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TIIVISTELMÄ 
 

 

Ongelma ja tavoitteet: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kohdunrepeämän 
esiintyvyyttä, riskitekijöitä, kliinistä kuvaa ja ennustetta Tampereen yliopistollisen sairaalan 
(Tays) potilasaineistossa kymmenen vuoden ajalta.   
Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin retrospektiivisenä tapaus-
verrokkitutkimuksena. Kohdunrepeämätapaukset haettiin sairaalan tietokannasta ICD-10 
diagnoosinumerolla 70.0 ja 71.0. Täydellisiä kohdunrepeämiä oli 26. Verrokeiksi haettiin 
seuraava alateitse synnyttänyt. Yhteensä tutkittavia oli 52. 
Tulokset: Kohdunrepeämän ilmaantuvuus kaikilla synnyttäjillä Taysissa ajanjaksolla 2000 
– 2011 oli 0,045 %, ensisynnyttäjillä 0,011 %. Kohdunrepeämällä havaittiin tilastollisesti 
merkitsevä yhteys aiempaan sektioon, istukan kiinnittymisen häiriöön, äidin ikään ja 
lievään lihavuuteen sekä lapsen hieman suurempaan pituuteen. Aiempia alatiesynnytyksiä 
oli myös merkitsevästi vähemmän tapausryhmässä. Oireista ja synnytyksen aikaisista 
tekijöistä kohdunrepeämään assosioituivat CTG-muutokset, kipu, merkittävä verenvuoto, 
epiduraalipuudutus, synnytyksen pidempi kesto ja lapsen alhaiset Apgar-pisteet sekä 
matala napaveren pH.  
Päätelmät: Tulokset ovat samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa. 
Kohdunrepeämä on harvinainen synnytyskomplikaatio ja riskitekijät assosioituvat siihen 
heikosti. Siksi sen ennustaminen on vaikeaa ja aiheesta tarvitaan lisää isommalla 
aineistolla tehtäviä tutkimuksia. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Kohdun repeäminen on vakava mutta melko harvinainen raskaus- ja 

synnytyskomplikaatio; sen riski alatiesynnytysyrityksessä on noin 0,4–0,7 % (1, 2). 

Repeäminen raskausaikana ennen synnytystä tapahtuu hyvin harvoin ennen kolmatta 

kolmannesta (1). Viime vuosina kohdun repeämät näyttäisivät lisääntyneen, minkä yhtenä 

syynä voi olla keisarileikkausten eli sektioiden yleistyminen; vuonna 1998 Taysissa 9,8 % 

synnytti keisarileikkauksella kun taas vuonna 2010 osuus oli 17,1 %.  

 

Aiempien tutkimusten mukaan kohdun repeämisen riskiä lisäävät aiemmat sektiot, 

erityisesti pysty- ja T-viillolla tehdyt ja mahdollisesti se, jos edellisestä leikkauksesta on alle 

18 kuukautta aikaa tai jos kohdun seinämä on sektion jälkeen suljettu yhdessä 

kerroksessa kahden sijaan. Samoin muut kohtuun arpia jättävät leikkaukset, synnytyksen 

käynnistäminen ja etinen (placenta previa) tai kohdun lihasseinämän sisään kasvanut 

istukka (placenta accreta) lisäävät repeämävaaraa, kun taas aiempi alatiesynnytys 

pienentää sitä 80 %. (1,2) Muita riskiä mahdollisesti lisääviä tekijöitä ovat synnyttäjän yli 

30 vuoden ikä, lihavuus ja täysiaikainen synnytysyritys verrattuna ennenaikaiseen 

synnytysyritykseen (2). Myös ensisynnyttäjien kohdun repeämiä on raportoitu, joskin ne 

ovat hyvin harvinaisia (1/8000 – 1/15 000) (3).  

 

Kohdunrepeämään liittyy tavallisimmin kova, jatkuva vatsakipu, verenvuoto emättimestä ja 

sikiön bradykardia tai sykemuutokset; kohdun vamma saattaa myös olla palpoitavissa (2). 

Repeämän seurauksena 4-28 %:ssa tapauksista joudutaan poistamaan kohtu. Lisäksi 

äidin kokonaissairastavuus ja lapsen hypoksis-iskeemisen aivovamman ja kuoleman riski 

lisääntyvät. Aiemman sektion jälkeen äidin suhteellinen riski saada kohdunrepeämä 

epäonnistuneessa alatiesynnytyksessä verrattuna suunniteltuun sektioon on 11,3-

kertainen. Toisaalta alatiesynnytyksen onnistuessa repeämän riski näyttäisi olevan 

pienempi kuin suunnitellussa sektiossa (OR 0,54), samoin kokonaissairastavuus. (1) 

Kohdunrepeämän vakavien seurausten takia onkin tärkeää tutkia sen riskitekijöitä ja 

kliinistä kuvaa. Tieto näistä auttaa oikean synnytystavan valinnassa ja komplikaation 

varhaisessa tunnistamisessa. 
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
 
Tutkimus toteutettiin retrospektiivisenä tapaus-verrokkitutkimuksena, jonka aineistona oli 

Taysin tietokannan synnytyskertomukset vuosilta 2000 – 2011. Kohdunrepeämätapaukset 

haettiin ICD-10 mukaisilla diagnoosinumeroilla 70.0 ja 71.0. Näin saaduille tapauksille 

haettiin kullekin verrokiksi seuraava alateitse synnyttänyt uudelleensynnyttäjä Taysin 

synnytyspäiväkirjoista. Synnytyskertomuksista kerättiin seuraavat taustatiedot: äidin ikä, 

pituus, paino, BMI, tutkimuksen kannalta olennaiset pitkäaikaissairaudet, aiemmat 

raskaudet ja synnytykset, keskenmenot, abortit, muut kohdunalueen leikkaukset tai 

toimenpiteet ja kohtuanomaliat. Mahdollisesta aiemmasta raskaudesta ja synnytyksestä 

kirjattiin raskausviikot, synnytystapa, istukkaongelmat ja komplisoitunut toipuminen sekä 

sektiosynnytyksistä syy ja viiltotapa. Nykyraskauden tiedoista kirjattiin komplikaatiot 

(krooninen hypertensio, pre-eklampsia, pregestationaalinen diabetes, gestaatiodiabetes, 

ennenaikaiset supistukset) gestaatioikä, istukan paikka, istukan kiinnittymisen häiriö, 

tarjonta, synnytyksen kesto, synnytystapa ja sen syy, kivunlievitys (epiduraalipuudutus, 

spinaalipuudutus, PCB, N2O, Petidin), synnytyksen käynnistäminen ja sen aihe, 

prostaglandiinien ja /tai oksitosiinin anto, äidin infektio, lapsen CTG muutokset aiemmin 

raskaudessa ja synnytyksen aikana, äidin oireet ja komplikaatiot (kipu, edeltävä 

verenvuoto, sokki, kohdunalueen vuoto tai hematooma, verenvuodon määrä, 

kohdunpoisto). Lapsen tiedot kerättiin äidin sairauskertomuksista ja I-pana – 

järjestelmästä. Kirjattavat tiedot olivat lapsen pituus, paino, yhden ja viiden minuutin Apgar 

-pisteet, napaveren pH ja emäsylimäärä (BE) sekä mahdollinen tieto kuolemasta ennen 

synnytystä tai pian sen jälkeen. Lisäksi kirjattiin mahdollinen kuvaus kohdun repeämästä ja 

äidin ja lapsen myöhemmästä kunnosta ja voinnista. 

 

Taysin synnytystilastojen perusteella selvitettiin repeämien esiintyvyys.  Tilastolliseen 

analyysiin käytettiin SPSS 16-ohjelmaa.  Jatkuvien muuttujien keskiarvojen tai mediaanien 

eroavuutta testattiin tapaus- ja verrokkiryhmän välillä t-testillä ja Mann- Whitneyn U-testillä. 

Luokiteltujen muuttujien assosioitumista repeämään tutkittiin ristiintaulukoinnilla ja 

Pearsonin χ2 -testillä tai Fisher’s Exact testillä, jos taulukkofrekvenssit jäivät pieniksi.  

Äidin ja lapsen ennustetta testattiin tapausryhmän sisäisesti samoilla testeillä. 

Keskiarvojen tai mediaanien eroavuutta sekä assosiaatiota ristiintaulukoinnilla testattiin 

ryhmissä ”verenvuodonmäärä 1500 ml tai alle” ja ”verenvuodonmäärä yli 1500 ml”. Lapsen 
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ennustetta tutkittaessa ryhmät olivat ”napaveren pH 7,05 tai alle” ja ”napaveren pH yli 

7,05”. Tulokset, joiden p-arvo oli 0,05 tai alle tulkittiin tilastollisesti merkitseviksi. 

 

 

3 TULOKSET 
 
 
Diagnoosinumerohaulla saatiin 61 tapausta, joista 22:n diagnoosi oli muu kuin 

kohdunrepeämä. Yhden potilaan tietoja ei ollut saatavilla. Jäljelle jääneistä 39 

synnyttäjästä 13:lla oli todettu fenestraatio ja 26:lla varsinainen kohdunrepeämä, jossa 

sekä myometrium että perimetrium olivat puhki. Lopulliseen tilastolliseen analyysiin otettiin 

mukaan vain varsinaiset repeämätapaukset ja niiden verrokit, yhteensä 52 synnyttäjää.  

 

3.1 Esiintyvyys 
 
Ajanjaksolla 2000 – 2011 kohdunrepeämien ilmaantuvuus Taysissa oli 26 tapausta 58 000 

synnytystä kohti (0,045 %) ja ensisynnyttäjillä 3 tapausta 26 100 synnytystä kohti (0,011 

%). Taysissa ensisynnyttäjien osuus kaikista synnyttäjistä oli noin 45 %. Tutkimuksen 

tapausryhmässä oli kolme ensisynnyttäjää ja viisi uudelleensynnyttäjää, joilla ei ollut 

sektiotaustaa. Arvettomien kohtujen repeämiä oli keskimäärin yksi vuodessa. 

 

Kaavio 1 Kohdunrepeämän ilmaantuvuus vuosittain Taysissa
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3.2 Taustatekijät 
 
Tapausryhmästä seitsemän (26,9 %) synnytti alateitse ja heistä kolmella käytettiin 

imukuppia. 19 (73,1 %) synnytti sektiolla, joista yksi (3,8 %) oli elektiivinen sektio, 

seitsemän (26,9 %) kiireellisiä ja 11 (42,3 %) hätäsektioita. Ensisynnyttäjiä oli kolme. 

Valintakriteerien takia verrokkiryhmässä ei ollut ensisynnyttäjiä ja kaikki synnyttivät 

alateitse.  Taustatekijöiden tilastolliset yhteydet kohdunrepeämään on esitetty taulukoissa 

1ja 2. Aiemmalla sektiolla havaittiin hyvin merkitsevä yhteys kohdunrepeämään. Vain 

kolmelle (12,0 %) verrokeista oli tehty aiempi sektio, kaikki päivystyksellisiä ja kahdella oli 

mainittu syyksi perätila. Repeämäryhmässä taas 17:llä (68,0 %) oli taustalla sektio, neljällä 

elektiivinen ja 14:llä päivystyssektio. Viidessä tapauksessa syyksi oli mainittu perätila ja 

kahdeksassa synnytyksen edistymättömyys. Myös istukan kiinnittymisen häiriöllä ja 

aiemmalla alatiesynnytyksellä oli hyvin merkitsevä yhteys kohdunrepeämään; istukan 

kiinnittymisen häiriö todettiin 13 tapauksella (50,0 %) ja verrokkiryhmässä vain yhdellä (3,8 

%). Alakautta synnyttäneitä oli verrokkiryhmässä 23 (92,0 %), repeämäryhmässä vain 6 

(24,0 %). Henkilöillä, joilla oli taustalla aiempi sektio, vain yhdellä tapausryhmässä (1/17) 

ja yhdellä verrokkiryhmässä (1/3) oli taustalla myös alatiesynnytys. 

 

Taulukko 1 Jatkuvien taustatekijämuuttujien yhteys kohdunrepeämään 
 Repeämä     Ei repeämää     

  N Med (/Ka) Min (/SD) Max N Med (/Ka) Min (/SD) Max Mann-Whitney  (/ T-)Testi 

Ikä 26 32 20 43 26 30 18 44 0,004 

Pituus* (kk) 21 165,7 4,6   17 164,5 5,3   0,483 

Paino (kg) 21 70 54 92 15 65 48 111 0,182 

BMI 22 26,0 19,4 35,1 15 23,4 18,8 42,3 0,228 

Gestaatioikä* (vko+pvä) 25 39+6 1+4   26 39+4 1+1   0,682 

Lapsen pituus (cm) 22 51,0 47,0 55,0 25 50,0 44,0 53,0 0,021 

Lapsen paino* (g) 23 3574 564   26 3459 438   0,428 

Uudelleensynnyttäjät:                   

Synnytysväli (kk) 22 34,5 12,0 132,0 25 30,0 11,0 197,0 0,306 

Rv aiemmassa synnytyksessä 20 39+1 25,0 42+2 22 39+2 33+2 41+5 0,650 

Synnyttäjä, joilla aiempi 
sektio: 

                  

Kohdunsuu auki edellisessä 
synnytyksessä (cm) 

11 3,0 1,0 10,0 2 2,0 1,0 3,0 0,228 

*)Normaalisti jakautuneet muuttujat, joista esitetty Ka, SD ja T-testin tulos. Rv = raskausviikot 
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Taulukko 2 Luokiteltujen taustatekijämuuttujien yhteys kohdunrepeämään 

  Yhteensä Repeämä Ei repeämää     

  N N % N % Fisher's Exact Test 

Ikä≥30 52 20 76,9 14 53,8 0,144 

Ikä≥40 52 2 7,7 1 3,8 1,000 

BMI≥25 38 14 63,6 5 31,2 0,099 

BMI≥30 37 5 22,7 3 20,0 1,000 

Graviditeetti 52         0,252 

Pariteetti  52         0,245 

Pariteetti<2 52 22 84,6 19 73,1 0,499 

Keskenmenot 52 7 26,9 7 26,9 1,000 

Abortti 52 2 7,7 3 11,5 1,000 

Pitkäaikaissairaus 51 9 34,6 6 24,0 0,541 

Kohonnut verenpaine 52 8 30,8 3 11,5 0,173 

Gestaatiodiabetes 52 8 30,8 5 19,2 0,523 

Pre-eklampsia 52 5 19,2 1 3,8 0,191 

Muu komplikaatio 52 6 23,1 3 11,5 0,465 

Ennenaikaiset supistukset 52 2 7,7 0 0,0 0,490 

Aiempi kohdunalueen leikkaus tai 
toimenpide 

52 6 23,1 3 11,5 0,465 

Gestaatioikä < 40 vkoa 51 13 52,0 13 50,0 1,000 

Istukan paikka etuseinä 37 13 56,5 8 57,1 1,000 

Istukan kiinnittymisen häiriö 52 13 50,0 1 3,8 0,000 

Lapsen pituus > 50 cm 47 13 59,1 9 36,0 0,148 

Lapsen paino ≥ 4000 g 49 6 26,1 2 7,7 0,125 

Uudelleensynnyttäjät:             

Aika edellisestä synnytyksestä ≤ 24 kk 47 5 22,7 11 44,0 0,217 

Aika edellisestä synnytyksestä ≤ 18kk 47 3 13,6 3 12,0 1,000 

Ei aiempaa alatiesynnytystä 47 16 72,7 2 8,0 0,000 

Aiempien alatiesynnytysten lkm 47     0,000 

Aiempi sektio 47 17 77,3 3 12,0 0,000 

Aiempi elektiivinen sektio 20 4 23,5 0 0,0 1,000 

Aiempi päivystyssektio 20 14 82,4 3 100,0 1,000 

Aiemman sektion syy perätila 19 5 29,4 2 100,0 0,123 
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Aiemman sektion syy 
edistymättömyys 

19 8 47,1 0 0,0 0,485 

Komplisoitunut toipuminen 
aiemmassa synnytyksessä 

49 3 13,0 5 19,2 0,706 

Aiemman raskauden istukkaongelma 49 3 13,0 3 11,5 1,000 

Synnyttäjät, joilla aiempi sektio:             

Ei aiempaa alatiesynnytystä 20 16 94,1 2 66,7 0,284 

Komplisoitunut toipuminen 
aiemmassa synnytyksessä 

20 3 17,6 1 33,3 0,509 

Aiemman raskauden istukkaongelma 20 3 17,6 0 0,0 1,000 

 

 

Tapausryhmässä synnyttäjien ikä vaihteli 20 vuodesta 43 vuoteen. Tapaus- ja 

verrokkiryhmän ikämediaanit ja lapsen pituuden mediaanit erosivat merkitsevästi 

toisistaan. Tapausryhmässä oli merkitsevästi enemmän vähintään lievästi lihavia 

(Pearsonin X2 p=0,049) ja lähes merkitsevästi enemmän 30 vuotiaita tai vanhempia 

(Pearsonin X2 p = 0,080) ja henkilöitä, joilla oli kohonnut verenpaine (Pearsonin X2 p = 

0,090). Tiedot BMI:stä olivat tosin verrokkiryhmässä puutteelliset. Myös aiempien 

alatiesynnytysten lukumäärät olivat ryhmissä merkitsevästi erilaiset. Repeämäryhmässä 

todettiin enemmän pitkäaikaissairaus-, gestaatiodiabetes- ja pre-eklampsiatapauksia sekä 

ennenaikaisia supistuksia kuin verrokkiryhmässä, mutta tilastollista yhteyttä 

kohdunrepeämään ei havaittu.  

 

3.3 Synnytys 
 
Synnytykseen liittyvät tulokset on esitetty taulukoissa 3 ja 4. Synnytys kesti 

repeämäryhmässä merkitsevästi pitempään (mediaanit 7,65 tuntia vs. 6,09 tuntia p = 

0,019), joskin repeämäryhmässä tieto puuttui 8:lta (30,8 %) ja kirjaustarkkuudessa lienee 

myös vaihtelua. Synnytyksen käynnistäminen oli merkitsevästi tavallisempaa 

repeämäryhmässä (p = 0,034), jossa synnytys käynnistettiin 12:lla (46,2 %) kun taas 

verrokeista neljän synnytys oli käynnistetty (15,4 %). Myös prostaglandiinien tai 

oksitosiinin antamisen ja kohdunrepeämän välisestä yhteydestä havaittiin viitteitä 

(Pearsonin X2 p = 0,061 ja p = 0,092).  
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Taulukko 3 Synnytykseen liittyvät jatkuvat muuttujat 
 Repeämä     Ei repeämää     

  N Med (/Ka) Min(/SD) Max N Med (/Ka) Min(/SD) Max Mann-Whitney (/T-) testi 

Synnytyksenkesto  (t) 18 7,7 4,0 22,7 26 6,1 2,2 11,5 0,019 

Verenvuodon määrä (ml) 25 2500 500 12000 19 300 100 900 0,000 

Napaveren pH 22 7,09 6,55 7,83 24 7,35 7,04 7,45 0,000 

BE* 18 -8,66 6,54   16 -2,13 3,02   0,001 

*Normaalisti jakautuneet muuttujat, joista esitetty Ka, SD ja T-testin tulos 

 
Taulukko 4 Synnytykseen liittyvät luokitellut muuttujat 
  Yhteensä Repeämä 

  
Ei repeämää 
  

  

  N N % N % Fisher's Exact Test 

Synnytyksen kesto > 10 t 44 5 27,8 2 7,7 0,103 

Kivunlievitys 52 21 80,8 21 80,8 1,000 

Epiduraalipuudutus 52 16 61,5 6 23,1 0,011 

Spinaalipuudutus 52 4 15,4 3 11,5 1,000 

PCB 52 6 23,1 11 42,3 0,237 

N2O 52 12 46,2 13 50 1,000 

Petidin 52 3 11,5 1 3,8 0,610 

Käynnistäminen 52 12 46,2 4 15,4 0,034 

Prostaglandiinit 52 10 38,5 4 15,4 0,116 

Oksitosiini 52 14 53,8 8 30,8 0,160 

Äidin infektio 52 3 11,5 0 0 0,235 

CTG-muutokset edeltävästi 51 1 3,8 3 12 0,350 

CTG-muutokset synnytyksessä 51 19 73,1 2 8 0,000 

Kipu 51 17 65,4 0 0 0,000 

Edeltävä verenvuoto 51 7 26,9 0 0 0,010 

Sokki 51 4 15,4 0 0 0,110 

Kohdunalueen vuoto tai 
hematooma 

51 13 50,0 0 0 0,000 

Kohdunpoisto 52 4 15,4 0 0 0,110 

Verenvuoto > 1500 ml 44 19 76,0 0 0 0,000 

Apgar-pisteet 1 min 52     0,001 

Apgar pisteet 5 min 52     0,002 

Napaveren pH ≤ 7,05 46 10 45,5 1 4,2 0,001 

Lapsen kuolema 52 4 15,4 0 0 0,110 
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Verenvuodon määrän, lapsen napaveren pH:n ja Apgar-pisteiden mediaanit erosivat hyvin 

merkitsevästi tapaus- ja verrokkiryhmissä. Luokitelluista muuttujista hyvin merkitsevä 

yhteys kohdunrepeämään havaittiin synnytyksenaikaisilla CTG-muutoksilla, kohdunalueen 

vuodolla tai hematoomalla, yli 1500 ml verenvuodolla ja lapsen napaveren pH:lla 7,05 tai 

alle. Tieto verenvuodon määrästä puuttui seitsemältä verrokilta (26,9 %). Myös 

epiduraalipuudutuksella, kipuoireella ja edeltävällä verenvuodolla todettiin yhteys 

kohdunrepeämään. Repeämäryhmässä kolmella(11,5 %) äidillä oli infektio, mutta 

tilastollisesti se ei liittynyt repeämään.  

 

3.4 Ennuste 
 
Äidin sokkioireita, kohdunpoistoja ja lapsen kuolemantapauksia oli vain tapausryhmässä 

(Taulukot 3 ja 4). Kohdunpoistoon jouduttiin neljässä (15,4 %) repeämätapauksessa, joihin 

kaikkiin liittyi vakava verenvuoto (5000–10000 ml). Lasten napaveren pH oli alhaisempi 

repeämäryhmässä (mediaanit 7,09 vs. 7,35 p= 0,000). Repeämäryhmässä pH 7,05 tai alle 

mitattiin kymmeneltä (45,5 %) lapselta, kun taas verrokkiryhmässä vain yhdeltä (4,2 %). 

Samoin mitatut emäsylijäämät olivat repeämäryhmässä matalammat. Myös Apgar-pisteet 

olivat repeämätapauksissa keskimäärin alhaisemmat 1 minuutin iässä (mediaanit 5 vs. 9 

p= 0,000) sekä 5 minuutin iässä (mediaanit 7,5 vs. 9,0 p=0,000). Vaihteluväli oli viiden 

minuutin kohdalla verrokkiryhmässä seitsemästä kymmeneen pisteeseen ja 

repeämäryhmässä nollasta kymmeneen pisteeseen.  14:ssä 26:sta (53,8 %) tapauksesta 

Apgar-pisteet olivat tällöin 7 tai yli. Neljässä (15,4 %) repeämätapauksessa lapsi syntyi 

kuolleena tai kuoli pian syntymän jälkeen. 

 
Taulukko 5 Runsaaseen verenvuotoon ja matalaan napaveren pH:hon liittyvät jatkuvat 

muuttujat 
  Verenvuoto  >1500 ml Verenvuoto ≤1500ml 

  N Med(/Ka) Min(/SD) Max N Med(/Ka) Min(/SD) Max Mann Whitney (/T-)testi 

Lapsen paino* (g) 17 3485 590   6 3828 430   0,208 

  Napaveren pH ≤ 7,05  Napaveren pH >7,05 

Gestaatioikä* (vko+pvä) 9 40+3 0+6  12 39+5 1+2  0,122 

Lapsen pituus (cm) 8 52 50 54 11 50 48 54 0,038 

*)Normaalisti jakautuneet muuttujat, joista esitetty Ka, SD ja T-testin tulos 
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Taulukko 6 Runsaaseen verenvuotoon ja matalaan napaveren pH:hon liittyvät luokitellut 

muuttujat 
  Yhteensä Verenvuoto > 1500 ml Verenvuoto ≤ 1500 ml     

  N N % N % Fisher's Exact Test 

Pitkäaikaissairaus* 25 5 26,3 4 66,7 0,142 

Synnytystapa sektio 25 12 63,2 6 100 0,137 

Äidin infektio 25 1 5,3 2 33,3 0,133 

CTG-muutokset 
synnytyksessä* 

25 12 63,2 6 100 0,137 

Edeltävä verenvuoto 25 7 36,8 0 0 0,137 

Aiempi alatiesynnytys* 22 6 37,5 0 0 0,133 

Aiempi sektio* 22  11 68,8  6 100 0,266 

         

 Yhteensä Napaveren pH ≤7,05 Napaveren pH >7,05   

  N N % N % Fisher's Exact Test 

Pitkäaikaissairaus 22 2 20 6 50 0,204 

Gestaatioikä < 40 vkoa 21 3 33,3 8 66,7 0,198 

Istukan kiinnittymisen häiriö 22 3 30 8 66,7 0,198 

Synnytyksenkesto > 10 t 17 3 37,5 1 11,1 0,294 

Kivunlievitys 22 7 70 11 91,7 0,293 

PCB 22 5 50 0 0 0,010 

CTG-muutokset 
synnytyksessä 

22 9 90 7 58,3 0,162 

Kipu 22 8 80 5 41,7 0,099 

Lapsi > 50 cm 19 7 87,5 4 36,4 0,059 

Aiempi alatiesynnytys 18 4 50 1 10 0,118 

Aiempien alatiesynnytysten 
lkm 

     0,186 

Aiempi sektio 18 4 50 9 90 0,118 

*) Muuttujan p < 0,30 molemmilla ennustemittareilla. 

 

 

Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty ennustetta kuvaavat tulokset. Taulukoissa on näkyvillä vain 

muuttujat, joiden p-arvo on pienempi kuin 0,30. Taustatekijämuuttujien 

keskiarvoissa/mediaaneissa ei havaittu merkittäviä eroja äidin ennustetta kuvaavien 

verenvuotomääräryhmien välillä.  Ongelmana oli otoksen pieni koko: 26 tapausta, joista 

19:llä (76 %) vuoto oli ollut vakava ja vain kuusi kuului toiseen ryhmään. Lapsen 

ennustetta kuvaavien napaveren pH-arvoryhmien välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä 

ero vain lapsen pituusjakaumien mediaaneissa. Lisäksi paraservikaalipuudutus liittyi 

alhaiseen pH-arvoryhmään, jossa 5 äitiä (50 %) oli saanut tämän puudutuksen, kun taas 

yli 7,05 pH-ryhmässä kukaan ei ollut saanut PCB:ta.  
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3.5 Kohdunrepeämä ilman aiempaa sektiota 
 

Tapausryhmässä oli kolme ensisynnyttäjää, joilla kaikilla repeämään liittyi runsas 

verenvuoto jälkeenpäin, mutta lapsien ennuste oli hyvä (5 minuutin Apgar-pisteet 8 tai yli). 

Repeämä oli ilmeisimmin istukan kohdalla, ja kahdella kolmesta synnytystä edelsi pre-

eklampsia, jonka oireina olivat verenpaineennousu, runsas proteinuria ja päänsärky. 

Näiden lisäksi tapausryhmässä oli viisi synnyttäjää, joille ei ollut tehty aiempaa sektiota. 

Neljällä heistä synnytys käynnistettiin ja annettiin sekä prostaglandiineja että oksitosiinia. 

Myös näihin synnytyksiin liittyi runsas verenvuoto ja kolme neljästä kohdunpoistosta tehtiin 

tässä ryhmässä. Kahden syntyneen lapsen 5 minuutin Apgar-pisteet olivat 8 tai yli. Yksi 

neljästä lapsen kuolemantapauksista tapahtui tässä ryhmässä ja yhdellä lapsella todettiin 

kognitiivisen kehityksen viive myöhemmässä seurannassa. Puolella tapausryhmän 

äideistä, joilla oli gestaatiodiabetes, ei ollut taustalla sektiota. Ilman aiempaa sektiota 

tapahtuneiden kohdunrepeämien kuvaukset on koottu taulukkoon 7. Kaikki nämä 

kohdunrepeämät tapahtuivat täysiaikaisissa alatiesynnytysyrityksissä, joista puolet (4/8) 

päätyi sektioon. Nuorin synnyttäjä oli 28-vuotias.  

 

Taulukko 7 Kohdunrepeämä tai fenestraatio ilman aiempaa sektiota 
 Ikä BMI Synnytystapa Rv Synnytys Tausta Nykyraskaus Istukan ja 

repeämän sijainti 
Ensisynnyttäjä 28 29,4 Alatie 38+4 Käynnistys 

Oksitosiini 
Kesto n. 10 t 

Yksi aiempi 
keskenmeno 

Pre-eklampsia, 
synnytystä 
edeltävänä 
päivänä hieman 
verenvuotoa 

Molemmat 
takaseinässä, 
osittainen 
istukkaretentio 

Ensisynnyttäjä 31 19,8 Hätäsektio CTG-
muutosten takia, 
lapsivesi verinen 

39+6 Ei käynnistystä 
Kesto 7 t 

 Pre-eklampsia Istukka 
etuseinässä, 
repeämä edessä 
istmuksen alueella 

Ensisynnyttäjä 36 25 Hätäsektio CTG-
muutosten takia  

41+1 Ei käynnistystä Astma 
10 vuotta 
aikaisemmin tehty 
laparoskopia ja 
vuosi ennen 
synnytystä 
hysteroskopia 
polyypin vuoksi  

Ennenaikaiset 
supistukset 27+6 

Molemmat 
funduksessa, 
repeämän synty 
ennen supistusten 
alkua 

Ei aiempaa 
sektiota 

36 25,7 Alatie 42+0 Käynnistys 
PG, oksitosiini 
Kesto 4 t, 
ponnistus 2 min 

Kaksi aiempaa 
alatiesynnytystä, 
aika edellisestä 35kk 

DMA Repeämä 
etuseinässä, 
istmuksen alueella 
ja cervixin läpi 
Istukassa 
hematooma 

Ei aiempaa 
sektiota 

29 30,5 Hätäsektio CTG-
muutosten takia  

41+1 Käynnistys 
PG, oksitosiini 
Kesto n. 10 t 

Kaksi aiempaa 
alatiesynnytystä, 
aika edellisestä 24 
kk (41+3) 

DMA, kohonnut 
verenpaine 
raskauden aikana 

Repeämä 
etuseinässä alas 
cervixiin 
Krooninen villiitti 

Ei aiempaa 
sektiota 

33 35,1 Alatie (imukuppi) 39+5 Käynnistys 
PG, oksitosiini 
Kesto n. 5 t 

Hypoplastinen 
munuainen  
Yksi aiempi 
alatiesynnytys 
(42+2), josta 132 kk 

DMA, pre-
eklampsia levis, 
alavatsa ja 
selkäkivut 
 

Istukka 
etuseinässä, 
repeämä 
lateraalisesti 
vaginaan asti 

Ei aiempaa 
sektiota 

34 24,5 Alatie 40+6 Nopea synnytys, 
kesto n. 5 t 
Äkillinen kova kipu 

Yksi alatiesynnytys 
39+4, siitä 77 kk 
Yksi abortti ja 

Pre-eklampsia 
levis 

Molemmat 
takaseinässä, 
repeämä 
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kaavinta istmuksesta 
funduksen 
suuntaan 

Ei aiempaa 
sektiota 

38 23,6 Hätäsektio CTG-
muutosten takia 

40+2 Käynnistys 
PG, oksitosiini 
Kesto 7 t 

Antitromboottinen 
hoito  
Kaksi aiempaa 
alatiesynnytystä, 
edellisestä (42+1) 30 
kk.  
Neljä keskenmenoa 
Kaksi kaavintaa  

DMA Molemmat 
takaseinässä, 
repeämä kohti 
cervixiä 

Rv = raskausviikot, CTG = kardiotokografia, PG = prostaglandiini, DMA = gestaatiodiabetes 

 

 

 

4 POHDINTA 
 
 

4.1 Esiintyvyys 
 
Tässä tutkimuksessa aineistosta poissuljettiin fenestraatiotapaukset, kuten on pääosin 

tehty myös muissa kohdunrepeämiä käsittelevissä tutkimuksissa. Fenestraatiossa kohdun 

seinämä on ohentunut ja myometrium mahdollisesti revennyt mutta perimetrium on ehjä. 

Tila lienee melko tavallinen ja alidiagnosoitu, koska se voi olla hyvin vähäoireinen. (1,3) 

 
Arviot kohdunrepeämän esiintyvyydestä vaihtelevat välillä 0,4-0,7 % (1). 1940-luvun 

vaihteessa ja 60-luvun alussa sen esiintyvyydeksi Suomessa raportoitiin 0,013 %. 80-

luvulle tultaessa ilmaantuvuudessa ei ollut havaittu suurta muutosta, mutta taudinkuva oli 

aiempaan verrattuna lieventynyt ja ennuste parantunut. (4) Tutkimuksessamme 

kohdunrepeämän ilmaantuvuus synnytyksessä oli 0,045 % eli hiukan suurempi kuin 

aiemmin Suomessa raportoitu mutta pienempi kuin yleisesti arvioitu ilmaantuvuus. 

Kohdunrepeämän ilmaantuvuus on suurinta kehitysmaissa ja sielläkin lähinnä 

maaseudulla. Esimerkiksi Malawissa se on noin 4 % ja jopa yli 70 %:ssa tapauksista kohtu 

on arveton (5). Multipariteetti on kehitysmaissa huomattavasti yleisempää ja toisaalta 

pitkät etäisyydet klinikoille ja äitiyshuollon puute johtavat siihen, että synnytyksen esteet ja 

esimerkiksi lapsen poikkeava tarjonta havaitaan myöhään. Voinee ajatella, että 

kehitysmaissa suurin syy kohdunrepeämiin on rajallinen mahdollisuus sektioon, kun taas 

hyvän terveydenhuollon piirissä sektiolla voidaan ehkäistä suuri osa näistä muun muassa 

obstruktiosta johtuvista repeämistä. Siten sektioarvesta on tullut tavallisin 

kohdunrepeämän syy länsimaissa.  
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4.2 Riskitekijät 
 
4.2.1 Synnytystapa 
 
Tapausryhmästä 17:llä (68,0 %) oli taustalla sektio. Yhdelle heistä tehtiin elektiivinen 

sektio, kolmella synnytys eteni loppuun asti alateitse, kuusi päätyi hätäsektioon ja 

seitsemän kiireelliseen sektioon. Verrokkiryhmässä kaikki synnyttivät onnistuneesti 

alateitse ja kolmelle (12,0 %) oli tehty aiemmin sektio. On käyty jatkuvaa keskustelua, 

pitäisikö aiemman sektion jälkeen suositella elektiivistä sektiota vai alatiesynnytystä. 

Pelätyimpinä vaaroina ovat lisääntyvä placenta accreta riski toistuvien sektioiden 

seurauksena ja toisaalta kohdunrepeämäriski alatiesynnytysyrityksissä (6). Tutkimusten 

mukaan sektioon liittyy suurentunut komplikaatioiden, kuten vuodon, infektion tai 

vieruskudosvaurioiden riski (1,2). Sektion jälkeinen alatiesynnytys (vaginal birth after 

cesaren, VBAC) onnistuu noin 75 %:lla, eikä kaksikaan sektiota huononna 

todennäköisyyttä, ainakaan huomattavasti. Jos taustalla on aiempi alatiesynnytys tai 

sektion syy on ollut kertaluontoinen esim. perätila, VBAC:n onnistumisprosentti on yli 90. 

Sen sijaan jos aiempi sektio on tehty pää-lantioepäsuhdan tai synnytyksen pysähtymisen 

takia, VBAC onnistuu vain noin puolella. (1) 

 

Alatiesynnytysyrityksessä kohdunrepeämäriski on 3–8-kertainen elektiiviseen sektioon 

verrattuna ja yrityksen epäonnistuessa yli yksitoistakertainen (1,7). Alatiesynnytykseen 

liittyvällä repeämällä on myös vakavammat seuraukset lapsen tilaan kuin elektiiviseen 

sektioon tai ennen synnytyksen käynnistymistä tehtyyn hätäsektioon liittyvällä; sektiossa ei 

ilmene samalla tavalla voimakkaita sikiön hapensaantiin vaikuttavia supistuksia ja 

muutenkin synnytys ja siten hypoksia-aika jäävät lyhyemmiksi (7). Al-Zirqin ym. tekemässä 

tutkimuksessa suurin kohdunrepeämäriski verrattuna elektiiviseen sektioon oli 

käynnistetyssä alatiesynnytysyrityksessä (trial of labour, TOL), seuraavaksi suurin 

hätäsektiossa ja pienin spontaanissa TOL:ssa (OR= 12,6; 8,63 ja 6,65 vastaavasti)(7). 

Toisaalta onnistuneessa alatiesynnytyksessä repeämiä tapahtuu puolet vähemmän kuin 

elektiivisessä sektiossa ja myös muita komplikaatioita esiintyy hieman vähemmän. Saattaa 

olla, että VBAC:een päädyttäessä ennenaikainen synnytys voisi olla edullisempi, koska 

tällöin kohdun alasegmentti on paksumpi kuin täysillä viikoilla; kohdunrepeämän 

ilmaantuvuussuhteeksi ennenaikaisessa ja täysiaikaisessa TOL:ssa on saatu 0,46 (2). On 

arvioitu, että yhden repeämän ehkäisemiseksi on tehtävä sektio 370 synnyttäjälle. Koska 

VBAC:n onnistumistodennäköisyys on yleisesti hyvä ja komplikaatiot sektiota 
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vähäisemmät, mutta epäonnistumisen seuraukset vakavia, on erityisen tärkeää pyrkiä 

ohjaamaan alatiesynnytykseen ne äidit, joilla se myös todennäköisesti onnistuu. (1) 

 

Pare, Quinones ja Macones lähestyivät tutkimuksessaan kysymystä suositeltavimmasta 

synnytystavasta hypoteettisen 100 000 kohortin avulla. Tutkimuksessa oli tutkittu 

laskennallisesti vakavimpien komplikaatioiden ilmaantumista (placenta accreta, placenta 

previa, kohdunrepeämä ja päätetapahtumana hysterektomia). Komplikaatioiden 

todennäköisyydet vaihteluväleineen oli haettu kattavasti kirjallisuudesta, ja kumuloituvia 

riskejä tutkittiin kahdessa ryhmässä: synnyttäjät, joilla oli suunnitteilla vielä yksi raskaus 

sekä synnyttäjät, joilla oli suunnitteilla vielä kaksi raskautta.  Tuloksien mukaan vain yhtä 

lisäraskautta suunnitteleville elektiivinen sektio johti pienempään kumulatiiviseen 

hysterektomiariskiin, kahta lisäraskautta suunnitteleville alatiesynnytys oli sen sijaan 

edullisempi. Tutkimuksen kliinistä sovellusta tosin rajoittaa, että lapsen ennustetta ei otettu 

huomioitu ja äidin komplikaatioista oli mukana vain vakavimmat.  Tulosten perusteella 

näyttää kuitenkin tärkeältä huomioida myös pitkän tähtäimen perhesuunnittelu 

synnytystapaa valittaessa.(6) 

 

4.2.2 Synnytyksen käynnistäminen, prostaglandiinit ja oksitosiini 
 
Aineistossamme tavallisimpia syitä käynnistämiseen ja oksitosiinin käyttöön olivat 

synnytyksen edistymättömyys, sikiön makrosomia, raskausviikot yli 40 ja pre-eklampsia. 

Havaitsimme yhteyden synnytyksen käynnistämisen ja kohdunrepeämän välillä (p=0,034). 

Tämä löydös on samansuuntainen kuin muissakin tutkimuksissa, joissa käynnistämisen on 

havaittu kasvattavan repeämäriskiä 2–4-kertaiseksi ja suurimman riskin liittyvän VBAC:een 

(1, 2, 8, 9, 10, 11, 12). Joissakin tutkimuksissa käynnistämistä ei ole todettu tilastollisesti 

merkitseväksi riskitekijäksi (13,14). Locatellin ym. tekemässä tutkimuksessa riski ei 

kasvanut, kun käytössä oli tiukka protokolla, jolla vain tietyt synnyttäjät valittiin 

käynnistämiseen. Yleisesti repeämän ilmaantuvuudeksi spontaanissa synnytyksessä on 

arvioitu 0–0,7 % ja käynnistetyssä 0,3–4,6 %.(15) 

 

Oksitosiinin itsenäinen riskiä lisäävä vaikutus ei sen sijaan ole selkeä; siitä on havaittu 

viitteitä (1, 9, 12) ja suurimmillaan se lisännee riskiä noin kaksinkertaiseksi, mutta monissa 

tutkimuksissa sen yhteys kohdunrepeämään ei ole ollut merkitsevä (2, 8, 11, 14). Voi 

myös olla, että varsinainen repeämän syy ei olekaan oksitosiini, vaan synnytyksen 

edistymättömyyteen ja oksitosiinin tarpeeseen johtanut syy. On kuitenkin syytä olla 
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varovainen erityisesti käytettäessä maksimiannoksia tai yhtäaikaisesti prostaglandiineja 

(12). Oksitosiinin on ajateltu olevan osasyynä varsinkin ensisynnyttäjien 

kohdunrepeämissä; toisaalta eräissä yksiköissä, joissa oksitosiinia annettiin rutiinisti yli 

20 000 ensisynnyttäjälle, ei havaittu yhtään repeämätapausta (3). 

 

Kohdunkaulan lääkkeellisen kypsyttelyn on ajateltu aiheuttavan rasitusta alempaan vielä 

epäkypsään kohtusegmenttiin, mikä saattaisi myötävaikuttaa kohdunrepeämän syntyyn 

synnytyksen aktiivisessa vaiheessa (8). Tavallisesti kypsyttelyyn käytetään E- ja F -

ryhmän prostaglandiineja. Prostaglandiineja annettaessa repeämän riski lienee 

keskimäärin noin kolminkertainen (2, 7, 8, 11, 16). Buhimschin ym. tutkimuksessa 

prostaglandiineihin liittyi arvellisessa kohdussa lisääntynyt repeämäriski verrattuna 

oksitosiiniin (OR=11,6) ja lisäksi havaittiin yhteys kohdun takysystoleen ja hypertonukseen 

(17). Misoprostolin saattaa samoin lisätä kohdunrepeämän ja hyperstimulaation riskiä 

VBAC:ssa sekä yleisesti sektioriskiä alatiesynnytysyrityksessä (8, 10). Myös Foleyn 

katetrin on havaittu lisäävän repeämäriskiä yli kolminkertaiseksi (8). 

 

Keskimäärin noin neljäsosa alatiesynnytystä yrittävistä tarvitsee käynnistämisen (15). 

Siihen liittyvä riskilisä riippuu todennäköisesti kohdunkaulan kypsyysasteesta ja käytetyistä 

annoksista. Siksi onkin tärkeää tarkistaa käynnistyksen valinta- ja annoskäytännöt 

kohdunrepeämien ehkäisemiseksi.  

 

4.2.3 Aiempi alatiesynnytys 
 

Tässä tutkimuksessa aiempi alatiesynnytys assosioitui hyvin merkitsevästi 

verrokkiryhmään. Myös aiempien alatiesynnytysten lukumäärä oli yhteydessä ryhmään. 

Tämä tulos on kuitenkin vääristynyt, koska verrokeiksi otettiin vain uudelleensynnyttäjiä 

eikä heitä siis kaltaistettu tapauksien kanssa synnyttäneisyyden ja aiemman sektion 

suhteen. Tulokset viittaavat silti aiemman alatiesynnytyksen suojaavaan vaikutukseen, 

josta on melko laajaa näyttöä kirjallisuudessa (1, 7, 12, 14). Alateitse synnyttäneillä 

repeämäriski on parhaimmillaan vain viidennes siitä, mitä niillä, joilla ei ole aiempaa 

alatiesynnytystä, mutta tutkimuksissa saadut riskisuhteet vaihtelevat (0,20–0,66)(12) eikä 

tilastollisesti merkitsevää suojaavaa vaikutusta aina ole havaittu (8,13). 

 

 
 



18 
 

4.2.4 Aiempi sektio 
 
Tutkimuksessamme aiempi sektio assosioitui repeämään. Tulos on yhdenmukainen 

aiempien tutkimusten kanssa, joissa on todettu repeämäriskin kasvavan 6–10-kertaiseksi 

sektion jälkeisissä raskauksissa ja se onkin suurin yksittäisistä riskitekijöistä (3, 16, 18, 

19). Myös vähintään kahden aiemman sektion yhteyttä repeämään on tutkittu verrattuna 

yhteen ja riskisuhde on vaihdellut (1,46–4,5) (12). Toisissa tutkimuksissa 

ilmaantuvuuksissa ei ole ollut merkitsevää eroa (2, 10, 11). Marginaalisen riskilisän takia 

alatiesynnytys on mahdollinen myös useamman sektion jälkeen, kunhan äiti on tietoinen 

riskeistä.  Lapsen ennusteen ei ole todettu huononevan, mutta koska äidin yleinen 

sairastavuus useamman sektion jälkeisessä alatiesynnytyksessä on hieman lisääntynyt, 

sairaalakäytännöissä suositellaan usein sektiota.(2) On havaittu viitteitä, että aiemman 

ennenaikaisen sektion jälkeen kohdunrepeämän riski olisi seuraavassa synnytyksessä 

noin 1,6-kertainen ja lisäksi repeämä ilmaantuisi aiemmin. Syy tähän voisi selittyä sillä, 

että ennenaikaisessa sektiossa viilto ylettyy tavallista ylemmäs kohdun supistuvaan osaan. 

(12) 
 

Länsimaissa repeämän ilmaantuvuus ilman aiempaa sektiota on 0,013–0,35 % (9) ja 

operoimattomassa kohdussa 0,007–0,013 % (3). Tavallisesti repeämän taustalla on jokin, 

jopa muutamia vuosia aikaisemmin tehty muu kohdunalueen toimenpide, tavallisimmin 

subseroottisen myooman laparoskooppinen poisto, johon liittyy 0–1 % repeämäriski; 

abdominaalisessa myomektomiassa riski on hiukan suurempi (2, 3). Riskiin vaikuttavat 

luonnollisesti kirurgiassa käytetty tekniikka, perforaation syvyys ja mahdolliset jälki-

infektiot. Leikkauksessa käytettävä elektrokauterisaatio ja sen aiheuttama paikallinen 

devaskularisaatio saattaa heikentää kudoksen paranemista. Myös imukaavintaan liittyy 

vajaan parin prosentin perforaatioriski, hysteroskopiaan hieman pienempi. (9) 

 

Arvettoman kohdun repeämään johtavat syyt voidaan jakaa traumaattisiin ja 

spontaaneihin. Mahdollisia traumaattisia syitä ovat esimerkiksi liikenneonnettomuuden tai 

väkivallan aiheuttamat vammat, synnytyksen käynnistäminen, oksitosiinituki, virhetarjonta, 

instrumenttiavusteinen synnytys, pää-lantioepäsuhta ja sikiön makrosomia. Spontaaniin 

repeämään voivat johtaa sen sijaan multipariteetti, rakenneanomaliasta johtuva kohdun 

rajoittunut laajenemiskyky, istukan kiinnittymisen häiriöt ja kohdun takysystole. Muita 

harvinaisempia syitä voivat olla sidekudossairaudet kuten Ehler Danlosin oireyhtymä tai 

adenomyoosi. Harvinaisimpien riskitekijöiden yhteyttä kohdunrepeämään ei useinkaan ole 
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voitu osoittaa tilastollisesti merkitseväksi, vaan kyseisiä riskitekijöitä on saatettu havaita 

suhteellisesti enemmän arvettomien kuin arvellisten kohdunrepeämien taustalla tai niiden 

yhteys repeämään on päätelty yksittäisten tapausten perusteella. (3, 4, 9, 18, 19) Yli 10 % 

syyosuus ensisynnyttäjien kohdunrepeämissä on arveltu olevan aiemmalla 

kohtukirurgialla, kohtuanomalioilla, istukan kiinnittymisen häiriöillä ja oksitosiininannolla 

(1). Tulehdustekijät, jotka ovat koholla pre-eklampsiassa ja verenpainetaudissa ovat myös 

olleet tutkimuksen kohteena, mutta merkitsevää yhteyttä repeämään ei ole voitu osoittaa 

(9). Dow ym. kuvasivat neljä ensisynnyttäjän kohdunrepeämää, joissa epäiltyjä 

riskitekijöitä olivat pre-eklampsia ja oksitosiinin anto, laparoskooppinen ovariakystan poisto 

ja imukaavinta, imukaavinta ja myomektomia sekä endometrioosin hoito 

(fulguration/excision) ja misoprostoli (9). Osittain samoja kohdunrepeämän taustatekijöitä 

oli myös tämän tutkimuksen ensisynnyttäjillä ja niillä, joilla ei ollut aiempaa sektiota. Vaikka 

eroja ei läheskään aina ole todettu tilastollisesti merkitseviksi, voi olla, että 

kohdunrepeämänjälkeisiä perinataalisia kuolemia on hieman enemmän ensisynnyttäjillä 

kuin uudelleensynnyttäjillä. Samoin äidin komplikaatiot ja hysterektomiat lienevät 

arvettoman kohdun repeämässä hieman tavallisempia kuin arvellisen kohdun 

repeämässä.(11, 18) Tekemämme tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia 

hysterektomiariskin mutta eivät perinataalisen kuolleisuuden osalta. 

 

On esitetty, että ennen synnytystä tapahtuva repeämä tulisi tavallisesti yläsegmenttiin ja 

synnytyksen aikana taas alasegmenttiin; kohdun takapohjukka on luontaisesti heikoin 

kohta ja eräässä 27 ensisynnyttäjätapausta käsittävässä katsauksessa 45 % repeämistä 

todettiin tällä alueella (3). Ofir ym. taas havaitsivat 90 % repeämistä alasegmentissä sekä 

arvellisessa että arvettomassa kohdussa. Lisäksi todettiin, että repeämän ulottuminen 

kohdunkaulaan oli kuusi kertaa tavallisempaa arvettomassa kohdussa.(18) Omassa 

tutkimuksessamme arvettomista kohduista puolet repesi cervixiin päin tai sen läpi ja 

arvellisissa kohduissa ainakin kolme repeämää suuntautui cervixiä kohti. Repeämän 

sijainnin tarkempaa tutkimusta vaikeuttaa kirjaustarkkuuden suuri vaihtelevuus. 

 

4.2.5 Viiltotapa aiemmassa sektiossa 
 
 Aiemman sektion viiltotavan vaikutusta riskiin ei tässä tutkimuksessa voitu tutkia 

puutteellisten tietojen takia. Aihetta on kuitenkin tutkittu muualla ja on todettu että 

klassinen alakeskiviilto kaksinkertaistaa riskin ja T-viillon jälkeen riski on 4–9-kertainen (1, 
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2, 12). Muu kuin alapoikittaisviilto siis lisää hieman riskiä, mikä on syytä muistaa erityisesti, 

kun tiedot synnyttäjän leikkaushistoriasta ovat puutteelliset esimerkiksi maahanmuuttajilla. 

 
4.2.6 Sulkemistapa aiemmassa sektiossa 
 
Tavallisimmin kohtu repeää vanhan arven kohdalta. Aineistossamme oli 17 tapausta, jolla 

oli taustalla sektio. Heistä 10:llä repeämän paikaksi oli selkeästi kirjattu vanha arpi.  

Paranemisprosessissa haavaan kehittyy granulaatiokudosta ja fibroosia kolmen viikon 

kuluessa. On esitetty, että seuraavassa synnytyksessä kohdunkaulan tapaan arpi ikään 

kuin kypsyy. Prostaglandiinien vaikutuksesta tapahtuu ekstrasellulaarisia 

rakennemuutoksia, myometriumin vetolujuus heikkenee arven kohdalta ja repeäminen voi 

tapahtua jo ennen aktiivista synnytystä. Teoria johtaa myös ajatukseen, että 

paranemisprosessia edistävät keinot voisivat ehkäistä kohdunrepeämiä. (17) 

 

Tutkimuksessamme sulkemistapaa ei aina ollut kirjattu sairauskertomukseen, joten sen 

yhteyttä repeämään ei voitu tutkia.  Aiheesta on kuitenkin tehty aiempia tutkimuksia, joissa 

on todettu sektiohaavan sulkemisen yhdessä kerroksessa lisäävän kohdunrepeämän 

riskiä keskimäärin noin kolminkertaiseksi verrattuna kaksikerrossulkuun; vaikutus 

fenestraatioriskiin lienee vieläkin suurempi (1, 2, 12, 13, 14). Lisäksi yhdessä kerroksessa 

ompelulla havaittiin yhteys vastasyntyneen huonoon ennusteeseen (14). Pienemmissä 

tutkimuksissa sulkutavan ei ole kuitenkaan aina havaittu lisäävän repeämiä, joten yhteys 

lienee heikko, eikä asiasta ole täysin kattavaa näyttöä (12).  

 

4.2.7 Synnytysväli 
 

Synnytysvälin pituudella ei tässä tutkimuksessa havaittu merkitystä repeämän synnyssä.  

Repeämäryhmässä synnytysvälimediaani oli noin kolme vuotta. Sektion jälkeen alle 24 

kuukauden synnytysvälin yhteys repeämään on havaittu osassa tutkimuksista, mutta ei 

kaikissa (12, 14). Bujoldin ja Gauthierin 2000 synnyttäjää käsittävässä tutkimuksessa 

todettiin, että 18–24 kuukauden synnytysväli ei vaikuta merkitsevästi repeämän syntyyn, 

mutta alle 18 kuukauden synnytysvälin lisää riskiä 2–3-kertaiseksi. Lapsen Apgar-pisteisiin 

sillä ei sen sijaan havaittu yhteyttä. (13) Alle 18 kuukauden synnytysvälin yhteys 

repeämään lienee melko varma, vaikka sitäkään ei ole havaittu kaikissa tutkimuksissa (1, 

11, 12, 13).  
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4.2.8 Gestaatioikä 
 
Gestaatioiällä ei tässä tutkimuksessa havaittu yhteyttä kohdunrepeämään.  Al-Zirqin ym. 

tutkimuksessa yli 41 viikon gestaatioikään liittyi 1,7-kertainen riski, mikä voi johtua 

sektioarven ohenemisesta loppuraskaudessa (7). Suurimmassa osassa aiempia 

tutkimuksia gestaatioiän ei ole kuitenkaan todettu vaikuttavan kohdunrepeämäriskiin (8, 

11, 13, 14). 

 

4.2.9 Epiduraalipuudutus 
 
Epiduraalipuudutus assosioitui repeämään tässä tutkimuksessa. Myös muissa 

tutkimuksissa on havaittu yleisesti paikallisanestesian tai epiduraalipuudutuksen yhteys 

repeämään (7, 11, 15, 20). Todennäköisesti kyse ei kuitenkaan ole suorasti kausaalisesta 

suhteesta, vaan puudutteen kipua peittävästä vaikutuksesta arven aikaisessa 

ohenemisessa ja näin ollen kipuoireen huomaaminen voi viivästyä (15). Cahill ym. tutkivat 

annettujen epiduraaliannosten määrää kohdunrepeämätapauksissa. Tutkimuksessa 

todettiin, että repeämätapauksissa äidit saivat verrokkeja enemmän annoksia 

synnytyksessä viimeisten 90 minuutin aikana ja riskisuhde kasvoi annoskertojen 

lisääntyessä niin, että kohdunrepeämässä äidillä oli noin kahdeksankertainen riski saada 

yli kolme annosta. Kohdunrepeämästä aiheutuva kipu ei aina ole klassisen voimakas 

herättääkseen epäilyn mutta kuitenkin aihe puudutteen lisäämiselle. Johtopäätös siitä oli, 

että myös epiduraaliannoskerrat voivat olla kliininen lisämerkki repeämän 

mahdollisuudesta. (20) Epiduraalipuudutusta on toisaalla kuitenkin puolustettu sillä, että 

sen on todettu ”siivilöivän” pois supistuksiin liittyvän kivun, mutta ei patologista kipua (5). 

On myös esitetty, että epiduraalipuudutuksen synnytystä pidentävä vaikutus saattaisi lisätä 

riskiä. Toisaalta synnytyksen kestolla ei itsenäisesti ole havaittu selkeää yhteyttä 

kohdunrepeämän syntyyn.(8)   

 

4.2.10 Äidin ikä 
 
Tutkimuksessamme verrokit olivat tapauksia nuorempia. 30 vuoden tai sitä suuremman 

iän yhteys kohdunrepeämään oli lähes merkitsevä, mutta yli 40 vuoden iällä ei havaittu 

yhteyttä repeämiin. Monissa tutkimuksissa ikä ei ole ollut itsenäinen riskitekijä (7, 8, 11, 

13), mutta joissakin TOL otoksissa yli 30 tai 35 vuoden ikä on lisännyt riskin 2–3-

kertaiseksi. Ikä saattaa vaikuttaa myometriumin vahvuuteen sekä heikentää sektiohaavan 
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paranemista ja siten vaikuttaa marginaalisesti repeämän syntyyn. Toisaalta iän mukana 

yleistyvät monesti lihavuus, sairaudet kuten diabetes ja verenpainetauti, mikä vaikuttaa 

VBAC:n onnistumiseen yleisesti.(2) 

 

4.2.11 Muut riskitekijät 
 
Kaksoisraskaus ei lisänne kohdunrepeämän riskiä. Aiemmalla abortillakaan ei liene 

merkittävää vaikutusta. (2) Tutkimuksessamme yli kahden pariteetilla ei ollut vaikutusta 

kohdunrepeämään. Sama havainto on tehty aiemminkin (11); toisaalta yksittäisessä 

tutkimuksessa oli saatu riskisuhde 0,5, kun kaksi tai enemmän lapsia synnyttäneitä 

verrattiin yhden kerran synnyttäneisiin (7). Yli kolme synnytystä sen sijaan lisännee riskiä 

jopa kymmenkertaiseksi, vaikka taustalla ei olisi sektiota (9). Multipariteetti on tavallista 

monissa Aasian ja Afrikan maissa ja tämä lisäriski on hyvä muistaa maahanmuuttajia 

hoidettaessa. 

 

Al-Zirqin ym. tutkimuksessa ei-länsimaalaistaustaisilla synnyttäjillä kohdunrepeämäriski oli 

lähes kolminkertainen verrattuna länsimaalaisiin. Osasyinä siihen voivat olla 

kommunikaatio-ongelmat ja puutteelliset tiedot sairaushistoriasta, jotka vaikeuttavat 

riskiarviota ja mahdollisesti oireiden ilmaisua. (7) Sairaalloisesti lihavilla (BMI yli 40) 

VBAC:n epäonnistumisen riski kasvaa ja kohdunrepeämäriski voi olla jopa viisinkertainen 

(2). Toisaalta lihavuus on yhteydessä sikiön makrosomiaan, joka sekin voi vaikuttaa 

lisäriskitekijänä. Tutkimuksessamme lievä lihavuus (BMI≥25) liittyi kohdunrepeämään 

mutta merkittävä lihavuus (BMI≥30) ei. 

 

Myös lapsen poikkeava tarjonta voi kasvattaa riskiä, mikä korostuu erityisesti silloin kun 

poikkeava tarjonta havaitaan myöhään ja sektiomahdollisuudet ovat rajalliset (16). Yli 4000 

gramman painoisia lapsia oli tutkimuksessamme enemmän tapausryhmässä, mutta 

tilastollista yhteyttä kohdunrepeämään ei havaittu. Tämä tulos on linjassa aiempien 

tutkimusten kanssa(2, 13). Yksittäisiä heikkoja assosiaatiolöydöksiä lukuun ottamatta 

yleisestikään syntymäpainolla ei ole todettu yhteyttä repeämän syntyyn(11). Vaikka 

havaitsimme synnytyksen keston keskimäärin pidemmäksi tapausryhmässä, synnytyksen 

tai aiemman raskauden keston merkittävästä vaikutuksesta repeämäriskiin ei ole tiettävästi 

raportoitu. 

 

 



23 
 

4.2.12 Näkymät riskitekijöiden arvioinnissa 
 
Suureen osaan etiologisista tekijöistä ei voida vaikuttaa, mutta esimerkiksi raskauden- ja 

synnytyksenaikainen ultraäänitutkimus voi auttaa havaitsemaan riskitekijöitä, kuten 

poikkeavan tarjonnan tai ohentuneen arven, ajoissa ja näin vaikuttaa ennusteeseen. 

Kohdunrepeämien harvinaisuuden ja riskitekijöiden heikon assosioitumisen takia aiheesta 

tehdyt tutkimukset vaihtelevat paljon otoskoon, tutkittavan ryhmän, valinta- ja 

poissulkukriteerien (VBAC, TOL, CS jne.) sekä tulosten suhteen.  Tapahtuman 

harvinaisuudesta johtuen otoskoko jää helposti pieneksi ja siten tutkimuksen voima 

heikkenee. Erilaisten hoitokäytäntöjen ja valinta- ja poissulkukriteerien takia eri tutkimusten 

vertailu ja tulosten sovellus tutkimuspopulaatiosta poikkeaviin potilasjoukkoihin on 

rajallista. Yleispätevää ennustemallia riskitekijöistä, kliinisestä kuvasta ja ennusteesta on 

siksi vaikea, ellei mahdoton, muodostaa. Sitä on yritetty, mutta herkkyys ja tarkkuus eivät 

ole riittäneet kliiniseen käyttöön. Tähän mennessä lupaavinta on ollut vanhan arven 

sonografiatutkimus. Eräässä prospektiivisessa tutkimuksessa repeämän ilmaantuvuus oli 

9,1 %, kun arven paksuus oli alle 2,3 mm. Otos käsitti 125 alatiesynnytystä yrittävää 

naista, joille oli aiemmin tehty sektio. Kohdunrepeämiä ilmaantui kolme.(12) Toisessa 

tutkimuksessa havaittiin, että jos arven paksuus oli 1,5 mm tai yli, 96,2 %:n 

todennäköisyydellä ei kehittynyt fenestraatiota (2). Ohuen arven takia synnyttäjälle 

tehdään usein elektiivinen sektio, mikä rajoittaa tämän ennustemenetelmän tutkimista (12). 

Koska ennustavat mallit puuttuvat, on edelleen tärkeintä osata epäillä kohdunrepeämää 

taustatietojen ja kliinisen kuvan perusteella, joka ei läheskään aina ole tyypillinen. 

 

4.3 Kliininen kuva ja ennusmerkit 
 
Kirjallisuudessa kuvatut klassiset kohdunrepeämän oireet ovat voimakkaat tiheästi 

toistuvat supistukset ja mahdollisesti synnytyksen edistymättömyys siitä huolimatta, 

voimakas äkillinen kipu, joka voi tuntua erityisesti supistusten välillä tai poikkeavan 

kivuliaina supistuksina, patologinen ns. Bandlin supistusrengas navan korkeudella (Kuva 

1), verenvuoto emättimestä, supistusten loppuminen repeämän tapahtuessa, hypovolemia 

ja vuotosokin oireet sekä sikiön sydänäänten romahtaminen (2, 3, 4, 7, 9, 11). Joskus 

repeämä voi olla myös palpoitavissa (11).  Samanlaisia oireita voi kuitenkin esiintyä myös 

muiden raskaus- tai synnytyskomplikaatioiden yhteydessä. Erotusdiagnostisia tiloja ovat 

tavallisimmin istukan irtoaminen, maksan subkapsulaarinen hematooma (ja repeämä), 

ligamentum latumin repeämä, kohtutorsio ja pernan tai kohtulaskimon repeäminen (3).  
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Kohdunrepeämän oireet voivat kuitenkin vaihdella huomattavasti ja joskus harvoin niitä ei 

ole. Erityisesti vanhan arven repeämä voi olla vähäoireinen, koska arpinen haavan reuna 

vuotaa vähemmän kuin normaali kudos (4). Jopa yli puolet repeämistä havaitaan 

sattumalta sektion aikana (9). Repeämää ennakoivasti voi esiintyä takysystolea ja tetanisia 

episodeja ja repeämän jälkeen kohdun atoniaa. On kuitenkin nähty myös päinvastaisesti 

viitteitä, että repeämätapauksilla olisi tavallista vähemmän supistuksia tuntia kohden ja 

supistusten amplitudi vähenisi ennen sikiön bradykardiaa ja toisaalta repeämä ei aina 

johda kohdun veltostumiseen, vaan supistelu voi jatkua repeämän jälkeen (9). Näin ollen 

kohdunsisäisestä paineanturista ei yksistään ole diagnostista apua. (17, 21) 

 

 
Kuva 1 Bandlin supistusrengas 

 

Tutkimuksessamme repeämään assosioituvat oireet olivat kipu (65 %) ja 

sydänäänimuutokset synnytyksen aikana (73 %). Hematooma tai verenvuotoa synnytystä 

ennen tai tavallista runsaampana sen jälkeen oli 58 %:lla. Walshin ja Baxin 

tapausselostuksessa näiden oireiden ilmaantuvuudet ensisynnyttäjien 

repeämätapauksissa olivat 87 % (kipu), 80 % (CTG-muutokset) ja 11 % (verenvuoto), 

mutta eri tutkimuksissa osuudet vaihtelevat (3).  

 

Aineistossamme noin 31 %:lle (8/26) oli kehittynyt hypotonia. Keskimääräinen vuoto oli 

noin neljä litraa, ja 76 %:ssa tapauksista vuoto oli merkittävä (yli 1500 ml). Muualla 

havaitut vuotomäärät ovat keskimäärin samaa luokkaa (16). 31 %:ssa tapauksista (8/26) 

synnytys eteni huonosti tai pysähtyi. Tutkimuksessamme kivun kuvaukset vaihtelivat 

paljon; kipu saattoi olla äkillistä, jatkuvaa tai ajoittaista, tuntua ponnistaessa, supistusten 
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aikana tai niiden jälkeen ja paikantua arven kohdalle tai laajemmin ylä- tai alavatsalle. 

Muutoksia CTG:ssä todetaan keskimäärin noin puolella (4). Toisaalta muutoksia todetaan 

monissa muissakin tiloissa ja Chibber ym. havaitsivat, että niitä oli yleisemmin muissa 

hälyttävissä sikiön tiloissa kuin kohdunrepeämätapauksissa (22). Juuri kohdunrepeämään 

liittyviä CTG-muutoksia on tutkittu ja on esitetty, että yhtäkkiset kohtalaiset tai vakavat 

vaihtelevat hidastumat epätavallisessa synnytyksen vaiheessa voisivat olla ennusmerkki 

(21). Ridgewayn ym. tutkimuksessa, jossa verrattiin repeämätapausten ja onnistuneiden 

VBAC sydänäänikäyriä, kuitenkin vain bradykardiaa esiintyi merkitsevästi enemmän 

repeämätapauksissa synnytyksen ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa (33–70%:lla).  

Seuraavaksi yleisimpiä, mutta ei merkitsevästi kohdunrepeämään liittyviä, muutoksia olivat 

myöhäiset hidastumat (19–88 %:lla) ja vakavat vaihtelevat hidastumat (5–19 %:lla) 

ensimmäisen vaiheen aikana sekä takykardia toisen vaiheen aikana. (11) 

Tutkimuksessamme repeämätapauksissa kirjattuja CTG-muutoksia olivat tavallisimmin 

eriasteiset syketason laskut, hidastumat ja vaihtelun niukkuus. Vain muutamassa 

tapauksessa oli havaittu takykardiaa. 

 

4.4 Ennuste 
 
Kohdunrepeämään liittyvän vaikean verenvuodon takia päädytään kohdunpoistoon 4-28 

%:ssa tapauksista(1, 3). 60-luvun alussa Suomessa se oli tavallisin hoito (4). 

Tutkimuksessamme kohtu oli poistettu 15 %:ssa (4/23) tapauksista ja näistä lähes kaikki 

synnyttivät alateitse (3/4). Luku on hieman suurempi kuin 80-luvun taitteessa Suomessa, 

jolloin 11 %:ssa repeämätapauksista (6/53) kohtu poistettiin ja näistä puolet oli synnyttänyt 

alateitse (4). Kohdunpoisto voidaan tehdä kokonaan tai osittain. Osittaiseen poistoon liittyy 

0,39–1,9 %:n syöpäriski, joka tosin sytologisen kirurgian ansiosta on alentunut 0,1–0,15 

%:iin. Kokopoistossa taas verenvuotokomplikaatiot, transfuusion tarve ja 

kuolemantapaukset saattavat olla tavallisempia kuin osapoistossa. (16) 
 

Äidin kuolema on nykyään harvinainen komplikaatio. Useimmissa tutkimuksissa sitä ei ole 

todettu (4, 7, 11, 14, 15, 18, 22) eikä sitä esiintynyt omassakaan tutkimuksessamme. 

Tilanne on huomattavasti parantunut, sillä vielä 50-luvun alussa Suomessa kuoli arviolta 

puolet äideistä, joiden kohtu repesi, 60-luvun alussa enää joka kymmenes (4). Maailmalla 

sekä äiti- että lapsikuolleisuus vaihtelevat suuresti riippuen muun muassa terveyden- ja 

sairaanhoidon tasosta, saavutettavuudesta ja perhekoosta. 
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Kohdunrepeämän jälkeen sen riski seuraavissa raskauksissa on selvästi kohonnut. 

Eräässä tutkimuksessa 12 naisella oli yhteensä 24 uutta kohdunrepeämänjälkeistä 

raskautta, joista kolmasosassa repeämä uusiutui. Pitkittäisrepeämän jälkeen repeämä 

uusiutui aina, kun taas poikittaisrepeämän jälkeen noin viidesosalla.(9) Otoskoko oli tosin 

kyseisessä tutkimuksessa pieni, ja uusiutumisriski vaihdellee välillä 4,8–19%. Siksi 

seuraavassa raskaudessa on käytäntönä tehdä sektio 37. tai 38. raskausviikolla.(16) 

 

Lapsen osalta repeämään liittyy tutkimuksesta riippuen 2–20%:n kuolleisuus ja hypoksis-

iskeemisen aivovaurion (hypoxis iscemic encephalopaty, HIE) riski kasvaa lähes 

nelinkertaiseksi verrattuna muuten poikkeavaan sikiön tilaan (non-reassuring fetal status, 

NRFS) (22).  Lisäksi HIE on useammin vakava. Yleisesti HIE:n ilmaantuvuus on noin viisi 

tapausta 10 000 alatiesynnytysyritystä kohti, joka on suurempi kuin elektiivisessä 

sektiossa (1). Martinez-Biarge ym. totesivat HIE:n 7 lapsella 21 repeämätapauksesta. 4:llä 

(19 %) se oli keskivaikea tai vaikea ja johti kognitiiviseen tai motoriseen häiriöön (3/21) tai 

kuolemaan(1/21). Verrattuna NRFS-ryhmään kohdunrepeämällä todettiin yhteys alempiin 

yhden ja viiden minuutin Apgar-pisteisiin, asidoottiseen veren pH:hon ja monielinvaurioon. 

Toisaalta repeämäryhmän sisällä todettiin, että huonoin ennuste (keskivaikea tai vaikea 

HIE) oli niillä lapsilla, joiden napaveren pH oli 7,00 tai alle, Apgar-pisteet minuutin iässä 

alle kolme tai viiden minuutin iässä alle viisi. Lisäksi suurimmassa osassa HIE tapauksista 

sikiö tai istukka oli puristunut vatsaontelon puolelle. Osittainen asfyksia aivoissa aiheuttaa 

todennäköisimmin valkean aineen muutoksia, kun taas kohdunrepeämässä, johon liittyy 

tyypillisesti sikiön akuutti vaikea asfyksia, havaitaan muutoksia talamuksessa ja 

tyvitumakealueella. (22) Tutkimuksessamme lapsikuolleisuus repeämäryhmässä oli 15 % 

(4/26). Kuolleista kahdella oli esiintynyt kouristelua ja toisella oli kirjattuna HIE. Lisäksi 

kolmella muulla vastasyntyneellä esiintyi lievempiä motorisia oireita. Pitkäaikaista 

seurantatietoa lasten kehityksestä ei pääsääntöisesti ollut. 

 

Jauregui ym. selvittivät istukan merkitystä kohdunrepeämässä ja havaitsivat, että lapsen 

aivovaurioon johtaneista repeämätapauksista 60 %:ssa istukka oli sijainnut repeämän 

kohdalla ja jäljelle jääneistä tapauksista 84 %:ssa oli tapahtunut istukan irtoaminen (23). 

Tutkimuksessamme kuolemaan tai kognitiiviseen häiriöön johtaneista viidestä tapauksesta 

kolmessa repeämä tapahtui istukan kohdalla (luokittelu: etuseinä, takaseinä ja fundus tai 

kylki) ja yhdessä näistä todettiin lisäksi ablaation merkkejä. Toisaalta ainakin 10 

muussakin tapauksessa istukka sijaitsi repeämän kanssa samalla alueella ja ablaation 
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merkkejä havaittiin myös kahdessa muussa tapauksessa, joissa lapsi selvisi hengissä.  

Tiedot repeämän ja istukan sijainnista olivat aineistossamme puutteelliset. 

 

Tutkimuksessamme viiden minuutin Apgar-pisteet olivat alle seitsemän hieman alle 

puolella tapausten lapsista (46 %, 12/26). 80-luvun vaihteen suomalaisessa tutkimuksessa 

ja eräässä tuoreessa ulkomaisessa tutkimuksessa vastaavat luvut olivat 27 % (15/55) ja 

30 % (29/96) eli hyväkuntoisia lapsia oli niissä suhteellisesti hieman enemmän (4, 14).  

Lapsen kuolema kohdunrepeämän yhteydessä on äidin kuolemaa tavallisempi 

komplikaatio, mutta senkin ilmaantuvuus vaihtelee paljon tutkimusten välillä eikä sitä aina 

esiinny (11). Verrattuna aikaisempaan perinataalinen kuolleisuuskin on huomattavasti 

vähentynyt; 50-luvun alussa Suomessa arviolta vain yksi kymmenestä lapsesta jäi henkiin, 

kun taas 80-luvun taitteessa enää yksi kymmenestä kuoli. Kuolematapauksissa lapsi on 

usein ollut osittain vatsaontelon puolella. (4) Tutkimuksemme oli neljä mainintaa lapsen 

osittaisesta syntymisestä vatsaonteloon, mutta näissä tapauksissa lapsi säilyi hengissä. 

Neljä lasta kuoli (15 %), kaksi heistä kohdussa. Elävänä syntyneistä puolella (12/24) 

todettiin vaikea asfyksia eli Apgar-pisteet yhden minuutin iässä kolme tai alle tai 

napaveren pH alle 7,00 (24). Kognitiivinen kehityksen viive todettiin myöhemmin vain 

yhdellä. Asfyksian myöhempiä vaikutuksia ja lasten ennustetta on tämän tutkimuksen 

pohjalta kuitenkin vaikea arvioida, koska käytettävissä oli vain seurantatiedot Taysin 

sairauskertomuksista. 

 

4.5 Lopuksi 
 

Tämä oli ensimmäinen tutkimus, joka käsitteli kohdunrepeämiä Taysin potilasaineistossa. 

Tapauksia oli kymmenen vuoden ajalta vain 26, mikä heikentää tutkimuksen tilastollista 

voimaa. Tutkimuksen heikkoutena on myös se, ettei verrokkeja kaltaistettu. Erityisesti 

aiemman sektion ja synnyttäneisyyden suhteen ryhmät eivät olleet vertailukelpoisia. 

Lisäksi tiedot verrokkien odotusajasta ja synnytyksestä oli kirjattu tapauksia suppeammin. 

Analyysissa ei käytetty monimuuttujamalleja, joten on mahdollista, että sekoittavat tekijät 

vaikuttavat tuloksiin. Aiheesta tarvitaan lisää laajoja suomalaisten sairaaloiden 

potilasaineistosta tehtäviä tutkimuksia. 
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