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Postoperatiivinen hengityslaitehoito

Matti Suistomaa

SATEL Luentolyhennelmä

Tämä on lyhennelmä SATEL:n kokouksen yhte-
ydessä Kuopiossa 1.9.2000 pidetystä esitykses-
tä. Tässä esityksessä ei ole ainoatakaan kirjallisuus-
viitettä, vaan se koostuu allekirjoittaneen omista
ajatuksista, jotka liittyvät postoperatiiviseen hen-
gitysvajaukseen, sen fysiologiaan ja hoitoon.

Aivokuolleen hengitystä testattaessa johdetaan
trakeaan tasainen happivirtaus, joka riittää yllä-
pitämään riittävän hapetuksen pitkäksi aikaa, usein
yli 20 minuutiksi, vaikka potilas ei tee hengitys-
liikkeitä. Ts. ihmisen ei tarvitse hengittää hapet-
tuakseen. Hengitystä eli ventilaatiota tarvitaan en-
nenkaikkea hiilidioksidin eliminoimiseksi. Ainoa
tila, jossa huonoon ventilaatioon liittyy arterielli
hypoksemia, on hypoventilaatiosta johtuva hy-
poksemia silloin, kun hengitetään huoneilmaa.
Tällöin korkea alveolin hiilidioksidiosapaine las-
kee happiosapaineen niin alas, että seurauksena
on arterielli hypoksemia.

Hengityksen fysiologiaa

Hiilidioksidieliminaation ja totaaliventilaation
suhdetta voi analysoida Bohrin yhtälöllä: VE =
(0,115*VCO2)/(paCO2 *(1-VD/VT). VE = to-
taaliventilaatio, VCO2 = hiilidioksidituotanto
ml/min, PaCO2 = arteriaveren hiilidioksidiosa-
paine kPa. Antamalla eri arvoja kullekin tekijälle
voi kukin testata yhtälön antamia lukuja vaikka-
pa Excel-taulukossa. VD/VT on normaalisti noin
25% ja nousee nopeasti korkeammaksi, jos hen-
gitystiheys kasvaa ja tidal-volyymi pienenee. On
syytä pitää tarkasti erillään oikovirtaus ja kuol-
leentilanventilaatio ja näiden syntymekanismit.
Edellinen vaikuttaa arteriaveren happisaturaati-
oon ja jälkimmäinen hiilidioksidin eliminaatioon.

ARDS-potilaalla nämä molemmat tekijät ovat
yhtaikaisesti vahvasti esillä. Oikovirtauksen las-
kennan teoreettinen tausta on, että hapetetusta
alveolista lähtevässä keuhkolaskimossa happisatu-
raatio on 100%. Jos esim. shuntti on 50% ja
venasaturaatio 60%, niin arteriasaturaation täy-
tyy olla 80%. Eri yhteyksissä olemme tottuneita
laskemaan sekoitusten prosentteja, mutta tässä
yhteydessä se tuntuu usein poikkeuksellisen vai-
kealta.

Oikovirtaus hypoksemian syynä voi postope-
ratiivisessa vaiheessa syntyä monesta eri syystä.
Closing capacity on vanhuksilla ja pienillä lapsil-
la FRC:tä suurempi, joten jokaiseen normaaliin-
kin uloshengityksen loppuvaiheeseen liittyy al-
veolien sulkeutuminen ja siten taipumus hypok-
semiaan ja atelektaaseihin. Kroonisten keuhko-
sairauksien tai akuutin infektion vuoksi osa alve-
oleista voi vaatia pitemmän inspiriumin avautu-
akseen. Kroonisiin keuhkosairauksiin liittyy myös
usein liman kertyminen ilmateihin. Lisäksi shun-
tin syynä voi olla keuhkopöhö tai pneumonia.
Hiilidioksidieliminaation ongelmat postoperatii-
visesti liittyvät useimmiten anesteettien aiheut-
tamaan hengityskeskuksen lamaan ja/tai relaksant-
tien jälkivaikutuksiin. Tässä yhteydessä on tärkeä
huomata jo edellä mainittu hypoventilaatiosta
johtuva hypoksemia. Mikäli potilaalla on happi-
lisä, ei hypoventilaatiota voi havaita juuri muu-
ten kuin hiilidioksidinarkoosin kehittymisestä.
Pulssioksimetri näyttää koko ajan normaaleja ar-
voja. Alveolikaasun yhtälöllä voidaan helposti las-
kea, että mikäli sisäänhengitysilman happiosuus
on 40%, voi hiiilidioksidiosapaine alveolitilassa
nousta aina 12 kPa:iin asti ilman, että alveolikaa-
sun happipitoisuus laskee alle 13 kPa:in. Ts. po-
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tilaan happisaturaatio pysyy koko ajan normaa-
lilla tasolla.

Postoperatiivinen hengityslaitteesta
vierotus

Postoperatiivista hengityslaitehoitoa tarvitaan
joko potilaan preoperatiivisten sairaustilojen, leik-
kauksen luonteen tai akuutin sairaustilan aiheut-
taman häiriön vuoksi. Tärkeätä on suhteuttaa po-
tilaan sen hetkiset reservit potilaan ventilaatio-
tarpeeseen. On turha yrittää vierottaa vanhusta,
jos sepsiksen tai SIRS:n aikainen hypermetabolia
johtaa 14-20 litran minuuttiventilaatiotarpee-
seen. Tällainen ventilaatiotarve vastannee keski-
raskasta fyysistä rasitusta ja aika harvassa on ma-
ratoonia harrastavat vanhukset leikkauspotilaina.
Pikemminkin suurin fyysinen rasitus menneinä
vuosina on usein ollut matka keinutuolista posti-
laatikolle. Jotta vierotus ja ekstubaatio voivat on-
nistua, täytyy potilaan kyetä itse huolehtimaan
riittävästä hiilidioksidieliminaatiosa kohtuullisella
ventilaatiolla, hapetuksen täytyy olla ongelmaton,
kipu hoidettu ja potilaan kyettävä itse pitämään
ilmatiet avoinna. Vierotus ja ekstubaatio ovat val-
taosassa tapauksista täysin ongelmattomia ja täl-
löin turha pitkittäminen ja vierotusprotokolliin
tuijottaminen on turhaa ja vain pitkittää ekstu-
baatiota.

Usein vierotus voidaan aloittaa n.s. vierotus-
säädöillä, jolloin käytetään esimerkiksi SIMV+PS
moodia. On hyvä oppia ajattelemaan, että hape-
tus ja ventilaatio ovat kaksi erillistä asiaa ja niitä
säädetään eri “nappuloilla”. Hapetus säädetään
FiO2:lla ja peepillä, ventilaatio tidal-volyymillä
ja frekvenssillä, jolloin hoitajille annettu hoito-
ohjekin pysyy järjestyksessä eivätkä puurot ja vellit
mene sekaisin. Ennen vieroksen aloittamista tu-
lisi hapetuksen onnistua peep tasolla 5 cmH2O
ja FiO2 tasolla 40%. Tidal-volyymi säädetään 7-
10ml/kg, SIMV-frekvenssi 10 luokkaan, josta se
alennetaan asteittain nollaan. Pressure support
(PS) säädetään tasolle, jolla tidal-volyymi on riit-
tävä ottaen huomioon potilaan keuhkojen komp-
lianssin. Esim. emfyseema-potilaiden keuhkojen
komplianssi on erittäin korkea ja matalakin PS
johtaa helposti korkeaan tidal-volyymiin. PS-ta-
soa ei pidä laskea alle 8 cmH2O, jonka katsotaan
kumoavan hengityslaitteen letkuston virtausvas-
tuksen. Flow-säätö on Servon käyttäjille hieman

ongelmallisempi, mutta useimmissa laitteissa
inspiratory-flow on vapaasti säädettävissä. Post-
operatiivisesti hengitys-drive on sen verran lamas-
sa, että flow:n tulee olla pikemminkin matala (25-
35 L/min) kuin korkea riittävän sisäänhengitys-
ajan takaamiseksi.

Ongelmia ennakoivat oireet

On tärkeää ajoissa havaita kehittymässä olevan
hengitysvajauksen merkit. Tällaisia voivat olla
kiihtyvä hengitysfrekvenssi, uloshengityksen pus-
keminen (forseeraus), paradoksaalinen hengitys-
liike, hikisyys, tuskaisuus, levottomuus jne. Vii-
meisenä tulisi olla verikaasuista havaittu häiriö.
Jos potilaan hengitystyö on selvästi normaalia
työläämpää, tulisi tilanne hoitaa jo ennen kuin
verikaasut lopullisesti todistavat potilaan totaali-
sesti uupuneen. Puskeminen on merkki autopee-
pin kehittymisestä, joka voi olla seurausta kroo-
nisesta keuhkosairaudesta, kardiaalisesta keuhko-
pöhöstä tai tihentyneen hengityksen aiheuttamas-
ta dynaamisesta hyperinflaatiosta. Paradoksaali-
nen hengitysliike kertoo, että potilaan pallea on
jo uupunut (fatigue) ja poissa pelistä eikä suostu
enää supistumaan, jolloin muut lihasryhmät yrit-
tävät kompensoida tilannetta. Pallean uupumus
on palautuva tila, kunhan hengitystyö otetaan
joksikin aikaa potilaalta pois ja taataan lihaksille
lepo. Se vie vähintään 12 tuntia, usein 24 tuntia.
Jokaisen anestesia-tehohoitolääkärin tulee tunnis-
taa nämä tilat ja tunnistamisen jälkeen niihin on
puututtava välittömästi. On aivan turhaa antaa
potilaan mennä totaaliseen uupumukseen ja ex-
haustioon ”riittävän” patologisia laboratorioarvo-
ja odotellessa. Normaali hengitys käyttää noin 5%
energiankulutuksesta, mutta äärimmillään hen-
gitystyö voi vaatia 50% energiankuluksesta.

Erityistilanteita

Vähemmälle huomiolle on jäänyt matalasta
SvO2:sta johtuva hypoksemia. Tällainen tilanne
voi syntyä melko vaatimattomallakin oikovirta-
uksella, mikäli lisääntynyt hapen kulutus johtaa
SvO2:n alenemiseen esim. 40%:n tasolle. Tällöin
jo 20% oikovirtaus johtaa 88%:n arteriasaturaa-
tioon. Jo diagnoosi, saati sitten hoito edellyttää
keuhkovaltimokatetrin käyttöä. Hoitona on ku-
dosperfuusion parantaminen ja/tai hapenkulutuk-
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sen pienentäminen esim. estämällä jäähtymises-
tä johtuva lihasvärinä, hoitamalla kipu, kuume
jne.

Varsin vähälle huomiolle on jäänyt metaboli-
an aiheuttaman ventilaatiotarpeen lisääntyminen
etenkin tilanteissa, joissa potilaalla on vaikea-as-
teinen metabolinen asidoosi. Yhdistämällä Hen-
dersson-Hasselbachin ja Bohrin yhtälöt voidaan
laskea, että esimerkiksi BE -12 tasoa olevan me-
tabolisen asidoosin täysi respiratoorinen kompen-
saatio voi edellyttää pCO2:n laskemista 1,8
kPa:iin. Tällöin totaaliventilaatiotarve nousee noin
3-kertaiseksi lähtötilanteeseen nähden edellyttä-
en, että hiilidioksidin tuotanto pysyy samana (9
vs. 27 litraa/min). Lisääntynyt hengitystyö aihe-
uttaa kuitenkin hiilidioksidituotannon lisäkasvun,
joka edelleen lisää ventilaatiotarvetta. Ekstubaa-
tio tällaisessa tilanteessa voi johtaa siihen, että
seuraava tarvittava konsultti onkin oikeuslääkäri,
kun anesteettien aiheuttama lama vie potilaalta
viimeisen keinon pitää yllä normaali arteriaveren
pH hyperventiloimalla.

Kardiaalisten reservien vähäisyys voi olla epä-
onnistuneen vierotuksen taustalla. On tärkeää
ymmärtää vasemman kammion jälkikuorman ja
hengitysmekaniikan väliset yhteydet. Rajallisten
kardiaalisten reservien johtamista fulminanttiin
keuhkopöhöön edeltää usein vaihe, jossa potilaan
lisääntynyt hengitystyö aiheuttaa voimakkaita

intratorakaalisen paineen vaihteluja. Nämä näky-
vät cvp-käyrän rajuina heilahduksina 0-tason
molemmin puolin, jolloin inspirium vetää cvp:n
negatiiviseksi ja uloshengityksen forseeraus posi-
tiiviseksi. Seurauksena on vasemman kammion
jälkikuorman voimakas kasvu ja vajaatoiminnan
manifestoituminen keuhkopöhönä. Myös iskee-
misen sydänsairauden ilmaantuminen tai pahen-
tuminen vierotuksen aikana voi aiheuttaa iskee-
misen vajaatoiminnan kehittymisen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että useimmi-
ten postoperatiivinen hengityslaitehoito on lyhyt,
tehokas ja ongelmaton. Jos hengityslaitehoidoon
liittyy ongelmia, on ongelmien syntymekanismit
pyrittävä selvittämään, jolloin hoito voidaan koh-
distaa syyhyn. Vierotusyritys on turha ja altistaa
potilaan komplikaatioille, mikäli hengitysreser-
vien ja sen hetken hengitystarpeen välillä on sel-
vä ristiriita. Leikkauksesta toipuminen voi viedä
useita päiviä ja postoperatiivisen SIRS:n kulkua
voi useimmiten vain seurata, muttei hoidolla rat-
kaisevasti muuttaa. Jotkut non-invasiiviset hen-
gityslaitehoidon tekniikat saattavat olla hyödyl-
lisiä, mutta se olkoon sitten toisen esityksen aihe.

Matti Suistomaa, erik.lääk.
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