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Tutkimuksen tarkoitus

Keuhkonsiirrot ovat Suomessa vakiintuneet lop-
puvaiheen keuhkosairauksien hoidoksi. Hengitys-
konehoitoon ajautuneet potilaat on kansainvälisten 
huonoiksi havaittujen tulosten perusteella jätetty 
aiemmin tämän hoidon ulkopuolelle. Kuvaamme 
tässä kokemuksemme omista potilaistamme, jot-
ka kroonisen keuhkosairauden loppuvaiheen aku-
tisoitumisen tai rajun akuutin keuhkosairauden 
vuoksi olivat ajautuneet teho- ja hengityskonehoi-
toon. 

Aineisto

Viimeisen viiden vuoden aikana olemme tehneet 
43 keuhkonsiirtoa. Kolme potilasta oli maksimaa-
lisesta konventionaalisesta hoidosta huolimat-
ta ajautunut hengityskonehoitoon fibrotisoivan 
keuhkosairauden, joko UIP:n, NSIP:n tai AIP:n 
vuoksi. 

Menetelmät

Yksi potilaista oli ennen siirtoa vuoroin invasiivi-
sesti vuoroin noninvasiiviseti ventiloitu. Kaksi po-
tilaista joutui hengityskoneeseen asettamisen jäl-
keen persistoivan kaasunvaihtohäiriön ja veren-
kierron romahtamisen vuoksi veno-arterielliiin 
ECMO:on. Yksi potilaista tarvitsi dialyysiä ennen 
ECMO:n asettamista kehittyneen anurian vuok-
si. Kahden potilaan kohdalla tilannetta komplisoi 
ennen siirtoa myös pneumonia. Palautumattomia 
elinvaurioita ei ennen siirtoa voitu osoittaa, eikä 

bedside-siirtoselvittelyissä todettu estettä elinsiir-
rolle. Keuhkosiirrettä potilaat odottivat 4–34 päi-
vää. ECMO-hoito sydänkirurgisella teho-osastol-
la kesti 1–34 vuorokautta.

Tulokset

Kaikki kolme potilastamme selvisivät toimenpi-
teestä. ECMO:a ei tarvittu enää siirron jälkeen, ja 
potilaat extuboitiin 19, 96 ja 360 tuntia tuntia siir-
ron jälkeen. Heille ei kehittynyt mitään neurologi-
sia eikä muita pysyviä elinvaurioita. Tehohoitoai-
ka siirron jälkeen oli 10–39 vuorokautta. Kaksi po-
tilaista viettää normaalia elämää 2 vuotta siirron 
jälkeen, ja kolmas potilaista on toipumassa vuode-
osastolla. 

Johtopäätökset

Viimeisen viiden vuoden ajalta keuhkonsiirtopo-
tilaiden 30 päivän eloonjääminen on ollut 98  %, 
ja lähes 90  % näistä potilaista on edelleen elos-
sa. Hyvien tulosten ja muita pohjoismaita sel-
västi lyhyemmän keuhkonsiirtoa odottavien lis-
tan vuoksi keuhkonsiirtoon hyväksytään myös 
hengityskonehoitoon ajautuneita potilaita. No-
peasti etenevissä keuhkosairauksissa siirtosel-
vittelyihin pitäisi tietenkin ryhtyä saman tien 
kun diagnoosi on varmistunut. Muutoin perus-
terveiden potilaiden kohdalla hengityskonehoi-
toon joutuminen ei kuitenkaan ole este keuh-
konsiirtoharkinnalle. Nykyaikainen ECMO-lait-
teisto on kokemustemme mukaan äärimmäisis-
sä tapauksissa käyttökelpoinen silta siirtoon. 




