
TUTKIMUKSEN TARKOITUS. Elvytetyn 
potilaan korkeat valtimoveren happi-
osapaineet voivat olla yhteydessä 
huonoon ennusteeseen1. Kuiten-
kin nykyisissä hoitosuosituksissa 
käytetään 100 % happea elvytyksen 
aikana2. Halusimme selvittää NIRS- 
monitoroinnin ja valtimoverinäyt-
teiden avulla, mikä on potilaiden 
happeutuminen elvytyksen aikana 
ja välittömästi verenkierron palau-
duttua.

AINEISTO JA MENETELMÄT. Kyseessä 
on havainnoiva prospektiivinen pilot-
titutkimus FinnHEMS lääkärihelikop-
teriyksikön kohtaamista elvytetyistä 
potilaista. Tutkimukseen otettiin 
aikuiset potilaat, joiden sydänpysäh-
dystä epäiltiin sydänperäiseksi ja 
elvytystä arviotiin jatkettavaksi vä-
hintään 5 minuuttia tutkimusaineis-
ton keräämisen alkamisen jälkeen. 
Rekisteröimme elvytyksen aikana 
otsa lohkon paikallista happisaturaa-

tiota (rSO
2
), invasiivista verenpainet-

ta ja uloshengityksen hiilidioksidia 
(etCO

2
). Valtimoverinäyte otettiin 

elvytyksen aikana ja heti onnistu-
neen elvytyksen jälkeen. Määrit-
telimme kohtalaisen hyperoksian, 
valtimoveren happiosapaine (PaO

2
) 

20–39,9 kPa, ja vaikean hyperoksian 
PaO

2
 ³ 40 kPa.

TULOKSET. Tutkimukseen rekrytoi-
tiin 80 potilasta. Elvytyksen aikana 
rSO

2
 analysoitiin 73:lta ja PaO

2
 46:lta 

potilaalta. Spontaani verenkierto pa-
lautui 28:lla potilaalla ja heistä 20:llä 
paO

2
 analysoitiin. Elvytyksen aikana 

rSO
2
 korreloi systolisen (r = 0,28, 

p < 0,001) ja diastolisen verenpaineen 
(p = 0,32, p < 0.001) kanssa, mutta 
emme pystyneet osoittamaan kor-
relaatiota PaO

2
:n (r = 0,13, p = 0,41), 

PaCO
2
:n (r = 0,18, p = 0,22) tai etCO

2
:n 

(r = 0,008, p = 0,9) välillä. Yhdellä 
potilaalla todettiin kohtalainen hy-
peroksia elvytyksen aikana ja neljällä 

verenkierron palauduttua (20 %, 
95 % CI 7−42 %). Vaikeaa hyperoksiaa 
esiintyi ainoastaan yhdellä potilaalla 
verenkierron palauduttua (5 %, 95 % 
CI 0–25 %).

JOHTOPÄÄTÖKSET. Elvytyksen aikana 
aivojen happeutuminen vaikuttai-
si olevan enemmän riippuvaista 
saavutetusta verenpaineesta kuin 
valtimoveren happiosapaineesta. 
Lääkärihelikopterin kohtaamilla elvy-
tetyillä potilailla vaikea hyperoksia 
on harvinaista elvytyksen aikana ja 
välittömästi verenkierron palaudut-
tua. 
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