5%) 

44 (30,3%) 

44 (30,3%) 

20 (13,8%) 

 

20 (22,2%) 

21 (23,3%) 

34 (37,8%) 

15 (16,7%) 

 

17 (30,9%) 

23 (41,8%) 

10 (18,2%) 

5 (9,1%) 

0.014 

 

ASA-luokka, n (%) 

1 

2 

3 

4 

 

61 (42,1%) 

56 (38,6%) 

23 (15,9%) 

5 (3,4%) 

 

33 (36,7%) 

35 (38,9%) 

19 (21,1%) 

3 (3,3%) 

 

28 (50,9%) 

21 (38,2%) 

4 (7,3%) 

2 (3,6%) 

0,123 

 

Potilaiden pitkäaikaissairaudet ennustivat heikosti aitiopaineoireyhtymän kehittymistä. ASA-

luokituksen perusteella tutkimusryhmien välille ei saatu merkittävää eroavaisuutta. Ainoas-

taan verenpainetaudin esiintyvyys oli korostunut verrokkiryhmässä. Potilaiden päihdeanam-

neesissa ei tullut esille merkittäviä eroavaisuuksia, eikä alkoholinkäyttö tapaturman tapahtu-

mahetkellä vaikuttanut tilastollisesti merkittävältä tekijältä. Myöskään ennen leikkausta otetut 

laboratoriokokeet, joista tutkittiin hemoglobiini, verihiutalepitoisuus sekä munuaisten toimin-

taa arvioiva kreatiniini, eivät ennustaneet ACS:n kehittymistä. Avomurtumia oli molemmissa 

potilasryhmissä yhtä paljon, eikä avomurtuman Gustilo-luokitus ollut tilastollisesti merkittä-

viä tekijä ryhmien välillä. 

 

Perioperatiiviseen hoitoon sekä heräämöhoitoon liittyviä muuttujia on koottu taulukkoon 2. 

Leikkauksen aikana esiintynyt matala verenpaine ei esiintynyt korostuneesti kummassakaan 
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potilasryhmässä käytetyillä verenpainerajoilla. Päädyimme määrittelemään hypotension tilan-

teeksi, jossa valtimoiden keskiverenpaine (MAP) laskee alle 60 mmHg, ja arvioimme hypo-

tension vaikeutta tilanteen keston mukaisesti. Kirjallisuudessa hypotension määritelmät vaih-

televat huomattavasti. Vaikka matalia verenpaineita esiintyi leikkauksen aikana yhtä paljon 

kummassakin ryhmässä, tutkimusaineiston perusteella ACS-ryhmän potilaita on lääkitty ve-

renpainetta nostavilla lääkkeillä huomattavasti niukemmin. Potilaat jaettiin verenpaineiden 

hoito-ohjelman mukaisesti neljään ryhmään, ja selkeästi suurin osa ACS-potilaista ei ollut 

lainkaan saanut hoitoa mataliin verenpaineisiin. Compartment-syndrooman saaneet potilaat 

kuitenkin saivat leikkauksen aikana enemmän nestehoitoa ja punasolusiirtoja. Muiden veri-

tuotteiden käyttö tutkimusaineistossa oli niin vähäistä, ettei eroja ryhmien välille muodostu-

nut. Leikkauksen jälkeistä pahoinvointia esiintyi molemmissa ryhmissä yhtä paljon, eikä tä-

män hoidossa ollut eroavaisuuksia. Myöskään kivunhoidossa ei suuria eroja todettu, vaikka-

kin ACS-potilaiden hoidossa käytettiin vähemmän parasetamolia. Opiaattien tarve oli molem-

missa ryhmissä yhtä suuri. Postoperatiivisessa tehohoidon tarpeessa ei ollut eroja. 

 

Taulukko 2. Anestesian aikaiset tekijät sekä leikkauksen jälkeisen valvonnan parametrit tut-

kimusryhmissä. 

 

Muuttuja Kaikki potilaat 

(n = 145) 

Ei ACS (n = 90) ACS (n = 55) p-arvo 

Leikkauksen aikainen hypotensio, n (%) 

MAP 55-60 mmHg yli 10 minuutin ajan 

MAP alle 55 mmHg korkeintaan  

20 minuutin ajan 

MAP alle 55 mmHg yli 20 minuutin ajan 

 

27 (18,6%) 

21 (14,5%) 

 

6 (4,1%) 

 

16 (17,8%) 

15 (16,7%) 

 

2 (2,2%) 

 

11 (20,0%) 

6 (10,9%) 

 

4 (7,3%) 

0,393 

Vasoaktiivinen lääkehoito, n (%) 

Ei hoitotoimenpiteitä 

alle 3 lääkeaineannosta 

yli 3 lääkeannosta tai lääkeinfuusio 

Hypotensio hoitotoimenpiteistä huolimatta 

 

82 (56,6%) 

25 (17,2%) 

35 (24,1%) 

3 (2,1%) 

 

43 (47,8%) 

16 (17,8%) 

31 (34,4%) 

0 (0%) 

 

39 (70,9%) 

9 (16,4%) 

4 (7,3%) 

3 (5,5%) 

<0,001 

 

Matala syke (HR<45/min), n (%) 12 (8,3%) 11 (12,2%) 1 (1,8%) 0.023 

Nestehoito leikkauksen aikana (ml),  

mediaani, (25,75 persentiilit) 830 (500,1200) 600 (500,1000) 1000 (550,1500) < 0,001 
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Punasoluja siirretty, n (%) 

0 yksikköä 

1 yksikkö 

2 yksikköä tai enemmän 

 

128 (88,3%) 

8 (5,5%) 

9 (6,2%) 

 

84 (93,3%) 

4 (4,4%) 

2 (2,2%) 

 

44 (80%) 

4 (7,3%) 

7 (12,7%) 

0,027 

Leikkauksen kesto (min), mediaani, 

(25,75 persentiilit) 

96 

(69.75,128.75) 97 (69,120) 95 (74.5,141) 0.437 

Leikkausvuoto (ml),  

mediaani, (25,75 persentiilit) 150 (60,300) 100 (50,200) 200 (100,400) <0,001 

Heräämöseurannan kesto (min), 

mediaani, (25,75 persentiilit) 189.5 (152,300) 180 (141,232) 235 (171,442.5) <0,001 

Opioidikipulääkkeen tarve heräämössä 

(mg iv oxy), mediaani, (25,75 persentiilit) 15.75 (9,24) 15.5 (9,22.75) 17 (8.75,27.36) 0.57 

Post-op kipuun käytetyn parasetamolin 

määrä, n (%) 

Ei lainkaan 

1 annos 

2 tai useampi annosta 

 

 

16 (11,0%) 

57 (39,3%) 

72 (49,7%) 

 

 

5 (5,6%) 

34 (37,8%) 

51 (56,7%) 

 

 

11 (20%) 

23 (41,8%) 

21 (38,2%) 

0,011 

 

 

 

 

Leikkauksen jälkeistä sairaalahoitoa käsitteleviä tietoja on koottu taulukkoihin 3 ja 4. Aitio-

paineoireyhtymän todettiin selkeästi pidentävän potilaiden sairaalahoitojakson pituutta sekä 

lisäävän punasolusiirtojen tarvetta. Hoitoon liittyviä komplikaatioita esiintyi kummassakin 

ryhmässä, mutta tarkempaa analyysiä komplikaatioiden laadusta ei tässä tutkimuksessa tehty. 

Uusintaleikkauksia tarvittiin ACS-ryhmässä selkeästi enemmän. Vaikka compartment-syn-

drooma ei lisännyt opioidikipulääkkeen tarvetta heräämöseurannassa, oli ACS-ryhmän poti-

laiden kipulääkkeen tarve leikkauksen jälkeisinä hoitovuorokausina selkeästi suurentunut. 

 

Taulukko 3. Potilasryhmien jatkohoitotiedot sairaalahoitojaksolta sekä seuranta-ajalta. 

 

Muuttuja Kaikki potilaat 

(n = 145) 

Ei ACS (n = 90) ACS (n = 55) p-arvo 

Jokin hoidon komplikaatio, n (%) 42 (29%) 24 (26,7%) 18 (32,7%) 0.614 

Uusintaleikkauksien tarve, n (%) 

Ei uusintaleikkauksia 

 

57 (39,3%) 

 

57 (63,3%) 

 

0 (0%) 

<0,001 
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Yksi 

2 tai useampia 

29 (20%) 

59 (40,7%) 

19 (21%) 

14 (15,6%) 

10 (18,2%) 

45 (81,8%) 

Leikkauksen jälkeinen kreatiniinitaso 

(µmol/l), mediaani, (25,75 persentiilit) 65 (55,75.25) 60 (51,72) 69.5 (63,78) 0.002 

Punasolusiirtojen tarve 4. postoperatii-

viseen päivään mennessä (yksikköä),  

mediaani, (25,75 persentiilit) 0 (0,1) 0 (0,0) 1 (0,3.5) < 0,001 

Sairaalahoitoaika (päiviä),  

mediaani, (25,75 persentiilit) 8 (5,15) 6 (4,8) 15 (12,19) <0,001 

 

Taulukko 4. Opiaattimuotoisen kipulääkkeen tarve leikkauksen jälkeisinä hoitovuorokausina. 

 

Kipulääkkeen tarve (mg iv oxy), 

mediaani (25,75 persentiilit) 

Kaikki potilaat 

(n = 145) 

Ei ACS (n = 90) ACS (n = 55) p-arvo 

1. leikkauksen jälkeinen päivä 10 (6.25,17) 8.75 (5,15.5) 15 (9.75,24.38) <0,001 

2. leikkauksen jälkeinen päivä 7.5 (4.75,14.19) 5.13 (2.5,9.25) 13.75 (7.5,24.5) <0,001 

3. leikkauksen jälkeinen päivä 6.25 (3,13) 5 (2.38,7.5) 10.75 (5,23) <0,001 

4. leikkauksen jälkeinen päivä 6.25 (2.5,13.25) 4.88 (2.13,6.5) 11 (5,20) <0,001 

Yhteensä 4 päivän seuranta-aikana 27 (13.88,50) 18.13 (10,29.75) 50.5 (30.25,82.38) <0,001 

 

 

6. POHDINTA 

 

Tämä tutkimus oli retrospektiivinen tapaus-verrokkitutkimus. Tämän tutkimusasetelman 

etuina ovat suoraviivaisuus ja yksinkertainen toteutustapa. Etujen vastapainona tämä asetelma 

kuitenkin altistaa tutkimustuloksia useille virhelähteille. Ensinnäkin tutkimuspopulaatioita ja 

heidän hoitoaan ei tässä tutkimusmallissa pystytä kontrolloimaan muuten kuin potilasvalin-

nalla. Aitiopaineoireyhtymän saaneiden potilaiden tunnistaminen on sinänsä hyvin suoravii-

vaista. Tutkimuksessa käytetty hakumenetelmä kuitenkin pohjautui potilastietojärjestelmään 

tilastoituihin toimenpidekoodeihin, joten mikäli potilaan leikkaushoitoon liittyvä tilastomene-

telmien käyttö on ollut puutteellista, on mahdollista, että kaikkia tutkimusajankohtana hoidet-

tuja ACS-potilaita ei ole tunnistettu. Säärimurtumien leikkaushoitolinjoissa ei tiettävästi ole 
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tapahtunut merkittäviä muutoksia tutkimuksen kohteena olevan ajanjakson aikana, mutta esi-

merkiksi kivunhoidon toteutus oli selkeästi muuttunut vuosikymmenessä suosien nykyisin 

laskimonsisäistä kivunlievitystä lihaksensisäisen lääkityksen sijaan. 

 

Verrokkiaineiston kokoamiseen sen sijaan liittyy useampia epävarmuustekijöitä. Verrokkiai-

neiston tulisi vastata ominaisuuksiltaan tutkimusaineistoa mahdollisimman paljon lukuun ot-

tamatta tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä eli aitiopaineoireyhtymää. Tähän tutkimukseen 

verrokkiaineisto koottiin etsimällä kaikki OYSissa vuosina 2014-2016 leikkaushoidetut poti-

laat, joiden hoitojakson diagnoosi ICD-10 luokituksella oli S82.2. Näin saatu aineisto on tie-

tysti säärimurtumapotilaita edustava otos, mutta koska kyseessä on määrällisesti varsin pieni 

määrä potilaita (n = 90), voi sattuma vaikuttaa merkittävästi tiettyjen ominaisuuksien esiinty-

vyyteen otoksen sisällä. Esimerkiksi verenpainetauti vaikuttaisi yliedustetulta vertailuryh-

mässä tutkimusryhmään verrattuna, ja tämä voitaisiin periaatteessa tulkita aitiopaineoireyhty-

mältä suojaavaksi tekijäksi. Kyseessä kuitenkin on potilasaineistojen ikärakenteeseen liittyvä 

harha. Verenpainetautia todetaan hyvin harvoin nuorilla potilailla, ja koska ACS:aa esiintyy 

pääasiassa nuorilla, on ymmärrettävää että myös ACS potilaiden joukossa verenpainetauti on 

harvinaista. Jonkin verran harhaa tutkimuksessa voi myös vaikuttaa se, että verrokkiaineiston 

potilailla oli todettu pelkästään sääriluun varren murtuma, kun taas tutkimusaineistossa oli 

mukana myös luun päiden murtumia. Murtumien profiili aineistojen välillä on siis erilainen. 

 

Tutkimuksen tulokset vahvistavat aiemmin kirjallisuudessa kuvattuja havaintoja siitä, että 

leikkauksen jälkeiselle compartment – syndroomalle altistavat miessukupuoli, korkeaener-

giseksi tulkittu vamma sekä nuori ikä. Tässä tutkimuksessa mediaani-ikä ACS-ryhmässä oli 

29, kun verrokkiryhmän mediaani-ikä oli 46. McQueenin ym. (2015) tutkimuksessa myös 

ydinnaulauksen todettiin lisäävän ACS:n riskiä, mutta tässä tutkimuksessa leikkaustekniikalla 

ei näyttänyt olevan vaikutusta compartment-syndrooman esiintymiseen. Vammamekanismi ei 

saavuttanut tutkimuksessa tilastollista merkitsevyyttä. Huomattavaa kuitenkin oli se, että ver-

rokkiryhmässä kaatuminen oli tavallisin vammamekanismi, kun taas ACS-potilaat olivat tyy-

pillisesti olleet liikennetapaturmassa. Tupakoinnilla ei ollut merkitystä ACS:n kannalta, mutta 

toisaalta hyvin monella potilaalla tietoa tupakoinnista ei ollut merkittynä anestesiakertomuk-

seen. Myös muiden päihteiden osalta esitiedot olivat varsin hatarat. Päihteiden käytön aiheut-

taman riskimuutoksen arvioimiseksi tarvittaisiin tarkempaa ja määrällisempää tietoa potilai-

den päihteiden käytöstä leikkausta edeltävästi. 
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Kuva 1. Murtumatyyppien jakaumat tutkimusaineistoissa. Siniset pylväät kuvaavat verrokki-

potilaita, vihreät pylväät ACS-potilaita. Pylvään korkeus kuvaa prosentuaalista osuutta kai-

kista murtumista. AO-luokan koodi 42 tarkoittaa sääriluun varren murtumaa, kirjaimet A-C 

kuvaavat murtuman kompleksisuutta niin, että luokan C murtumat ovat pirstaleisimpia. 

 

 

AO-luokituksen perusteella ACS-potilaiden murtumat olivat selkeästi kompleksisempia, mikä 

on odotettavissa oleva tulos, kun huomioidaan että taustalla on usein suurempi vammaener-

gia. On kuitenkin huomioitavaa, että tutkimuksessa potilaiden röntgenkuvat on arvioinut suh-

teellisen kokematon ortopedisten kuvien tulkitsija, joka on käyttänyt apuna online-tietokan-

noista löydettyjä vertailukuvia (Trafton ym. 2016). Jaottelua on myös yksinkertaistettu anta-

malla murtumille vain kompleksisuutta kuvaava luokkamuuttuja. Näin arvioijasta johtuvaa 

virhelähdettä on voitu pienentää ja toisaalta luokkamuuttujien kokoja kasvatettua. Avomurtu-

mien Gustilo-luokitus jouduttiin tekemään jälkikäteen potilaskertomusmerkintöjen perus-

teella, ja tämän vuoksi arvioissa on suuri virheen mahdollisuus. Kokonaisuudessaan aineiston 

Gustilo-luokkien jakauma ei vastaa yleistä vammapotilailla raportoitua jakaumaa, joten poti-

lasasiakirjamerkintöjen perusteella tehty arvio pisteyttää avomurtumalöydökset liian vähäi-

siksi. Traumoihin perehtyneen lääkärin arvio vammasta parantaisi arvioiden luotettavuutta. 
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Vaikeasti vammautuneiden potilaiden ACS-riskiä pyrittiin tutkimuksessa arvioimaan ISS-ris-

kipisteiden avulla. Bakerin tutkimuksessa monivammapotilaan ennuste alkoi heikentyä huo-

mattavasti ISS-pisteiden noustua yli 15, joten tätä pistemäärää käytettiin tutkimuksessa erotta-

maan vaikeasti monivammautuneet potilaat. Analyysin perusteella korkeat ISS-pisteet eivät 

selkeästi lisänneet compartment-syndrooman riskiä. ISS-pistearviossa on kuitenkin huomatta-

vat virhelähteet, sillä pisteytys on jouduttu tekemään jälkikäteen potilasasiakirjamerkintöjen 

perusteella. Luotettavampaa arviota varten ISS-pisteytys tulisi tehdä traumapotilaiden hoitoon 

ja vammojen ennusteeseen perehtyneen lääkärin toimesta hoidon alkuvaiheessa. 

 

Tutkimuksessa compartment - syndrooman saaneiden potilaiden viive vammasta leikkaushoi-

toon oli merkittävästi lyhyempi kuin vertailuryhmällä. Tämä löydös kuitenkin todennäköisesti 

selittyy sillä, että aitiopaineoireiden ilmaantuessa potilas on otettu leikkaussaliin välittömästi 

päivystysluontoista toimenpidettä varten, kun taas mikäli merkkejä ACS:ta ei ole, on leik-

kaushoitoa pystytty lykkäämään myöhempään ajankohtaan. 

 

Tieteellisessä kirjallisuudessa ja käytännön työssä yleisesti ajatellaan, että paikallispuuduttei-

den käyttö säärimurtumien yhteydessä viivästyttää compartment – syndrooman diagnoosia ja 

huonontaa siten potilaan ennustetta. Tässä tutkimuksessa valtaosa potilaista hoidettiin 

yleisanestesiassa, mutta molemmissa ryhmissä anestesiamuotojen jakauma oli sama, joten 

puudutusaineiden käyttö ei ainakaan altista ACS:lle. Lokaalianestesiassa hoidettujen potilai-

den määrä oli kuitenkin niin vähäinen, ettei anestesiamenetelmän vaikutusta compartment – 

syndrooman diagnoosiajankohtaan voitu arvioida. 

 

Tutkimuksen lähtöoletuksena oli, että leikkauksen aikainen matala verenpainetaso voisi lisätä 

aitiopaineoireyhtymän esiintyvyyttä. Tutkimusdatan perusteella näin ei kuitenkaan vaikuttaisi 

olevan, sillä molemmissa ryhmissä leikkauksen aikainen verenpaine oli käyttäytynyt hyvin 

samalla tavalla. Huomionarvoista kuitenkin on, että tutkimusaineiston perusteella aitiopainoi-

reyhtymän saaneiden potilaiden verenpainetta oli hoidettu selkeästi keveämmällä hoito-ohjel-

malla. Tämä voisi tukea ajatusta siitä, että vammautuneen raajan verenpainetta säätelevät it-

sesäätelymekanismit eivät toimi riittävän hyvin, vaan riittävän verenkierron varmistamiseksi 

tarvitaan hoitotoimenpiteitä. Joka tapauksessa verenpaineiden hoitoon olisi syytä kiinnittää 

huomiota säärimurtumaleikkauksien yhteydessä. 
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Leikkaushoidon aikana ACS-ryhmän potilaat odotetusti menettivät enemmän verta laajem-

man leikkauksen vuoksi. Suurempia leikkausvuotoja on hoidettu asianmukaisesti lisäämällä 

nestehoidon määrää, minkä lisäksi ACS-potilaat saivat enemmän punasolusiirtoja. Leikkauk-

sen kestossa ei ryhmien välillä ollut eroa. Aitiopainepotilaiden leikkaushoito oli kuitenkin 

tyypillisesti aloitettu nopeasti anestesian annon jälkeen, ja siirto leikkaussalista jatkohoito-

paikkaan tapahtui nopeasti, mikä osaltaan sopisi myös päivystykselliseen toimintaan sopi-

vaksi ilmiöksi. 

 

Heräämöseurannan aikana potilaiden voinnissa ja hoidossa ei havaittu merkittäviä eroja. 

ACS-potilaat olivat tutkimuksen mukaan kuitenkin pidempään heräämöseurannassa. Osa poti-

laista oli kuitenkin rekrytoitu tutkimuksiin, joiden osana heitä seurattiin heräämössä vuoro-

kauden ympäri. Tämä vääristää tuloksia jonkin verran. Jostakin syystä ACS-ryhmässä pa-

rasetamolia oli käytetty varsin vähän leikkauksen jälkeisen kivun hoitoon verrokkiryhmään 

nähden. Tämä lienee kuitenkin vain sattumaa, sillä parasetamoli on varsin laajalti käytössä 

oleva postoperatiivisen kivunhoidon peruslääke, jolla ei tiedetä olevan vaikutuksia elimistön 

verenkiertoon. On mahdollista, että lääkekirjaukset vain puuttuvat vanhempien potilastapauk-

sien asiakirjoista sähköisten järjestelmien kehittymättömyyden tai puutteellisen tilastoinnin 

vuoksi.  

 

Leikkauksen jälkeisinä päivinä aitiopaineoireyhtymän saaneet potilaat tarvitsivat huomatta-

vasti enemmän kipulääkettä kuin vertailuryhmä. Kipulääkkeen tarve oli 2-3 – kertainen ACS-

ryhmässä. Osa lisääntyneestä kipulääkkeen tarpeesta selittyy sillä, että aitiopaineoireyhtymän 

saaneille potilaille jouduttiin sairaala-aikana tekemään useita uusintatoimenpiteitä haavapinto-

jen hoitamiseksi. ACS:n aiheuttama iskeeminen kipu on kuitenkin hyvin voimakasta, joten 

suuret kipulääkemäärät ovat odotettavissa. Eri valmisteina ja eri antoreittien kautta annostellut 

opiaattikipulääkkeet muutettiin ekvivanalgeettisia annoksia hyväksi käyttäen vastaamaan i.v. 

oksikodonia, jotta annosten vertailu olisi mahdollista. Annosmuutosten perusteena käytettiin 

tutkimuksissa raportoituja opioidien muuntosuhteita (Chung, Salomäki). Tästä huolimatta 

opioidimuuntoon liittyy aina epävarmuutta, minkä vuoksi absoluuttiset opiaattimäärät eivät 

ole täysin luotettavia. Koska kaikille potilaille on noudatettu samaa muuntoprosessia, ovat tu-

lokset keskenään vertailukelpoisia. Taulukkoon 5 on koottu opioidien annosmuunnossa käy-

tettyjä ekvivanalgeettisia lääkeannoksia. 
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Taulukko 5. Opioidien ekvivanalgeettisia eli yhtä hyvän kivunlievityksen tuottavia annoksia 

(milligrammoina). Lähteet: (1): Chung ym. (2): Salomäki ym. (3): Kliinisessä työssä usein 

käytetty annosmuunnos. 

 

Opioidi Suun kautta (p.o.) Lihakseen (i.m.) Laskimoon 

(i.v.) 

Epiduraalisesti 

Morfiini 30 (1) 10 (1) 10 (1) - 

Fentanyyli 2,4 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,056 (2) 

Kodeiini 200 (1) 120 (1) 120 (1) - 

Tramadoli 100 (1) 100 (1) 100 (1) - 

Oksikodoni 20 (1) 10 (3) 5 (3) - 

Petidiini - - 125 (3) - 

 

Tutkimustulos vahvistaa Schmidtin tutkimusryhmän raportoiman havaintoa, jonka mukaan 

aitiopaineoireyhtymä pidentää säärimurtumapotilaiden sairaalahoitojaksoa. Mediaani hoito-

jakson pituus aineistossa oli 15 päivää ACS-potilailla ja 6 päivää verrokkiaineistossa. Huo-

mattavaa kuitenkin on, että osa sairaalassa hoidetuista ACS-potilaista oli turisteja, joiden hoi-

tojakson pituus on raportoitu todellista lyhyemmäksi akuutin vaiheen jälkeisen sairaalasiirron 

vuoksi. Sairaalasiirtoja tapahtui myös verrokkiaineistossa, mutta koska näiden potilaiden hoi-

tojaksot olivat muutenkin lyhyempiä, on sairaalasiirtojen vaikutus raportoituun sairaalahoito-

jakson pituuteen merkittävämpi ACS-ryhmässä. 

 

Hoitojakson ja seurannan aikana ACS-ryhmän potilaille tehtiin selkeästi enemmän uusinta-

leikkauksia. Tässä tutkimuksessa uusintaleikkaukseksi määriteltiin mikä tahansa leikkaussali-

hoitoa vaatinut toimenpide. Määritelmä kattaa faskiotomiahaavojen vuoksi tehtävät revisio-

leikkaukset ja sulkutoimenpiteet, minkä vuoksi aitiopaineoireyhtymän saaneiden potilaiden 

re-operaatioiden määrä on vääristynyt liian korkeaksi, ja komplikaatioista aiheutuneiden re-

operaatioiden määrän vertailua ryhmien välillä ei pystytä tekemään. Tähän määritelmään kui-

tenkin päädyttiin, koska näin uusintaleikkaukset on helppo tunnistaa, ja toisaalta tämä määri-

telmä kuvaa hyvin ACS-potilaiden hoidon vaatimia resursseja suhteessa komplisoitumatto-

man säärimurtuman saaneisiin potilaisiin. Vain 18,2% ACS-potilaista selvisi minimaalisella 

operatiivisella hoidolla (faskiotomia ja haavojen sulku), kun taas 81,8% potilaista leikattiin 



17 
 

tätä useammin. Valtaosa uusintaleikkauksista oli haavojen hoidosta aiheutuneita toimenpi-

teitä. Verrokkiryhmästä 63,3% hoitui ilman lisätoimenpiteitä. Tavallisia uusintaleikkauksien 

syitä olivat murtuman fiksaatiomenetelmän vaihto akuuttivaiheen jälkeen sekä avomurtumien 

hoitoon tarvitut ihosiirteet. 

 

Hoitoon liittyneiden komplikaatioiden esiintyvyydessä ei ollut eroja potilasryhmien välillä. 

Komplikaatioiksi tulkittiin kaikki hoitojakson aikana ilmaantuneet ongelmat, joita pidettiin 

sairaalahoidon tai murtuman aiheuttamina ja jotka vaativat muutoksia potilaan hoitosuunnitel-

maan. Tavallisin komplikaatio oli kirurgin arvioima hidastunut luutuminen. Laboratoriokokei-

den perusteella ACS-potilaiden munuaisfunktio laski hieman lähtötasoon verrattuna leik-

kausta seuranneiden vuorokausien aikana, mutta tämä ei aiheuttanut munuaisten vajaatoimin-

taa. 

 

Tutkimuksen keskeiset löydökset vahvistavat aiemmin kirjallisuudessa kuvattuja väitteitä ai-

tiopaineoireyhtymästä säärimurtumien operatiivisen hoidon yhteydessä. Tutkimuksen erityis-

piirteenä oli anestesiologisten parametrien tutkiminen säärimurtumien hoidon yhteydessä. 

Anestesiamuodolla ei vaikuttaisi olevan merkitystä compartment – syndrooman esiintyvyy-

delle, mutta tutkimusasetelmaa ei ollut suunniteltu tämän kysymyksen tutkimista varten. Ret-

rospektiivisesti tutkittuna lokaalianestesiaa oli käytetty hyvin vähän murtumapotilaiden hoi-

dossa. Erot hypotension hoitostrategiassa potilasryhmien välillä oli mielenkiintoinen ha-

vainto, jota olisi syytä tutkia jatkossa lisää. Tässä tutkimuksessa aitiopaineoireyhtymän saa-

neita potilaita käsiteltiin yhtenä potilasjoukkona, mutta aineistoa käsitellessä huomio kiinnit-

tyi siihen, että compartment – syndrooma saattoi ilmaantua useassa vaiheessa. Osalla poti-

laista aitiopaineoireyhtymä syntyi välittömästi vamman jälkeen, kun taas osalla aitiopaineoi-

reyhtymä syntyi vasta leikkauksen jälkeen. Anestesian aikaisilla tekijöillä ei tietenkään ole 

vaikutusta edellä mainittujen potilaiden ACS:n syntyyn, mutta jälkimmäisessä potilasryh-

mässä leikkauksen aikaiset muuttujat voivat olla merkittävässä roolissa. Esimerkiksi leikkauk-

sen aikainen hypotensio voisikin olla merkittävä tekijä aitiopaineoireyhtymän syntymisessä 

juuri tällä potilasryhmällä. 
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