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Uloshengitysilman  
typpioksidipitoisuuksista

Finnanest julkaisi tämän vuoden 2. nume-
rossaan (s. 124–126) LT Eero Pesosen mie-
lenkiintoisen katsauksen typpioksidin (NO) 

merkityksestä verenkierron patofysiologiassa. Mi-
nua jäi vaivaamaan keuhkoverenkierron sääte-
lyä käsittelevässä kappaleessa esitetty väite, että 
NO-pitoisuus keuhkorakkuloissa voidaan mitata 
uloshengityksen loppuvaiheen ilmasta. Omat NO-
kokemukseni liittyvät sen mittaustekniikkaan ja 
mallintamiseen astman ja muiden keuhkosairauk-
sien tutkimuksessa 1. Niiden perusteella Pesosen 
näkemys ei pidä paikkaansa.

Ilmateissä esiintyvä NO muistuttaa kaasuki-
netiikaltaan aika tavalla häkää (CO). Normaalis-
sa sisäänhengityksessä NO:ta vapautuu sekä joh-
tavista ilmateistä että nenäontelosta. NO siirtyy al-
veoleista keuhkoverenkiertoon hyvin nopeasti eli 
kirjaimellisesti kuin häkä. Siitä johtuen alveolikaa-
sun NO-pitoisuus on erittäin pieni, tyypillisesti al-
le 2 ppb (parts per billion eli promillen miljoonas-
osaa). Hengitysteiden suurin NO-lähde on nenä, 
johon sitä siirtyy poskionteloista, joissa NO-pitoi-
suus on ppm-tasoa eli tuhatkertainen alveoleihin 
verrattuna. Keuhkojen johtavissa ilmateissä NO-
pitoisuus hengityksen pidätyksen jälkeen on luok-
kaa 100 ppb. Äärimmäisen pienistä pitoisuuksista 
huolimatta NO:ta pystytään mittaamaan tarkasti 
nerokkaalla kemiluminesenssi-menetelmällä, jos-
sa sekoittamalla otsonia mitattavaan kaasuun se 
reagoi NO:n kanssa, jolloin syntyy NO-pitoisuu-
teen verrannollisen määrä valoa, joka voidaan mi-
tata valomonistinputkella. 

Ruotsalainen Lars Gustafssonin ryhmä löy-
si NO:n uloshengitysilmasta vuonna 1991. Siihen 
kohdistui sittemmin suuria odotuksia astman indi-

kaattorina, mutta NO:n lähteet ja kinetiikka ilma-
teissä on opittu tarkemmin tuntemaan kantapään 
kautta vasta vuoden 1997 jälkeen, kun uloshengi-
tyksestä kontrolloidusti mitatun NO-pitoisuuden 
ja tuotannon havaittiin riippuvan voimakkaasti 
uloshengitysvirtauksesta 2. Pian tämän jälkeen esi-
tettiin yksinkertainen ilmapallo-putki -malli ku-
vaamaan alveolien ja ilmateiden kontribuutiota 
NO:hon. Pallo edustaa siis kaikkia alveoleja ja put-
ki koko niihin johtavaa keuhkoputkien haarautu-
vaa verkostoa.

Mallin mukaan uloshengityksen NO-pitoisuus 
(CENO) riippuu virtauksesta (Q) seuraavasti:

CENO   =   CawNO   +   (CalvNO   –   CawNO)   ×   exp (–DawNO / Q)

Kaavassa CawNO on ilmateiden seinämän keski-
määräinen NO-pitoisuus, DawNO seinämästä ilma-
tiehen siirtyvän NO:n diffuusiovakio ja CalvNO al-
veolikaasun NO-pitoisuus. Mitattu NO pienenee 
siis voimakkaasti virtauksen funktiona ja mallin 
3 parametria voidaan määrittää mittaamalla NO-
pitoisuus vähintään uloshengityksen kolmella eri 
vakiovirtauksella mittausjärjestelyllä, jossa nenäs-
tä tulevan kaasun pääsy uloshengitysilmaan on es-
tetty. Parametrien tyypilliset arvot ovat:

CawNO = 50…100 ppb
CalvNO = 1…3 ppb
DawNO = 5…10 ml/s

Malli on voitu validoida sijoittamalla kolmes-
ta virtauksesta määritetyt parametrit takaisin kaa-
vaan ja tarkistamalla saadaanko kaikilla muilla re-
levanteilla virtauksilla kaavan ennustamat NO-ar-
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vot 1. Kaavasta nähdään, että mitattu NO-pitoisuus 
antaa alveolien NO-pitoisuuden virtauksen ar-
volla ääretön. Käytännössä sille saadaan kelpo li-
kiarvo tekemällä mittaus, kun keuhkoja puhalle-
taan täysillä tyhjäksi. Intuitiivisesti virtausriippu-
vuus voidaan ymmärtää helposti siten, että mitä 
suurempi virtaus, sitä lyhyemmän ajan alveoleis-
ta tuleva kaasu viipyy ilmateissä ja sitä vähemmän 
siihen ehtii siirtyä seinämista NO:ta mukaan. To-
dettakoon, että NO on edelleen aktiivisen mielen-
kiinnon kohteena astmatutkimuksessa, mutta var-
sinaista läpimurtoa sen soveltamiseksi kliiniseen 
rutiinikäyttöön ei ole vielä tapahtunut.

Edelliseen perustuen palaan Pesosen referoi-
miin tutkimuksiin sydämen vajaatoimintaa sairas-
tavien potilaiden hengityksen typpioksidiarvoista. 
Tarkistettuani käytetyt NO:n mittausmenetelmät, 
on syytä lausua varoituksen sana noiden tuloksien 
todistusarvoa koskien. Astmatutkimuksessa hy-
väksytyn mallin perusteella kaikkiin mittauksiin, 
joissa tutkitaan ja tulkitaan NO:n pitoisuuksia tai 
tuotantoja syklisestä spontaanista hengityksessä 
levossa tai rasituksessa, on syytä suhtautua kriit-
tisesti. Näkemykseni on, että silloin tulokset kor-
reloivat ainakin yhden yksilön sisällä aina enem-
män minuuttiventilaatioon ja/tai hengityksen vir-
tausjakautumaan kuin mihinkään muuhun muut-
tujaan. 

Yllä mainittu pätee yhtä lailla hengityskoneessa 
olevien intuboitujen potilaiden NO-mittauksiin. 
Silloinhan uloshengityksen loppuosa tulee ekspo-
nentiaalisesti laskevalla virtauksella, jolloin ajal-
lisesti pitkä osa kaasusta jää kuolleeseen tilaan ja 
NO:n alveolaarista pitoisuutta kuvaisikin parhai-
ten välittömästi uloshengityksen alun huippuvir-
tauksen jälkeinen mittausarvo. Valitettavasti tällai-
sen mittauksen optimaalinen aikaikkuna on niin 
lyhyt, ettei parhaimmankaan NO-analysaattorin 

nopeus riitä luotettavan pitoisuusarvon vangit-
semiseen. Intuboitujen potilaiden NO-mittausta 
helpottaa muutoin kyllä se, että putkella ohitetun 
nenän NO-tuotannosta ei tarvitse murehtia. 

Tässä yhteydessä ei ole mahdollista käsitellä 
NO:n tällä hetkellä ehkä sittenkin tunnetuinta lää-
ketieteellistä sovellusta eli vastasyntyneiden pul-
monaarihypertension hoitoa, jossa lisätään NO:ta 
sisäänhengitysilmaan ppm-tason pitoisuuksina. 
Mainittakoon kuitenkin, että siihen liittyen on esi-
tetty kiinnostava hypoteesi. Koska nenän tuotta-
malla NO:lla on ilmeisesti fysiologisesti merkittä-
vä rooli keuhkoverenkierron säätelyssä, olisi ter-
veellistä antaa hieman NO:ta hengityskaasuun kai-
kille hengityskoneessa oleville tehohoitopotilaille, 
koskapa intubointi sulkee tämän luontaisen NO-
lähteen.

Palautettakoon lopuksi mieleen, että NO:n pe-
rustutkimus palkittiin lääketieteen Nobelilla jo 
vuonna 1998 vain runsaat 10 vuotta siitä, kun en-
doteelin tuottama verisuonten sileitä lihaksia re-
laksoiva faktori identifioitiin typpioksidiksi 3. Pal-
kinnon saivat ansaitusti amerikkalaiset Robert 
Furchott, Louis Ignarro ja Ferid Murad. Joitain jäl-
kipuheita herätti aikanaan se, että heti samoihin 
aikoihin pulmonaalisen hypertension NO-hoidon 
keksineet ja demonstroineet tutkijat jäivät paitsi. 
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