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Akuutin hengitysvajausoireyhtymän nykyhoito
– mitään uutta ?

Jussi Pentti

Akuutissa keuhkovauriossa vaurio ei esiinny keuh-
koissa homogeenisesti, vaan suhteellisen terveet ja
vaurioituneet keuhkonalueet vuorottelevat keske-
nään. Keuhkojen venyvyys (komplianssi) on alen-
tunut ja valtimoveren happiosapaine ei nouse sisään-
hengityksen happiosuuden lisäämisen seurauksena,
koska keuhkojen oikovirtaus (laskimosekoittuma eli
shuntti) on suurentunut. Minkään lääkeaineen ei
ole todettu vaikuttavan myönteisesti oireyhtymän
kulkuun. Supportiivisen hoidon tavoitteena on tur-
vata elimistön riittävä hapentarjonta elinhäiriöiden
estämiseksi ja vaurion paranemisen mahdollistami-
seksi. Siinä hengityslaitehoidolla on keskeinen ase-
ma. Koe-eläintutkimuksissa on osoitettu, että hen-
gityslaitehoidolla voidaan aiheuttaa keuhkovaurio
(ventilator-induced lung injury, VILI) joka morfo-
logisesti, fysiologisesti ja radiologisesti muistuttaa
akuuttia keuhkovauriota. Hengityslaitehoitoon liit-
tyvä keuhkovaurio (ventilator associated lung inju-
ry, VALI) muistuttaa akuuttia keuhkovauriota ja il-
menee hengityslaitehoitoa saavilla potilailla. VALI:n
katsotaan johtuvan korkeiden sisäänhengityksen
kertatilavuuksien ja huippuilmatiepaineiden aihe-
uttamasta alueellisesta alveolien ylivenyttymisestä
sekä alveolien jatkuvan sulkeutumisen ja uudelleen
avautumisen aiheuttamasta epiteelivauriosta (shear
stress). Mekanismin ymmärtäminen on johtanut ns.
keuhkoja säästävän hoitostrategian kehittämiseen.
Strategia perustuu korkeiden huippuilmatiepainei-
den ja kertatilavuuksien välttämiseen ja riittävään
PEEP:n käyttöön. Vaikka strategia on yleisesti tun-
nettu ja laajalti – ainakin osiltaan – käytetty ja vaikka
siihen on raportoitu liittyvän tavanomaista alhai-
sempi kuolleisuus (1,2,3,4,5) on vahva näyttö sen
alentavasta vaikutuksesta potilaiden kuolleisuuteen
ja sairastavuuteen puuttunut.

Keuhkoja säästävä hoitostrategia

Sisäänhengityksen staattinen huippupaine (hengi-
tyssykli pysäytetään sisäänhengityksen loppuun ja
hengitystiepaine tarkistetaan 4s kuluttua) pidetään
alle 35 cmH

2
O:n, koska keuhkovaurion riskin on

koe-eläintutkimuksissa todettu suuremmilla paineil-
la nopeasti kasvavan. Alempikin paine voi olla hai-
tallinen yksittäiselle potilaalle. Tilavuus-ilmatiepai-
nekäyrän ns. ylemmän taipumispisteen (upper in-
flection point) ylittävällä paineella aiheutetaan keuh-
kojen ylivenytys, mutta vain vähäinen keuhkotila-
vuuden kasvu. Käytännössä huippuilmatiepaineen
pitäminen ylemmän taipumispisteen alapuolella
johtaa ARDS-potilaalla pieneen sisäänhengityksen
kertatilavuuteen keuhkojen matalan komplianssin
vuoksi. Hoitostrategian mukaan alveolien yliveny-
tyksen ehkäisemisestä johtuva hyperkapnia hyväk-
sytään (permissiivinen hyperkapnia). Permissiivisen
hyperkapnian vasta-aiheita ovat kohonnut aivopaine
ja keuhkoverenkierron vastus. Valtimoveren pH-taso
pyritään säilyttämään yli 7,25:n.

Korkean PEEP tason käytöllä pyritään rekrytoi-
maan uusia alveoleja alueilla, joilla PEEP on suu-
rempi kuin keuhkokudoksen alveoleja kasaan pai-
nava voima. Nostamalla PEEP:a tilavuus-ilmatie-
painekäyrän ns. alemman taipumispisteen (lower
inflection point) yläpuolelle, estetään alveolien tois-
tuvan sulkeutumisen ja uudelleen avautumisen ai-
heuttama vaurio, jonka katsotaan kiihdyttävän tu-
lehdusta ja pahentavan ja pitkittävän keuhkovau-
riota. Ongelmana on, että alemman taipumispis-
teen määrittäminen käytännön työssä on hankalaa.
Sisäänhengitysilman happiosuus säädetään tasolle,
joka takaa riittävän hapentarjonnan. Useimmiten
valtimoveren 90 %:n happisaturaatio on riittävä.
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Minkään hengitysmuodon paremmuudesta muihin
verrattuna ei ole näyttöä, mutta käytännössä huip-
puilmatiepaineiden nousu yli sallitun on helpointa
estää käyttämällä painekontrolloituja hengitysmuo-
toja.

Amato (6) satunnaisti 53 ARDS-potilasta kah-
teen hoitoryhmään, jotka erosivat toisistaan hengi-
tyslaitehoidon suhteen. Perinteisen hengityslaitehoi-
don ryhmässä käytettiin matalinta mahdollista
PEEP-tasoa, joka takasi kohtuullisen hapetuksen,
12 ml/kg kertahengitystilavuutta ja pyrittiin nor-
maaliin valtimoveren hiilidioksidiosapaineeseen.
Säästävä strategia käsitti alemman taipumispisteen
ylittävän PEEP:n (mitattiin potilaskohtaisesti), ker-
tahengitystilavuuden alle 6 ml/kg ja permissiivisen
hyperkapnian. Säästävään strategiaan liittyi merkit-
tävästi alentunut kuolleisuus (11/29 vs. 17/24),
korkeampi hengityslaitteesta vieroittuminen (66 %
vs. 29 %) ja vähemmän kliinisesti havaittavia ba-
rotraumoja. Vaikka tutkimusta on joiltakin osin
kritisoitu (mm. verrokkiryhmän korkea kuolleisuus
ja pienehkö potilasmäärä), on se ainoa merkittävä
tutkimus, jossa keuhkoja säästävää strategiaa on ver-
rattu perinteiseen, korkeita kertatilavuuksia suosi-
vaan hengityslaitehoitoon. Muissa töissä on vertailtu
lähinnä pientä ja suurta kertatilavuutta keskenään.

Toukokuussa 2000 julkaistaan laaja Yhdysvalta-
lainen monikeskustutkimus (7), jossa ALI- ja
ARDS-potilaita satunnaistettiin kahteen hoitoryh-
mään, jotka erosivat toisistaan sisäänhengityksen
kertatilavuuden suhteen (12 ml/kg vs. 6ml/kg, läh-
tökohtana potilaan pituuden mukaan laskettu ihan-
nepaino). 1000 potilasta käsittäväksi suunniteltu
tutkimus jouduttiin keskeyttämään 861 potilaan
jälkeen, koska saavutettiin merkittävä, 22 %:n ero
kuolleisuudessa pienen kertatilavuusryhmän eduk-
si (kuolleisuus 31.0 % vs. 39.8 % ). Sama ryhmä oli
myös lyhyemmän ajan hengityskoneessa satunnais-
tamisen jälkeen. Tutkimus tullee sekin saamaan kri-
tiikkiä osakseen, mutta näyttö suuren kertatilavuu-
den haitallisuudesta ALI-/ARDS-potilaille tunnus-
tettaneen riittäväksi.

Sittenkin steroidia?

Akuuttiin hengitysvajausoireyhtymään kuolevien
potilaiden tulehduksellinen ja fibroottinen aktivi-
teetti ensimmäisen viikon aikana on voimakkaam-
paa kuin taudista hengissä selviävien (8). Eri anti-

inflammatoristen lääkeaineiden ei kuitenkaan ole
todettu vaikuttavan taudin kulkuun. Kuolleisuus
ARDS-potilailla, joiden kaasujenvaihto ei osoita
paranemisen merkkejä ensimmäisen hoitoviikon
aikana on raportoitu ylittävän 80 %. Meduri (9)
satunnaisti 24 tällaista potilasta ryhmiin, joista toi-
selle annettiin metyyliprednisolonia aloitusannok-
sella 2 mg/kg sekä 2 mg/kg vuorokaudessa 6 tun-
nin välein ja toinen ryhmä sai placeboa. Korti-
sonihoitoa jatkettiin yhteensä 32 vuorokautta, mut-
ta annosta alettiin pienentää 14 vrk:n jälkeen. Tut-
kimusryhmän kuolleisuus oli merkittävästi vähäi-
sempää ja keuhko- ja elinvauriopisteitä (LIS,
MODS) kymmenen hoitopäivän jälkeen oli mer-
kittävästi vähemmän. Vaikka tutkimuksen otosko-
ko oli pieni, saatiin vaikuttavat erot sekä kuollei-
suudessa että sairastavuudessa metyyliprednisoloni-
ryhmän hyväksi. Tutkijat katsoivat, että hoidon aloi-
tuksen ajankohta ja hoidon kesto ovat oleelliset te-
kijät terapeuttisen vasteen aikaansaamiseksi.

Akuutin hengitysvajausoireyhtymän hoitoon on
käytetty myös muita hoitomuotoja. Asentohoidot
ovat oleellinen osa hengitysvajauksen hoitoa. Vat-
sa-asennon käyttöön liittyy useita mahdollisia hyö-
tyjä ja suurin osa potilaista hyötyy hoidosta hape-
tuksen paranemisena. Hoitomuotoon liittyy myös
runsaasti riskejä (10). Toistaiseksi ei ole näyttöä, että
hoitomuoto vähentäisi kuolleisuutta. Inhaloitavan
typpioksidin (NO) ja prostasykliinin on todettu
parantavan hapetusta, mutta kumpikaan ei ole vä-
hentänyt kuolleisuutta (11,12,13).

Yhteenveto

Keuhkoja säästävän hoitostrategian hyödyllisyydestä
akuuttia hengitysvajausoireyhtymää sairastavilla
potilailla on riittävä näyttö. Jatkossa tultaneen kes-
kittymään eri hengitysmuotoja vertaileviin tutki-
muksiin, joissa oleellisten erojen toteen näyttämi-
nen tulee olemaan vaikeaa. Säästävän hoitostrate-
gian eduista terveempikeuhkoisilla potilailla ei ole
näyttöä. Heidän herkkyytensä ventilaattorihoitoon
liittyvään keuhkovaurioon lienee ARDS-potilaita
vähäisempi. Potilaat voidaan kuitenkin soveltuvilta
osin hoitaa samojen periaatteiden mukaan. Korti-
kosteroidihoidon aloittaminen vaikeaa hengitysva-
jausoireyhtymää sairastavilla potilailla saattaa olla
perusteltua, ellei keuhkovaurio osoita paranemisen
merkkejä ensimmäisen hoitoviikon aikana.
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