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Onko steroidihoidosta hyötyä  
akuutissa keuhkovauriossa? 

Ilkka Parviainen 

Akuutti	keuhkovaurio	on	tulehduksellinen	tautitila,	jolle	on	tyypillistä	lisään-
tynyt	keuhkokapillaarien	läpäisevyys,	plasman	ekstravasaatio	ja	valkosolujen	
infiltraatio	keuhkokudokseen	ja	alveoleihin.	Akuutin	keuhkovaurion	vakavim-
man	muodon,	ARDS:n,	ennusteen	parantamiseksi	on	intensiivisesti	pyritty	löy-
tämään	hoitokeinoja.	Kortikosteroidihoidon	tehoa	on	tutkittu	satunnaistetuissa	
etenevissä	tutkimuksissa	jo	1980-luvulta	alkaen	1–4.	ARDS:n	akuutin	vaiheen	
hoito	suuriannoksisella	kortikosteroidilla	on	ollut	pettymys,	mutta	kortikos-
teroidien	annostelusta	myöhäisvaiheen	ARDS:n	hoidossa	on	saatu	positiivisia	
tuloksia	5.	Niinpä	varsin	laajalti	hoitokäytännöksi	on	muotoutunut	metyylipred-
nisolonihoidon	aloitus	noin	viikon	kuluttua	ARDS:n	alusta,	ellei	tautitila	ole	
osoittanut	paranemisen	merkkejä.	

Keuhkovaurio voi syntyä sekä suoran keuh-
koperäisen että keuhkojen ulkopuolisen 
syyn seurauksena. Tavallisia keuhkope-

räisiä syitä ovat keuhkokuume, myrkyllisten kaa-
sujen hengittäminen, keuhkoruhje ja mahansisäl-
lön aspiraatio. Epäsuoran keuhkovaurion aiheut-
tajista tavallisimpia ovat sepsis, vaikea haimatuleh-
dus, monivamma ja massiivi verensiirto. Vaikean 
keuhkovaurion kulku koostuu yleensä eksudatii-
visesta, proliferatiivisesta ja fibroottisesta vaihees-
ta 6. Alkuvaiheessa ilmenevässä eksudatiivisessa 
vaiheessa endoteelisolut turpoavat ja solujen väli-
set junktiot suurenevat johtaen kapillaarin tyvikal-
von häiriöön, kapillaarivuotoon ja ödeeman muo-
dostukseen. 

Proliferatiivinen vaihe alkaa muutaman päi-
vän kuluttua mutta on tyypillisimmillään 2–3 vii-
kon kuluttua keuhkovaurion alusta. Fibroosi on 
keskeistä tässä vaiheessa. Tyypin II solut alkavat 
proliferoitua ja reunustavat tyvikalvoa. Fibroblas-
tit ja myofibroblastit vaeltavat tyvikalvon aukko-
jen kautta fibriinipitoiseen eksudaattiin alveoleis-
sa muodostaen sellulaarisen granulaatiokudoksen. 
Fibroottinen vaihe voi alkaa myös muutaman päi-

vän kuluessa. Voimakas keuhkon uudelleenmuo-
toutuminen ilmenee 3–4 viikon kuluessa keuhko-
vaurion alkamisesta. Alveolit laajenevat epäsään-
nöllisesti ja alveolaaristen tiehyiden fibroosia il-
menee. Tyypin III elastinen kollageeni korvautuu 
tyypin I jäykällä kollageenilla johtaen keuhkoku-
doksen jäykistymiseen. 

Polymorfonukleaariset valkosolut ovat merkit-
tävässä osassa keuhkovaurion synnyssä. Kiihty-
neen systeemisen inflammation seurauksena val-
kosolut aktivoituvat ja kertyvät keuhkoverenkier-
toon, josta ne vaeltavat keuhkojen soluvälitilaan. 
Tavallisesti noin 90  % alveolaarisista soluista on 
makrofaageja, mutta ARDS-potilailla noin 90  % 
on polymorfonukleaarisia valkosoluja. Surfaktan-
tin toiminnan häiriöt johtuvat tyypin II keuhko-
solujen vauriosta ja alveolaarisesta nestekertymäs-
tä. Tämän seurauksena kehittyy atelektaaseja ja 
kaasujenvaihdon häiriöitä. 

Tulehduksellisia välittäjäaineita pidetään mer-
kittävinä keuhkovaurion synnyssä. Sekä ARDS- 
että pneumoniapotilaiden bronkoalveolaarines-
teissä ja systeemiverenkierrossa on todettu lisään-
tyneitä IL-1β-, IL-6- ja TNF-α-pitoisuuksia 7. Li-
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säksi joukko muita inflammatorisia välittäjäainei-
ta on osallisena vaurion synnyssä. 

Steroidit ja inflammaatio 

Kortikosteroidit hillitsevät tulehdusvastetta moni-
mutkaisin solunsisäisin ja solukalvon reseptorivä-
litteisin mekanismein. Kortikosteroidit sammut-
tavat proinflammatoristen proteiinien – sytokii- 
nien, kemokiinien, adheesiomolekyylien, inflam-
matoristen entsyymien ja reseptoreiden – syntee-
siä säätelevien geenien toimintaa 8. Lisäksi korti-
kosteroidit aktivoivat anti-inflammatoristen vä-
littäjäaineiden – kuten IL-10, nuclear factor-κβ, 
ja IL-1-reseptoriantagonistin – synteesiä säätele-
viä geenejä. Tulehdusvasteen heiketessä plasman 
ekstravasaatio ja valkosolujen siirtyminen kapil-
laarin seinämän läpi vähenee. Kortikosteroidit dif-
fundoituvat valkosolujen kalvon läpi ja sitoutuvat 
solun sisällä glukokortikoidireseptoriin. Aktivoi-
tu reseptorikompleksi siirtyy tumaan, missä se se-
kä aktivoi anti-inflammatorisia proteiineja tuotta-
via reseptoreita että inhiboi inflammatorisia prote-
iineja tuottavia reseptoreita. 

Endogeeniset glukokortikoidit eivät aina riitä 
hillitsemään systeemistä tulehdusvastetta. Riittä-
mättömät pitoisuudet, perifeerinen glukokortikoi-
diresistenssi tai liian lyhytaikainen pitoisuuksien 
nousu saattavat olla syynä endogeenisten gluko-
kortikoidien huonoon vasteeseen ARDS-potilailla. 
Niinpä eksogeenisen glukokortikoidin annostelul-
la on pyritty hillitsemään myös keuhkovauriopo-
tilaiden tulehdusvastetta. ARDS-potilailla on to-
dettu, että metyyliprednisoloni aikaansaa TNF-α-, 
IL-1β-, IL-6-, ACTH- ja kortisolipitoisuuksien pie-
nenemisen liittyen keuhkovaurion ja muiden elin-
vaurioiden kliiniseen paranemiseen 7. 

Kliiniset tutkimukset 

1980-luvulla julkaistiin useita satunnaistettuja tut-
kimuksia varhaisen, suuriannoksisen, lyhytkes-
toisen kortikosteroidihoidon vaikutuksesta sekä 
keuhkovaurion ehkäisemisessä sepsispotilailla et-
tä akuutin keuhkovaurion hoidossa 1–4. Näissä tut-
kimuksissa käytettiin metyyliprednisolonia an-
noksella 30 mg/kg neljä kertaa vuorokaudessa 1–2 
vuorokauden ajan. Kortikosteroidihoito ei ehkäis-
syt keuhkovaurion syntymistä sepsispotilaille eikä 
parantanut ARDS-potilaiden ennustetta verrattu-
na kontrolliryhmän potilaisiin. 

Vuonna 1998 Meduri kumppaneineen julkai-
si tutkimuksen, johon nykyinen kortikosteroidien 

käyttö ARDS-potilaille on perustunut 5. Tutkimuk-
seen otettiin ARDS-potilaita, joiden hengityslaite-
hoito oli kestänyt vähintään seitsemän vuorokaut-
ta ja ARDS ei ollut merkittävästi korjaantunut. Po-
tilaat satunnaistettiin joko metyyliprednisoloni- 
tai lumeryhmään. Metyyliprednisolonia annostel-
tiin 2 mg/kg aloitusannos, sen jälkeen 2 mg/kg/vrk 
jaettuna neljään annokseen kahden viikon ajan, 1 
mg/kg/vrk jaettuna neljään annokseen viikon ajan, 
ja seuraavan 1,5 viikon kuluessa lääkitys purettiin 
asteittain pois. Kokonaishoitoaika oli 32 vuoro-
kautta. Potilaat satunnaistettiin ryhmiin 2:1 (me-
tyyliprednisoloni:lume). Tutkimukseen kertyi ai-
noastaan 24 potilasta. Tutkimus keskeytettiin en-
nenaikaisesti, koska ero ryhmien välillä oli niin 
merkittävä. 

Metyyliprednisoloniryhmässä keuhkovaurion 
aste oli pienempi, PaO2 / FiO2 suurempi, elinvau-
riot vähäisemmät ja onnistuneita ekstubaatioita 
enemmän kuin lumeryhmässä 10. tutkimuspäivä-
nä. Tehohoitokuolleisuus (0  % vs 62  %) ja sairaa-
lakuolleisuus (12  % vs 62  %) olivat myös pienem-
mät metyyliprednisoloniryhmässä. Lumeryhmäs-
tä neljä potilasta, joiden ARDS ei ollut parantunut 
10. tutkimuspäivään mennessä, sai metyylipred-
nisolonia. Näistä kaksi kuoli ja kaksi säilyi hengis-
sä. Tutkijat kommentoivat, että näin myöhäisvai-
heessa aloitettu kortikosteroidihoito ei tehoa, jos 
fibroproliferaatiovaihe on edennyt jo fibroosivai-
heeseen. Tämän tutkimuksen perusteella pitkä-
kestoinen, keskiannoksinen metyyliprednisoloni-
hoito parantaa ARDS:n ennustetta. Tutkimuksen 
potilasmäärä oli siis varsin pieni ja sattumallakin 
voi olla vaikutusta näin pienessä aineistossa. 

Vuosina 1997–2003 Yhdysvalloissa toteutettiin 
satunnaistettu, sokkoutettu monikeskustutkimus, 
jossa verrattiin metyyliprednisolonihoidon te-
hoa ja turvallisuutta placeboon ARDS-potilailla 9. 
Tutkimukseen osallistui 25 keskusta ja sisäänotto-
kriteereinä oli ARDS:n kesto 7–28 vrk, mekaani-
nen ventilaatio, bilateraaliset keuhkoinfiltraatit ja 
PaO2 / FiO2 < 200. Metyyliprednisolonia annettiin 
2 mg/kg alkuannos, sitten 0,5 mg/kg neljä kertaa 
vuorokaudessa kahden viikon ajan, 0,5 mg/kg kak-
si kertaa vuorokaudessa viikon ajan, minkä jälkeen 
lopetus 2–4 vuorokauden kuluessa. Vieroittumise-
dellytyksiä arvioitiin päivittäin, ja vieroitus tapah-
tui painetukiventilaation avulla. Potilaita seurat-
tiin kotiutushetkeen, kuoleman ajankohtaan tai 
maksimissaan 180 vrk. Ensisijainen päätemuuttu-
ja oli 60 vrk kuolleisuus, toissijaisia päätemuuttujia 
olivat ventilaattorivapaat ja elinvauriovapaat vuo-
rokaudet 28 vrk:een mennessä, infektiokompli-
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kaatiot 28 vrk:n kuluessa ja muutokset bronkoal-
veolaarinesteen tulehdusmarkkereissa seitsemän-
tenä päivänä. 

Tutkimukseen satunnaistettiin 180 potilasta. 60 
vuorokauden kuolleisuudessa ei ollut eroa (28,6  % 
lumeryhmä vs 29,2  % metyyliprednisoloniryh-
mä). Ventilaattorivapaita päiviä oli enemmän me-
tyyliprednisoloniryhmässä. Alaryhmäanalyysis-
sä niiden metyyliprednisoloniryhmän potilaiden, 
joiden ARDS oli kestänyt yli 14 vrk ennen tut-
kimuksen alkua, 60 vrk kuolleisuus oli suurem-
pi kuin vastaavien lumeryhmän potilaiden kuol-
leisuus (35  % vs 8  %, p = 0,02). Sitä vastoin niiden 
metyyliprednisolonia saaneiden potilaiden, joiden 
ARDS oli kestänyt 7–13 vuorokautta ennen tutki-
muksen alkua, 60 vuorokauden kuolleisuus oli hie-
man pienempi kuin vastaavien lumeryhmän poti-
laiden, joskaan ei tilastollisesti merkitsevästi (27  % 
vs 36  %, p = 0,26). 

Vakava metyyliprednisolonihoidon komplikaa-
tio oli vaikea myo- tai neuropatia, jota esiintyi yh-
deksällä metyyliprednisolonia saaneella potilaal-
la, mutta ei yhdelläkään lumeryhmän potilaal-
la. Sinänsä kaikkiaan myo- tai neuropatian ilme-
nemisessä ei ollut ryhmien välillä eroa. Vieroituk-
sen jälkeen uudelleen hengityslaitehoitoon joutui 
kuusi kontrolliryhmän ja 20 metyyliprednisoloni-
ryhmän potilasta, ja yhdellätoista näistä potilaista 
oli neuromyopatia (kahdella kontrolliryhmässä ja 
yhdeksällä metyyliprednisoloniryhmässä). Johto-
päätöksinä tutkijat totesivat, että metyylipredniso-
lonin rutiinikäyttöä ARDS:n hoidossa ei suositel-
la, ja myöhäisvaiheessa (yli kaksi viikkoa ARDS:n 
alusta) aloitettu metyyliprednisolonihoito saattaa 
lisätä kuolleisuutta. 

Tutkimusta arvioitaessa nousee esille muutama 
ongelma. Ainoastaan 5  % sisäänottokriteerit täyt-
tävistä soveltui lopulta tutkimukseen, joten poti-
lasjoukko oli valikoitunut eikä kovin hyvin edusta 
päivittäin hoidettavaa potilasaineistoa.. Tutkimuk-
sessa hengityslaitehoidon toteutusta ei määritetty, 
eikä hengityslaitehoidon toteutus vastannut nyky-
käsityksiä. Lumeryhmän tasannepaineet vaihteli-
vat 32–35 cmH2O välillä ensimmäisen kahden vii-
kon aikana. Aineiston keräys kesti seitsemän vuot-
ta, ja tutkimusaikana julkaistiin ainakin alhaisen 
kertahengitystilavuuden vaikutus ARDS-potilai-
den ennusteeseen, tiukan verensokerikontrollin 
vaikutus tehohoitopotilaiden ennusteeseen ja se-
daation päivittäisen keskeyttämisen edullinen vai-
kutus hengityslaitehoidon kestoon. 

Medurin tutkimusryhmä julkaisi vuonna 2005 
mielenkiintoisen tutkimuksen seitsemän vuoro-

kauden hydrokortisonihoidon vaikutuksesta vai-
keiden avohoitopneumoniapotilaiden ennustee-
seen 10. Pneumoniapotilaat satunnaistettiin ja sok-
koutettiin saamaan joko hydrokortisonia tai lu-
metta. Hydrokortisonia annosteltiin 200 mg:n al-
kuannos ja sen jälkeen infuusio 10 mg / h seitsemän 
vuorokauden ajan. Primaarisia päätemuuttujia oli-
vat PaO2 / FiO2 muutos kahdeksantena tutkimus-
päivänä, MODS-scoren (monielinhäiriö) muutos 
ja septisen sokin ilmaantuminen. Toissijaisia pää-
temuuttujia olivat mekaanisen ventilaation kesto, 
tehohoidon ja sairaalahoidon kesto, sekä sairaala-
kuolleisuus ja 60 vuorokauden kuolleisuus. 

Välianalyysit tehtiin jokaisen 20 potilaan jäl-
keen ja 46 potilaan jälkeen tutkimus keskeytet-
tiin PaO2 / FiO2-eron ja sairaalakuolleisuuseron pe-
rusteella. Tutkimuspäivänä 8 PaO2 / FiO2 oli suu-
rempi (332 + 80 vs 237 + 92, p = 0,0008), MODS 
score pienempi (0,3 + 0,5 vs 1,0 + 0,9, p = 0,003) ja 
septistä sokkia esiintyi vähemmän (0  % vs 43  %, 
p = 0,001) hydrokortisoniryhmässä. Sairaalakuol-
leisuus (0  % vs 30  %, p = 0,009) ja 60 vuorokauden 
kuolleisuus (0  % vs 38  %, p = 0,001) olivat pienem-
mät hydrokortisoniryhmässä. Lisäksi hengityslai-
tehoidon kesto, tehohoidon kesto ja sairaalahoi-
don kesto olivat merkitsevästi lyhyemmät hydro-
kortisoniryhmässä. Ongelmana on pienehkö ai-
neisto ja osittain epätasaisesti jakaantunut aineisto 
ryhmien välillä. Tutkimuksen alkuvaiheessa inva-
siivisessa mekaanisessa ventilaatiossa oli 16 lume-
ryhmän potilasta ja seitsemän hydrokortisoniryh-
män potilasta, noninvasiivista ventilaatiota sai kol-
me lumeryhmän ja kahdeksan hydrokortisoniryh-
män potilasta. 

Onko steroidihoidosta hyötyä  
akuutin keuhkovaurion hoidossa? 

Tutkimusten perusteella suuriannoksisesta, lyhyt-
kestoisesta metyyliprednisolonihoidosta keuhko-
vaurion varhaisvaiheessa ei näyttäisi olevan hyö-
tyä. Sen sijaan keskiannoksisen metyylipredniso-
lonihoidon asema on edelleenkin epäselvä. Medu-
rin ja kumppaneiden pienen aineiston positiivi-
nen tulos yhdistettynä ARDSnetworkin 7–13 vrk 
ARDS:n alusta aloitetun metyyliprednisolonihoi-
toryhmän tuloksiin mielestäni puoltaa metyyli-
prednisolonihoidon aloitusta noin viikon kulut-
tua ARDS:n alusta, ellei keuhkovaurio ole kor-
jaantumassa. Sen sijaan ARDS:n myöhäisvai-
heessa kortisonihoidon aloituksesta saattaa ol-
la haittaa. Pneumonian steroidihoidosta tarvitaan 
lisätutkimuksia. Hydrokortisonihoidon alusta-
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vat hyvät tulokset vaikean pneumonian hoidos-
sa antaa aiheen pohtia olisiko varhain aloitettu, 
pieniannoksinen, lyhyehkö (noin viikon) steroi-
dihoito myös ARDS:n hoidossa hyödyllinen? 
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