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Ventilaattoripneumonia

Janne Laine

Ventilaattoripneumonia on teho-osaston tärkein sairaalainfektio, johon arvioidaan liittyvän n. 30
%:n mortaliteetti. Tällä teho-osastoinfektiolla on useita sekä potilaslähtöisiä että potilaasta riippu-
mattomia riskitekijöitä. Tärkein tekijä ventilaattoripneumonian synnyssä on intubaatio, joka toimii
vierasesineen tavoin ja häiritsee hengitysteiden mekaanista kolonisaatioresistenssiä. Patogenee-
sissä merkittävä tapahtuma on nenänielun kolonisoituminen patogeeneilla, jotka hiljalleen kulkeu-
tuvat kolonisoimaan alahengitysteitä ja lopputuloksena saattaa olla ventilaattoripneumonia. Venti-
laattoripneumonian diagnostiikka on vaikeaa. Diagnoosin lähtökohta on kliininen, jota tuetaan
mikrobiologisilla näytteillä, joista yleisimmin käytössä on endotrakeaalinen imulimanäyte. Venti-
laattoripneumonian aiheuttajamikrobien kirjo on laaja ja siinä on yksikkökohtaisia eroavaisuuksia.
Ventilaattoripneumonian ehkäisyssä tärkeintä on intubaatioajan minimoiminen ja tehokas käsihy-
gienia. Ventilaattoripneumonian antibioottihoito on useimmiten empiiristä. Antibioottia valittaes-
sa tulisi olla käsitys oman osaston yksikkökohtaisesta mikrobi- ja resistenssiepidemiologiasta.

Tehohoidon aikana kehittyvät infektiot ovat kes-
keisimpiä tehohoitopotilaan ennnusteeseen vaikut-
tavia komplikaatioita. Tehohoitopotilaan yleisin
sairaalainfektio on pneumonia, joka useimmiten liit-
tyy ventilaattorihoitoon (ventilaattoripneumonia,
ventilator associated pneumonia, VAP). Yleisyytensä
lisäksi ventilaattoripneumonian merkitystä koros-
taa siihen liittyvä merkittävä lisäkuolleisuus ja –sai-
rastuvuus.

 Keskeinen tekijä ventilaattoripneumonian syn-
nyssä on intubaatio, jolloin ohitetaan useita ylähen-
gitysteiden mikrobikolonisaatiota estäviä rakentei-
ta. Koska intubaatioputki on vierasesine, edesaut-
taa se jo sinänsä mikrobikolonisaation pääsemistä
normaalia alemmaksi hengitysteissä. Viime vuosi-
en ventilaattorihoitojen kehittymisen myötä osalla
potilaista ventilaattorihoito voidaan toteuttaa ilman
intubaatiota maskien ym. avulla. Koska VAP liittyy
nimenomaan intubaatiota vaativaan ventilaattori-
hoitoon, on esitetty, että ventilaattoripneumonia-

nimityksen sijaan tulisi ottaa käyttöön termi ”intu-
baatioon liittyvä pneumonia” (1). Toistaiseksi käy-
tännön terminologia on kuitenkin ennallaan.

Epidemiologia ja mortaliteetti
Vaikka vain 5-10 % sairaaloiden potilaspaikoista on
teho-osastoilla, enemmän kuin viidennes sairaalain-
fektioista syntyy niillä (2). Tärkein teho-osastosyn-
tyinen infektio on pneumonia, johon sairastuu 12-
29 % teho-osaston potilaista (3). Kaikista sairaa-
lapneumonioista ventilaattoripneumonioita on 17
%, ja ventilaattorihoidon arvioidaan lisäävän pneu-
moniariskin 21-kertaiseksi (4). Laajassa eurooppa-
laisessa poikkileikkaustutkimuksessa teho-osastop-
neumonian prevalenssi oli yli 40 % (5).

 Useimmissa tutkimuksissa ventilaattoripneumo-
niaan on todettu liittyvän lisäkuolleisuutta. VAP:n
aiheuttama mortaliteetti on n. 30 % (3), ja sen on
arvioitu lisäävän kuolemanriskiä jopa yli kolmin-
kertaiseksi, eniten alle 45-vuotiailla potilailla (6).
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Ventilaattoripneumonia myös pitkittää sairaalahoi-
to- ja yleensä myös tehohoitoaikaa.

Ventilaattoripneumonialle altistavat
tekijät
Ventilaattoripneumonialle altistavia tekijöitä ja ti-
lanteita on lukuisia. Luonnollisesti tärkein näistä on
intubaatio, ja intubaation pitkittyminen lisää ris-
kiä ventilaattoripäivien kertyessä. Elämän ääripäät,
keskosuus, vastasyntyneisyys tai korkea ikä lisäävät
VAP:n riskiä, kuten myös vakava perussairaus.
Muita potilaslähtöisiä altistavia tekijöitä ovat mm.
palovamma, thorax-tai abdominaalikirurgia, im-
muunivajavuus, aspiraatio, krooninen keuhkosaira-
us ja alentunut tajunnan taso. Potilaasta riippumat-
tomia VAP:lle altistavia seikkoja ovat horisontaali-
nen makuuasento, edeltävä antibioottihoito, nenä-
mahaletku, reintubaatio, intubaatio nenän kautta
ja trakeostomia. (3,7, 8, 9)

Patogeneesi
Ventilaattoripneumonian synty noudattaa infekti-
oiden yleistä patogeneesiä. Tarvitaan patogeeninen
mikrobi ja sen joutuminen infektioalueelle. Tämän
lisäksi ventilaattoripneumonian syntyyn vaikuttaa
edellisessä kappaleessa luetellut potilaslähtöiset te-
kijät, vierasesine (intubaatioputki) ja läsnä oleva
muu mikrobifloora.

Nykykäsityksen mukaan tärkeä lähtötilanne on
nenänielun kontaminoituminen patogeenisilla bak-
teereilla (10). Useimmiten kolonisaatio on peräisin
mahasuolikanavasta, mutta kolonisaation lähteenä
voi olla esim. hampaat tai nenän sivuontelot. Mik-
robi voi välittyä potilaaseen myös henkilökunnan
käsien kautta. Nenänielusta patogeeniset mikrobit
siirtyvät intubaatioputken kuffin yläpuolelle kerty-
viin eritteisiin, joita on vaikea poistaa imemällä.
Tämän jälkeen kolonisaatio edennee intubaatioput-
ken kärkeen ja edelleen putken distaaliosien sisä-
pinnalle, josta mikrobikasvuston osasia pääsee il-
mavirran mukana kulkeutumaan alahengitysteiden
distaaliosiin. Syntytapansa johdosta VAP on moni-
pesäkkeinen sairaus, joka usein affisioi molempia
keuhkoja. (7, 9, 10)

Diagnostiikka
Ventilaattoripneumonian diagnostiikka on useim-
miten vaikeaa eikä yhtenäisiä, käyttökelpoisia kri-
teerejä ole pystytty muodostamaan. Diagnoosin läh-
tökohta on kliininen epäily ventilaattoripneumo-
niasta. Ventilaattoripneumoniaan viittaavia löydök-
siä ovat kuume, leukosytoosi, tulehdusparametrien

kohoaminen, hengitystie-eritteiden lisääntyminen
ja uudet tai lisääntyvät keuhkokuvan infiltraatiot
(7, 9, 11). Tehohoitopotilaalla tällaisille löydöksille
kuitenkin usein löytyy useita muitakin selityksiä
(Taulukko 1), eikä kliiniseen epäilyyn perustuva
diagnoosi olekaan kovin tarkka sen paremmin sen-
sitiivisyytensä kuin spesifisyytensä puolesta (12).
Diagnostiikan tarkentamiseksi on pyritty kehittä-
mään parempia näytteenottokäytäntöjä, mutta näi-
den tavallisesti heikko saatavuus, invasiivisuus ja
lopulta myös vaillinainen näyttö hyödystä on estä-
nyt näiden yleistymisen kliinisessä käytössä.

Mikrobiologinen diagnostiikka
Laajimmassa käytössä oleva mikrobiologisen diag-
nostiikan työväline on intubaatioputken kautta otet-
tu endotrakeaalinen aspiraationäyte (imulimanäy-
te). Tämä näytteen ottaminen on yleensä mahdol-
lista mihin vuorokauden aikaan tahansa, potilaan
kannalta turvallista ja kustannuksiltaan kohtuullis-
ta. Imulimanäytteen mikrobidiagnostista herkkyyttä
on kuitenkin arvosteltu riittämättömäksi (4). Imu-
limanäyte usein kontaminoituu mikrobeilla, jotka
sijaitsevat intubaatioputken yläosissa, eikä varsinai-
sen näytteenottoalueenkaan floora välttämättä ole
sama kuin se, joka on VAP:n varsinainen aiheutta-
ja. Imulimanäytevastauksen tulkitseminen vaatii tie-
toa VAP:n mikrobiepidemiologiasta, jotta pystytään
erottamaan harmittomien kolonisaatiolöydösten
suuresta määrästä ne mikrobit, jotka voivat olla to-
dellisia taudinaiheuttajia. Imuliman värjäystuloksen
katsominen on tärkeää. Jos värjäyksessä on näky-
nyt tulehdussoluja, on keskimääräistä todennäköi-
sempää, että näyte on peräisin infektioalueelta. Mi-
käli värjäyksessä on nähty viljelyssä kasvavaan mik-
robiin sopivia bakteereja, lisää se viljelytuloksen
merkittävyyttä. Kokeneen mikrobiologin ja kliini-
kon tulkitsemana imulimanäytetutkimus lienee
edelleen rutiinikäyttöön soveltuvin mikrobiologinen

Taulukko 1 Esimerkkejä tilanteista, joissa kliiniset löydökset saattavat olla
samankaltaisia kuin ventilaattoripneumoniassa (3, 9, 12).
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tutkimusmenetelmä puutteistaan huolimatta, eten-
kin kun ympäri vuorokauden saatavaa, helppokäyt-
töistä ja kokonaishyödyllisyydeltään parempaa haas-
tajametodia ei ole ilmaantunut (11). Harjoittamal-
la imulimanäytteiden ottoa saadaan lisäksi arvokasta
tietoa kyseisen teho-osaston mikrobiepidemiologi-
asta. Tilastoimalla viljelyvastauksia voidaan arvioi-
da yksikön empiiristen antibioottihoitojen osuvuut-
ta juuri tämän teho-osaston mikrobiekologisessa
tilanteessa.

Mikrobiologisen diagnostiikan parantamiseksi
on pyritty ottamaan käyttöön ja kehittelemään imu-
limanäytettä tarkempia menetelmiä, joiden avulla
pyritään saamaan näyte distaalisista hengitysteistä,
jolloin oletettavasti näyte edustaisi imulimaa parem-
min infektioalueen mikrobiologiaa.

Bronkoalveolaarisessa lavaatiossa (BAL) potilaan
distaalisiin hengitysteihin ruiskutetaan nestettä ja
imetään se sitten takaisin mikrobiologista tutkimus-
ta varten. Tavoitteena on saada pieniä hengitysteitä
ja jopa alveolitasoa edustava näyte. BAL-tutkimuk-
sen paras puoli on sen spesifisyys (13). Sen sijaan
herkkyytensä suhteen pitävää etua verrattuna en-
dotrakeaalisiin aspiraationäytteisiin ei ole pystytty
osoittamaan (14). BAL-näytteen herkkyys heikke-
nee nopeasti potilaan saadessa edeltävästi patogee-
niin tehoavaa antibioottihoitoa (13). Parhaan hyö-
dyn saamiseksi BAL-tutkimus tulisikin tehdä mie-
luiten ennen empiirisen antibiootin aloittamista tai
tuntien kuluessa sen jälkeen. Useimmissa sairaaloissa
tämä ei ole ympärivuorokautisesti mahdollista. Kun
vielä BAL-tutkimuksen suorittamisella ei ole pys-
tytty osoittamaan saavutettavaa mortaliteettihyötyä
(10), on BAL-tutkimus jäänyt useimmissa keskuk-
sissa toisen vaiheen tutkimukseksi, jota käytetään
immuunivajeisten kohdalla, epäiltäessä epätavallis-
ta VAP:n aiheuttajaa tai jos empiirinen antibiootti-
hoito ei tehoa.

Suojattu harjanäyte (PSB) on tekniikka, jossa
bronkoskopiaohjauksessa otetaan harjanäyte infek-
tioalueelta. Näyteharja suojataan näytteenotto alu-
eelle mentäessä ja sieltä poistuttaessa näytteen kon-
taminaatioriskin pienentämiseksi. Suojatun harja-
näytteen diagnostinen osuvuus on samaa luokkaa
kuin BAL-tutkimuksessa (14). Käytännön toimin-
nassa PSB:tä koskevat samat rajoitteet kuin BAL:ia.
Suojatun harjanäytteen indikaatiot ovat pitkälti sa-
mat kuin BAL:n. Useimmissa maamme sairaalois-
sa bronkoskooppisista tutkimuksista käytetään ta-
vallisimmin BAL:ia, todennäköisesti siksi, että ky-
seiselle tutkimukselle on olemassa muutakin tarvetta
kuin VAP:n diagnostiikka.

Veriviljelynäytteet kannattaa ottaa, kun potilaalla
epäillään teho-osastoperäistä infektiota. Ventilaat-
toripneumonian mikrobietiologian selvittelyssä ve-
riviljelystä kuitenkin on vain harvoin apua, verivil-
jely on positiivinen vain 11 %:lla ventilaattoripneu-
moniapotilaista (7).

Kun omassa sairaalassamme epäilemme ventilaat-
torineumoniaa kliinisin perustein, otamme nonin-
vasiivisen endotrakeaalisen näytteen ja veriviljelyt.
Pleuranestenäytteen ottoa mikrobiologista diagnos-
tiikkaa varten harkitaan silloin, kun on epäiltävä
empyeemaa, esim. nähtäessä lokalisoitunut pleura-
nestekertymä, joka liittyy saman alueen thorax-in-
filtraattiin. BAL-tutkimusta käytetään edellä kuva-
tun kaltaisissa erityistilanteissa. Uskoaksemme tämä
käytäntö on lähellä maassamme yleisesti vallitsevaa
käytäntöä. Se myös muistuttaa läheisesti yhdysval-
talaista suositusta (15).

Mikrobietiologia
Syntytapansa erilaisuudesta johtuen ventilaattorip-
neumonian aiheuttajamikrobien kirjo poikkeaa suu-
resti muiden pneumonioiden aiheuttajista. Eri teho-
osastojen välillä saattaa myös olla eroja aiheuttaja-
kirjossa, joten on tärkeää pyrkiä tuntemaan oman
sairaalansa mikrobisto.

Mikrobiologisessa diagnostiikassa koetut vaike-
udet heijastuvat myös mikrobietiologiaa selvitellei-
siin tieteellisiin tutkimuksiin. Jos tutkimusmetodi-
na käytetään esimerkiksi obduktionäytteiden vilje-
lyä, on selvää, että kaikkein vaikeimmin sairaat ko-
rostuvat aineistossa. Invasiivisiin, tavallisesti bron-
koskooppisiin näytteenottotapoihin perustuvissa
tutkimuksissa on saatu kuitenkin suhteellisen yh-
denmukaisia tuloksia (Taulukko 2) (7,10). Venti-
laattorihoidon varhaisessa vaiheessa ventilaattorihoi-

Taulukko 2. Invasiivisiin näytteenottomenetelmiin perustuvissa tutkimuksissa
ventilaattoripneumoniapotilaiden alahengitysteistä löydettyjä mikrobeja (7, 10).

Staphylococcus aureus 19-27 %

Enterobacteriae 8-34 %

Pseudomonas aeruginosa 12-29 %

Haemophilus influenzae 2-13 %

Streptococcus pneumoniae 1-7 %

Acinetobacter spp. 4-11 %

Muut gramnegatiiviset sauvabakteerit 2-24 %

Sienet 1-7 %
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don kestettyä alle viisi vuorokautta, VAP:n aiheut-
tajina voi olla avohoitopneumonian aiheuttajana
tuttuja mikrobeja, kuten Streptococcus pneumoniae
tai Haemophilus influenzae (7). Viiden ventilaatto-
rivuorokauden jälkeen gramnegatiiviset sauvat, ku-
ten Pseudomonas aeruginosa ja Akinetobakteerilajit
yleistyvät. Myöhäisen ventilaattoripneumonian ai-
heuttajat ovat myös usein varhaisia resistentimpiä
lääkkeille.

Suomalaisten teho-osastojen ventilaattoripneu-
monioiden aiheuttajamikrobistosta ei ole tehty in-
vasiivisia näytteenottometodeja käyttävää tieteellistä
tutkimusta. ATK:n avulla kuitenkin voidaan yleen-
sä helposti tilastoida kliinisin perustein otetuista
viljelynäytteistä viljeltyjä mikrobeja. Näiden perus-
teella voidaan tehdä karkeita päätelmiä kyseisellä
teho-osastolla potilasnäytteitä kolonisoivista mik-
robeista ja seurata näiden herkkyystilannetta. Täl-
laista suuntaa-antavaa tietoa voidaan käyttää teho-
osaston antibioottikäytäntöjä arvioitaessa. Taulukos-
sa 3 on esitetty oman sairaalamme aikuisten teho-
osastojen endotrakeaalisista imulimanäytteistä vil-
jeltyä mikrobistoa.

Koagulaasinegativiset stafylokokit ovat yleisiä
löydöksiä viljeltäessä ventilaattoripotilaan hengitys-
tie-eritteitä. Näiden merkitys on epäselvä (13). Suuri
valtaosa näistä on harmittomia kolonisoijia, mutta
harvinaisissa tapauksissa immuunivajavaisilla poti-
lailla koagulaasinegatiiviset stafylokokit voivat olla
myös taudinaiheuttajia. Samantapainen tilanne on
kandidan kohdalla. Hiivakolonisaatio on varsin
yleistä etenkin laajakirjoisia antibiootteja saaneilla.
Jos potilas ei ole neutropeeninen, on kandidan ai-
heuttama VAP harvinainen (16). Anaerobisten bak-
teerien merkitys on niinikään epäselvä (7).

Ventilaattoripneumonian ehkäisy
Koska intubaatio on merkittävin tekijä ventilaatto-
ripneumonian synnyssä, tärkeintä ventilaatoripneu-

monian ehkäisyssä on intubaatioajan minimoimi-
nen.

Hyvä käsihygienia on tärkein yksittäinen toimi
pyrittäessä ehkäisemään sairaalainfektioita. Käsihy-
gienian tehokkuus on osoitettu myös teho-osastoil-
la (17). Kädet tulee desinfioida ennen ja jälkeen jo-
kaisen potilaskontaktin. Tavallisesti tähän käytetään
alkoholipohjaisia käsidesinfektioaineita, joihin on
lisätty ihoa suojaavia aineita. Käsien pesu veden ja
saippuan avulla on tarpeen pääsääntöisesti vain sil-
loin, kun kädet ovat näkyvästi likaantuneet tai niil-
le on roiskunut eritteitä. Hansikkaiden käyttö ei
poista käsidesinfektion tarvetta, sillä kädet usein
kuitenkin kolonisoituvat hansikkaita riisuttaessa.
Teho-osastoilla käsidesinfektion tarve syntyy toden-
näköisesti useammin kuin millään muulla sairaa-
lan osastolla. Käsidesinfektion toteutumisessa on
paljon parantamisen varaa; lähes kaikissa tehdyissä
tutkimuksissa käsidesinfektio on toteutunut alle
puolessa niistä tapauksista, kun desinfektio olisi pi-
tänyt suorittaa (17). Toisaalta käsihygienian paran-
taminen ei vaadi monimutkaisia toimia. Tuoreessa
sveitsiläistutkimuksessa käsihygienian toteutumis-
ta kyettiin merkittävästi parantamaan yksinkertai-
sella valistuskampanjalla (18). Samalla sairaalain-
fektioiden prevalenssi väheni merkittävästi.

Hengitysteitä instrumentoitaessa tulee luonnol-
lisesti noudattaa aseptiikkaa. Potilasta tulee makuut-
taa ylävartalo kohotettuna. Respiraattoriletkustoi-
hin kondensoitunut neste tulee poistaa. Maha-
laukun ylivenyttymistä suurilla enteraalisilla ravit-
semusmäärillä suositellaan vältettäväksi ja nenäma-
haletku tulisi poistaa heti, kun sen käyttöön ei enää
ole tarvetta. Intubaatioputken kuffin riittävä paine
estää subglottisten eritteiden pääsemistä alahengi-
tysteihin. On kehitetty myös erityisiä intubaatio-
putkia, jotka on varustettu imukanavalla, joka mah-
dollistaa jatkuvan subglottisten eritteiden imemi-
sen. (19)

Mahalaukun happamuuden lisännee maha-
laukun bakteerikolonisaatiota. Tämän vuoksi on
arveltu, että mahalaukun pH:ta nostava stressiul-
kusprofylaksia lisäisi ventilaattoripneumonian esiin-
tyvyyttä. Tämän johdosta takavuosina suosittiin
sukralfaatin käyttämistä stressiulkusprofylaksiassa.
Vaakakuppi on kuitenkin kallistunut jälleen maha-
laukun happamuutta vähentävien lääkkeiden puo-
lelle. Verrattaessa ranitidiinia sukralfaattiin, venti-
laattoripneumonian esiintyvyys pysyi suunnilleen
samana (20). Stressiulkuksen estäjänä happamuut-
ta vähentävät lääkkeet lienevät sukralfaattia tehok-
kaampia.

Taulukko 3. TAYS:n aikuisten teho-osastoilla (2 kpl) endotrakeaalisista
imulimanäytteistä yhden vuoden aikana viljeltyjä mikrobeja (kpl).

Koagulaasinegatiiviset stafylokokit 38

Staphylococcus aureus 34

Candida albicans 27

Enterokokit 14

Haemophilus influenzae 14

Streptococcus pneumoniae 9

Pseudomonas aeruginosa 5
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Maha-suolikanavan dekontaminaatiolla käyttä-
en imeytymättömiä antimikrobisia valmisteita (se-
lective digestive decontamination, SDD) on joissa-
kin tutkimuksissa pystytty vähentämään ventilaat-
toripneumonioita (21). SDD:n vaikutuksesta teho-
osaston bakteerikantojen resistenssitilanteeseen on
kuitenkin esitetty perusteltu huoli, ja mikä tärkein-
tä, selektiivisellä dekontaminaatiolla ei ole ollut vai-
kutusta tehohoitopotilaan ennusteeseen (21). Ny-
kykäsityksen mukaan maha-suolikanavan dekonta-
minaation käyttäminen ei ole perusteltua.

Ventilaattoripneumonian
antibioottihoito
Ventilaattoripneumoniaan sairastuneen empiirisen
antibioottihoidon valinta on yhtä haasteellinen teh-
tävä kuin sen diagnoosikin. Alan oppikirjat varovat
antibioottisuositusten antamista, mikä on viisasta,
sillä empiirisen antibioottihoidon valinta riippuu
vahvasti kunkin yksikön mikrobiepidemiologiasta
ja vallitsevasta resistenssitilanteesta. Ventilaattorip-
neumonian oikeata antibioottihoitoa ei tunneta
(22). VAP:n empiirinen antibioottihoitokäytäntö
onkin sovittava sairaalakohtaisesti, huomioon ot-
taen paikallinen mikrobisto ja resistenssitilanne.

Lopuksi
Ventilaattoripneumonia on tehohoidon merkittä-
vä komplikaatio, jonka tärkein hoitomuoto ennal-
taehkäisy. Ventilaattoripneumonian diagnostiikan
”kultaisen standardin” löytämisessä riittää haastet-
ta tulevaisuudessa. Ventilaattoripneumonian hoito
on ryhmätyötä, jossa osaston lääkärin, infektiolää-
kärin ja kliinisen mikrobiologin sujuva yhteistyö on
tärkeää. Käsihygienian merkitystä teho-osaston in-
fektioiden ehkäisyssä ei voi liikaa korostaa. Kuten
tuore esimerkki osoittaa, työkalut käsihygienian
parantamiseksi eivät ole monimutkaisia, tärkeintä
on asian tiedostaminen.
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