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Aivoverenkiertohäiriöt - Potilaan tutkiminen ja hoitokäytäntö - HYKS 

neurologian klinikka 

HYKS neurologian klinikan työryhmä 

versio: 11.11.2016  

1. Johdanto 

Tähän otteeseen on lainattu Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) neurologian klinikan, 

neurologian päivystyspoliklinikan ja aivohalvausyksikön aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoitokäytännöt- 

ohjeen osa. Ohjetta voidaan soveltaa käytettävissä olevien valmiuksien mukaan muissakin Suomen 

hoitoyksiköissä. 

4.1 Trombolyysihoidon aiheet 

 Kliininen iskeeminen aivoverenkiertohäiriö. Oireiden alusta lääkitykseen 30 min - 4,5 h. 

Basilaatitrombissa ad 48h. 

 Oireet pitää pystyä erottamaan yleisestä iskemiasta (esim. synkope), kouristuskohtauksesta ja 

migreenistä. 

 Potilas on ennestään omatoiminen ja hänellä on edellytykset mielekkääseen toipumiseen. 

 

4.2 Trombolyysihoidon vasta-aiheet 

Oireisiin liittyvät vasta-aiheet 

 Lievät neurologiset oireet: NIHSS 0-2 tai pelkkä alafacialispareesi ja dysartria, paitsi jos näyttö 

merkittävästä valtimotukoksesta (tiivis media-suoni tai muu tiivis suoni natiivi-TT:ssä). 

 Nopeasti korjaantuvat oireet, eikä vahvaa epäilyä merkittävästä valtimotukoksesta natiivi-TT:ssä. 

 Oireiden alkuajankohta ei ole tiedossa tai oireiden alusta >4,5 h. 

 Kouristelu aivohalvauksen alkaessa eikä näyttöä merkittävästä valtimotukoksesta. 

 SAV:n viittaavat oireet, vaikka pään TT on normaali. 

Konetutkimuksiin liittyvät vasta-aiheet 

 Kallonsisäiseen verenvuotoon viittaava löydös kuvantamistutkimuksissa. 

 INR >1.7. Mikäli pika-INR arvo on >1.5, pyydä laboratoriohoitajaa soittamaan P-INR arvoa sen 

valmistuttua. 

 Hoitoannos hepariinia tai LMWH-pistos 48h sisällä. Jos antamisesta on kulunut kuitenkin >4h ja 

APTT on alle laboratorioviitearvojen ylärajaa, voi trombolyysia harkita. 

 Jos trombiiniaika tai APTT ylittävät viitearvonsa, potilaalla saattaa olla dabigatraani käytössä. 

 APTT >60s tai B-Trom <100. Näiden vastauksia ei tarvitse odottaa ennen liuotuspäätöstä, jos 

saadaan tieto liuotuksen aikana, hoito keskeytetään. 

 Jos b-Gluk <2,8 mmol/l, korjaa normoglykeemiseksi (b-gluk ≥4.0) ja jollei oireisto korjaannu, 

voidaan trombolyysi antaa. B-Gluk >10 mmol/l ei ole liuotuksen vasta-aihe, glukoositason 

korjaaminen aloitetaan samaan aikaan trombolyysin kanssa. 

Muihin sairauksiin liittyvät vasta-aiheet 

 Aiempi spontaani ICH 

 Aiempi ei-traumaattinen SAV, paitsi jos aneurysma poissuljettu 

https://neuroportti.kll.helsinki.fi/avh;jsessionid=D9AADF34D1CDE96F1948D32339FB9473#SAV
https://neuroportti.kll.helsinki.fi/uudet-oraaliset-antikoagulantit#Dabigatriini
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 Aiempi laaja aivoinfarkti <3 kk:n tai pienempi infarkti <1 kk:n kuluessa. TIA ei ole vasta-aihe. 

 Vaikea mikroangiopatia 

 Epäily verisuonianomaliasta, johon on arvioitu liittyvän suuri vuotoriski (kookas aneurysma tai AV-

malformaatio). 

 Tunnettu vuototaipumus: vaikea hepatopatia, hemorraginen retinopatia, akuutti pankreatiitti tai 

kasvain, johon liittyy vuotoriski ja/tai metastaasit 

 Epäily endokardiitista, septisestä emboluksesta tai perikardiitista 

 <1 kk sisällä: suurehko leikkaus tai neurokirurginen tai oftalmologinen toimenpide, vakava trauma 

tai aivovamma, GI- tai muu vakava/vaarallinen vuoto, aktiivi ulkus, ruokatorven 

laskimonlaajentumat 

 Äskettäinen (<10 vrk) synnytys tai suuren suonen punktio, johon ei voida laittaa kiristyssidettä 

(esim. v subclavia tai v jugularis), traumaattinen ulkoinen sydänhieronta 

 HELLP -syndrooma (Hemolysis, Elevated Liver enzymes and Low Platelets). Liuotuksen voi 

muutoin antaa raskaana olevalle. Siihen tulee kuitenkin olla erityisen painavat syyt raskauden 

ensimmäisen kolmanneksen aikana tai jos istukka on poikkeavan sijaintinsa (placenta previa) vuoksi 

vuotoherkkä 

 Muu vakava sairaus, jonka johdosta odotettu elinaika on lyhyt 

 Dabigatraanin (Pradaxa®), Apiksabaanin (Eliquis®), tai Rivaroksabaanin (Xarelto®) käyttö (otto 

viime 2 vrk aikana). Normaali APTT, TT ja INR ei poissulje oraalisten antikoagulanttien käyttöä. 

Jos trombiiniaika (<26s) ja APTT (<34s) ovat normaalit, dabigatraanivaikutusta ei ole ja 

trombolyysiä voi antaa. Mikäli käytössä on rivaroksabaani tai apiksabaani, ja lääke otettu viimeisen 

vuorokauden sisällä, potilas ei sovellu liuotushoitoon. Myös intra-arteriaalinen liuotus aiheuttaa 

vuotoriskin. Näissä tilanteissa voidaan harkita mekaanista trombektomiaa. Munuaisten vajaatoiminta 

lisää vuotoriskiä ja pidentää eliminaatioaikaa ad 7 vrk. Koska tutkittua tietoa ei ole vielä ehditty 

kattavasti kerätä, kaikissa ym. tapauksissa on tarkoin punnittava potilaan hyöty-haitta suhdetta 

liuotushoitoa harkittaessa. 
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