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Inhaloitava typpioksidi akuutin
hengitysvajausoireyhtymän hoidossa

Juha Perttilä

ARDS / ALI

Akuutti hengitysvajausoireyhtymä (ARDS) kuvat-
tiin jo yli 30 vuotta sitten. Sen kehittyminen liittyy
vaikeisiin sairauksiin, infektioihin sekä traumoihin
ja se onkin yleensä laajemman, useaan elinjärjestel-
mään kohdistuvan tautiprosessin yksi ilmentymä.
ARDS:ää esiintyy etenkin vaikeassa sepsiksessä
(43%:lla tapauksista), vaikeassa traumassa (25%:lla)
sekä aspiraation yhteydessä (22%:lla) (1,2).

ARDS-potilailla on alkuvaiheessa ei-kardiogee-
ninen keuhkopöhö johtuen alveolikapillaarimem-
braanien permeabiliteettihäiriöstä. Keuhkojen il-
mastoitunut osuus on pienentynyt ja se on epäho-
mogeenisesti jakaantunut. Keuhkoissa voidaan to-
deta laajoja alueita, joissa ventilaatio on vähenty-
nyt tai lähes olematon, eikä näissä osissa virtaava
veri hapetu. Valtimoveren happiosapaineen merkit-
tävä väheneminen johtuu pääosin keuhkojen lisään-
tyneestä oikovirtauksesta. Vasta ARDS:n myöhäi-
semmässä vaiheessa uhkaa keuhkojen fibrotisoitu-
minen.

ARDS:n yleisyydestä on esitetty hyvinkin risti-
riitaisia lukuja, johtuen alkuvaiheen diagnoosikri-
teerien sekavuudesta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa
arvioitiin aiemmin esiintyvän vuosittain noin 150
000 ARDS-tapausta. Luku oli ilmeisen yliarvioitu
ja nykyisin arviot vaihtelevat 5 000 – 40 000 välil-
lä. Asia on nyt selkiintynyt, kun v. 1992 saatiin kan-
sainvälisen konsensuksen mukaiset määritelmät
ARDS:n ja akuutin keuhkovaurion (ALI) kriteereik-
si. Akuutti hengitysvajausoireyhtymä on kyseessä
silloin, kun 1) tilanne on alkanut akuutisti, 2) rönt-
genkuvassa näkyy molemminpuoliset keuhkoinfilt-
raatit, 3) sydänperäinen syy on suljettu pois (PCWP
< 18 mmHg) sekä PaO

2
/FiO

2
 < 200 mmHg huoli-

matta PEEP-tasosta. ALI:ssa kriteerit ovat muuten
samat, paitsi että suhdeluku PaO
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mmHg. Kuolleisuus ARDS:ään pysytteli pitkään
60%:ssa, mutta viimeaikoina se näyttäisi laskeneen
40%:n tuntumaan ehkä ARDS:n paremman pato-
fysiologian tuntemuksen ja keuhkoa säästävien ven-
tilaatiostrategioiden kehittymisen myötä (3,4).

Typpioksidi

Typpioksidi, joka aiemmin oli hyvin tunnettu teol-
lisuuden, autojen ja tupakoinnin tuottamana ym-
päristön saasteena, on nyt osoittautunut monen fy-
siologisen ilmiön tärkeäksi välittäjäaineeksi. Yksi
merkittävimmistä oli vuoden 1987 havainto, jossa
kaasumaisen typpioksidin havaittiin olevan veri-
suonten edoteelin relaksoivan tekijän (endothelium
drived felaxing factor, EDRF) (5). Tästä havainnosta
Robert Furchgott, Louis Ignarro ja Ferid Murad
saivat vuoden 1998 fysiologian tai lääketieteen No-
bel-palkinnon. Typpioksidin vasodilatoivia ominai-
suuksia lääketiede oli kuitenkin jo kauan käyttänyt
tietämättään hyväkseen mm. lääkitsemällä potilai-
ta nitraateilla.

Elimistössä typpioksidia syntetisoituu verisuoni-
en endoteelissa L-arginiinista typpioksidinsytetaa-
sin välityksellä. Vapautunut NO puolestaan aktivoi
guanylaattisyklaasi-entsyymin, jolloin muodostuu
syklistä guanylaattimonofosfaattia (cGMP), joka
relaksoi verisuonien sileää lihasta. Verenkierrossa
NO inaktivoituu välittömästi sitoutumalla hemog-
lobiiniin. NO:n puoliintumisajan verenkierrossa on
arvioitu olevan vain 111-130 ms. Tämä selittää hy-
vin, miksi inhalaationa annosteltu NO aiheuttaa
vasodilataation hyvin ventiloiduilla keuhkon alu-
eilla ilman vaikutuksia systeemisessä verenkierros-
sa.
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NO:lla aikaan saatu keuhkosuonten vasodilataa-
tio lisää verenkiertoa hyvin ventiloiduilla alueilla.
Tämä kääntää verenvirtausta pois huonosti venti-
loituneilta alueilta vähentäen näin oikovirtausta.
Tämä ilmiö on selkeästi vastakkainen suonen sisäi-
sesti annosteltujen vasodilataatorien vaikutuksille
(nitroglyseriini, natriumnitroprussidi, prostasyklii-
ni), jotka non-selektiivisesti dilatoivat keuhkojen
verisuonia myös ventiloitumattomilla alueille lisä-
ten keuhkojen sisäistä oikovirtausta, jolloin valti-
moveren happiosapaine laskee edelleen. Niinpä, kun
inhaloitava typpioksidi (INO) otettiin lääketieteel-
liseen käyttöön 1990-luvun vaihteessa, toiveet mer-
kittävästä edistysaskeleesta ARDS:n hoidossa herä-
sivät.

INO ja ARDS

Vuonna 1991 ilmestyi ensimmäinen raportti INO:n
käytöstä ARDS:n hoidossa (6). Kuitenkin varsinais-
ta innostusta herätti Rossaintin työryhmän julkai-
su vuoden 1993 New England Journal of Medicine
-lehdessä (7). Siinä vertailtiin INO:n (18 ja 36 ppm
(parts per million by volume)) ja suonen sisäisesti
annetun prostasykliinin vaikutuksia kaasujenvaih-
toon ja keuhkoverenkiertoon yhdeksällä ARDS-
potilailla. INO laski selektiivisesti keuhkovaltimo-
painetta, paransi valtimoveren happiosapainetta ja
vähensi keuhkojen verenkierron oikovirtausta. Sen
sijaan prostasykliini laski keuhkovaltimopaineiden
lisäksi systeemiverenpainetta ja vähensi valtimove-
ren happiosapainetta lisäämällä keuhkojen oikovir-
tausta. Useat tämän jälkeiset tutkimukset osoitti-
vatkin ARDS-potilaan hapetusarvojen kohentumis-
ta sekä lyhyt- että pitkäkestoisissa INO-hoidoissa
(8,9). Tämä johtikin hyvin pian hyvin laajaan, lä-
hes rutiininomaiseen, INO:n käytön leviämiseen
vaikeiden ARDS-potilaiden hoidossa. Tämä on
poikkeuksellista, sillä typpioksidilta puuttui viralli-
nen hyväksyntä lääkinnälliseen käyttöön millään
indikaatioilla. Toksikologiset selvitykset olivat va-
javaiset. Samoin puuttui näyttö hoidon vaikutta-
vuudesta potilaan ennusteeseen. Aluksi oli käytössä
jopa tekniseen käyttöön valmistettua typpioksidia,
joka vasta myöhemmin korvattiin puhtaammalla
lääketieteellisiin tarkoituksiin valmistetulla (ja tie-
tysti huomattavasti kalliimmalla) typpioksidilla.

INO:n annostelu ja monitorointi

INO:ta annostellaan sekoittamalla sitä sisäänhen-
gityskaasuun niin, että siihen saadaan 1 – 40 ppm:n
konsentraatio. Toivotun vasteen saamiseksi useim-
mat potilaat tarvitsevat kuitenkin alle 20 ppm:n
pitoisuuksia. Erilaiset kaupalliset sovellutukset, joi-
ta Suomessakin on tarjolla ainakin kahteen hengi-
tyskonemalliin, ovat nykyisin syrjäyttäneet aiemmin
käytössä olleet omat viritelmät. INO vaikuttaa vain
noin puolella ARDS-potilaista. Lisäksi tehokkain
annos vaihtelee. Tavallisesti annostelu aloitetaan 1
ppm:llä 10 min ajan ja seurataan PaO
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detta. Tämän jälkeen annosta nostetaan ja säädel-
lään, kunnes tehokkain matalin annos on löydetty.
Annosvaste määritetään vähintään kerran vuorokau-
dessa.

Annostelun aikana monitoroidaan typpioksidin
lisäksi typpidioksdipitoisuutta, jolla varmistetaan,
ettei NO:n reagoidessa hapen kanssa muodostu tok-
sisia määriä typpidioksidia (> 5 ppm). NO:n sitou-
tuessa hemoglobiiniin muodostuu methemoglobii-
nia. Pitkittynyt inhalaatio suurella annoksella NO:ia
on yksittäisissä tapauksissa aiheuttanut kliinisesti
merkittävää methemoglobinemiaa (> 5 %), joten
sen päivittäinen seuranta on tarpeen.

INO:n vaikuttavuus ARDS:ssä

Pettymyksiä seurasi alkuinnostuksen jälkeen. Pian
havaittiin useissa eri tutkimuksissa, että typpioksi-
din vaikuttavuudessa oli suuria yksilökohtaisia eroa-
vuuksia. Noin 30 – 40 %:lla ALI / ARDS potilaista
INO:lla ei ollut merkittävää vaikutusta valtimove-
ren happiosapaineeseen (8,11). Lisäksi vaste saattoi
vaihdella samalla potilaalla päivittäin. Merkittävintä
oli kuitenkin se, että vaikka INO paransikin poti-
laan hapetusarvoja, niin itse tautiprosessiin ja poti-
laan ennusteeseen tällä ei näyttänyt olevan vaiku-
tusta. Esimerkiksi retrospektiivisen tutkimuksen
tulokset (12), jossa selviteltiin ALI/ARDS-potilai-
den INO:n vaikutuksia vuosina 1991 – 1994 Ruot-
sissa ja Norjassa, olivat pettymys. Tutkimukseen si-
sältyi kaikkiaan 56 yli 18-vuotiasta potilasta, jotka
saivat vähintään 4 tuntia INO:a. Hoitoaika vaihte-
li 5 tunnista 58 vuorokauteen (mediaani 4.2 vrk).
Sairaalakuolleisuus näiden potilaiden kohdalla oli
kuitenkin 59 % ja puolivuotiskuolleisuus 62 %.
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Kuolleisuus ei siis eronnut merkittävästi historialli-
sista kontrolleista.

Tämän hetken luotettavin julkaistu selvitys
INO:n annon vaikuttavuudesta ARDS-potilaan
ennusteeseen on Amerikkalainen faasi II:n prospek-
tiivinen, kaksoissokeutettu ja lumekontrolloitu
monikeskustutkimus, joka julkaistiin vuonna 1998
Critical Care Medicine -lehdessä (13). Siinä selvi-
teltiin INO:n turvallisuutta, fysiologisia vaikutuk-
sia sekä vaikutusta potilaan ennusteeseen 177 alku-
vaiheen (< 3 vrk kestänyt) ARDS-potilaalla. Poti-
laat saivat joko typpeä (lumelääke) tai inhaloitavaa
typpioksidia eri konsentraatioina (1.25, 5, 20, 40,
80 ppm). Tuloksena todettiin hapetuksen parane-
minen (> 20%) neljän tunnin kuluessa 60 %:lla
potilaista typpioksidiryhmässä verrattuna 24 %:iin
lumelääkeryhmässä. Kuitenkaan ryhmien välillä ei
todettu eroa kuolleisuudessa eikä hengityskonehoi-
toajoissa, ei myöskään komplikaatioissa. Ainoastaan
mahdollisesti lievänä viitteenä INO:n hyödyllisyy-
destä tuli esiin 5 ppm:n INO-ryhmän parempi toi-
puminen 28 vuorokauden kohdalla (post hoc ana-
lyysi). Yhtään positiivisemmalta ei näytä alustavat
tulokset vastaavasta eurooppalaisesta faasi III:n tut-
kimuksestakaan (14).

Tulevaisuuden näkymiä

Kun Science lehti vuonna valitsi typpioksidin vuo-
den 1992 molekyyliksi uskottiin NO:n nopeasti
todistavan lääkinnällisen tarpeellisuutensa. Vasta nyt
saatiin ensimmäinen virallinen lääketieteellinen in-
dikaatio, kun FDA hyväksyi vuoden vaihteessa
INO:n indikaatioksi vastasyntyneiden pulmonaa-
rihypertension. Sen sijaan tilanne ARDS:n kohdal-
la on avoin. Tähän mennessä tutkimuksissa on osoi-
tettu, että typpioksidi parantaa osalla ARDS-poti-
laista valtimoveren happiosapainetta vähentämällä
keuhkojen oikovirtausta. Kuitenkaan ei ole osoitet-
tu, että INO nopeuttaisi toipumista tai vähentäisi
kuolleisuutta. Näin ollen, ennen kuin näin on osoi-
tettu, typpioksidia ei tule käyttää ARDS-potilaiden
rutiinihoidossa, vaan sen käytön tulisi rajoittua klii-
nisiin hyvin kontrolloituihin tutkimuksiin, kunnes
sen hyöty tai hyödyttömyys on todistettu.
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