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Suomalaisten kollegoiden julkaisemaa

Tutkimus 2010: Tehohoito

Tehohoidon alalla on uskomattoman hienosti onnistuttu tekemään 
koko maan kattavaa yhteistyötä. Tiedon keruussa on osattu kehittää 
ja hyödyntää tehohoidon laatutietokantaa. Suomalaiset monikeskus-
tutkimukset ovat nousseet pääkirjoitusten aiheiksi, ja lisää on tulossa 
(FINNSEPSIS, FINNALI, FINNRESUSCI, FINNAKI). 

Hengitysvajaus: FINNALI-projekti

FINNALI-tutkimukseen seulottiin 25 Suomen te-
ho-osaston hengitysvajauspotilaat 8 viikon ajal-
ta v. 2007. Ventilaatiotuen tarve jatkui yli 6 tun-
tia 39  %:lla (958/2473) teho-osastoille tulevista, ja 
65  % heistä selvisi hengissä yli vuoden 1–2. Hengi-
tysvajauksen hoito oli kustannusvaikuttavaa: kun 
sairaalahoidon kustannuksiksi laskettiin n. 21 000 
€ selviytynyttä potilasta kohden, laatupainote-
tun elinvuoden (QALY) hinnaksi tuli n. 1400 € 1–2. 
Koettu elämänlaatuindeksi (EQ-5D) vuoden koh-
dalla oli heikompi kuin ikä- ja sukupuolivakioidul-
la vertailuväestöllä, kuten odotettiinkin 1–2.

Hengitysvajauspotilaista 96 %:lla havaittiin al-
hainen seerumin sinkkipitoisuus, mutta sinkkitaso 
ei ennustanut ventilaatiotuen tai tehohoidon kes-
toa eikä kuolleisuutta 3. Plasman vapaan DNA:n pi-
toisuuteen yli 16 000 GE/ml ja B-tyypin natriureet-
tisen peptidin N-terminaalisen propeptidin (NT-
pro-BNP) pitoisuuteen yli 1765 pg/ml liittyi suu-
rentunut kuolemanriski, mutta niitä ei arvioitu 
hyödyllisiksi yksilölliseen ennustearvioon 4–5. 

FINNSEPSIS-projekti

FINNSEPSIS-tutkimukseen seulottiin 24 Suo-
men teho-osaston vaikeaa sepsistä sairastavat po-
tilaat 4 kk ajalta v. 2004–05 6. Kaikista tehohoito-
jaksoista 11 % (472 / 4500) liittyi vaikeaan sepsik-
seen, ja 59 % potilaista selvisi hengissä yli vuoden 6. 
FINNSEPSIKSEN tuloksia on esitetty 10 julkaisus-

sa vuodesta 2007 alkaen, ja mainitsen niistä tässä 
tuoreimmat. 

Seerumin prokalsitoniini (PCT) ei ollut CRP:tä 
parempi merkkiaine vaikean sepsiksen ennustear-
viossa 7. Reilu, yli 50 % PCT-lasku 72 h tunnissa 
ennakoi parempaa ennustetta (sairaalakuolleisuus 
12 % vs 30 %) 7. Uudella, herkällä määritysmene-
telmällä havaittiin sydänperäinen troponiinipääs-
tö (hs-cTnT) kaikilla vaikeaa sepsistä sairastavil-
la potilailla 8. Pitoisuus korreloi verenkiertohäiri-
ön vaikeuteen, muttei ylittänyt SAPS II -pisteytys-
tä sairaalakuolleisuuden ennustamisessa 8. FINN-
SEPSIS-aineiston jälkitarkastelussa havaittiin, että 
etenkin postoperatiivisten vaikeaa sepsistä sairas-
tavien potilaiden sairaalakuolleisuus oli suurempi 
pienen paikkaluvun teho-osastoilla kuin suurissa 
yksiköissä 9. Tulos herättää kysymyksen josko tämä 
potilasryhmä hyötyisi hoidon keskityksestä 9. 

Sepsiksen patofysiologiaa

Fiia Gäddnäs ym. havaitsivat sepsispotilailla ter-
veitä verrokkeja matalampia kollageeni I:n ja III:n 
propeptidien pitoisuuksia merkkinä ihon kollagee-
nisynteesin heikentymisestä 10. Toipumisvaiheessa 
tuotanto näytti kiihtyneen 3.:een ja normalisoitu-
neen 6. kuukauteen mennessä. Toisessa työssä ha-
vaittiin vaikeaa sepsistä sairastavien seerumissa ja 
ihon imurakkulanesteessä suurempia säikeisiä kol-
lageeneja hajottavien matriksin metalloproteinaa-
sien 2 ja 8 pitoisuuksia kuin terveillä verrokeilla 
(N = 44+15) 11.
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Verenkiertovajaus

Eurooppalaisille teho-osastojen ylilääkäreille 
(N = 481, 16 maata) v. 2009 lähetetyssä kyselyssä 
kartoitettiin septisen sokin hoitokäytäntöjä 12. Ky-
selyyn vastasi 49 %, mutta vain 30 %:lta tuli tilas-
toanalyysiin soveltuva vastaus. Nesteiden, lääkkei-
den ja monitoroinnin valinnoissa vaihtoehtoja löy-
tyi, toisaalta näiden peruspalikoidenkaan osalta ei 
”gold standardia” ole vielä sementoitu. Hemody-
naamiset tavoitteet olivat osin linjassa Surviving 
Sepsis -ohjeiston kanssa. 

Australian ja Uuden-Seelannin tehohoitotutki-
jat analysoivat neljän yliopistosairaalan tehohoi-
torekisteristä 7155 potilaan laktaattimääritysten 
(N = 172 723) yhteyttä ennusteeseen 13. Kynnysar-
voa 0,75 mmol/l suurempiin laktaattipitoisuuksiin 
liittyi suurentunut kuolemanriski, vaikkei normaa-
liksi katsottu viitealue ylittynyt. Kirjoittajat ehdot-
tavatkin viitearvojen uudelleenarviointia. Pohjois-
maisessa monikeskustutkimuksessa peräsuolen 
laktaattipitoisuudella septisen sokin alkuvaiheessa 
ei ollut yhteyttä kuolleisuuteen (N = 130) 14. 

Stephan Jakob ym. analysoivat vatsaontelon 
paineen (IAP) mittaustekniikkaa (N = 12 possua) 
ja havaitsivat mm. että PEEP:n muutoksilla 0–10 
mmHg ei ollut merkitystä 15. Tero Martikaisen ym. 
aivokuoleman hypotensiivisen vaiheen koe-eläin-
mallissa (N = 15 possua) havaittiin, että vaikka hy-
potensio korjaantui vasopressiinillä, hapentarjonta 
ja SMA:n virtaus samalla heikkeni 16. Dopamiinil-
la painetavoitetta ei saavutettu, mutta näitä haitto-
ja ei ilmennyt 16.

Veri ja hyytymishäiriö

Jyrki Tenhunen on yhteistyössä roomalaisen tut-
kijaryhmän kanssa mallintanut Hb-tason yhteyt-
tä hiilidioksidin kuljetukseen ja happo-emästa-
sapainoon sepsiksessä (N = 240) 17. Tutkimus tuo 
kiinnostavasti esille hemoglobiinin kuljetuskapasi-
teetin roolia hyperkapniassa ja asidoosissa. Aust-
ralian ja Uuden-Seelannin tehohoitoyhdistyksen 
(ANZIC) tutkijat kartoittivat 47 teho-osaston ve-
rensiirrot 5 viikon ajalta v. 2008 18. Kansallisista ve-
rituotteen annon kynnysohjeista poikettiin vain 
2  %:ssa punasolusiirroista (siirtoa edeltävä Hb 
keskimäärin 78 g/l), mutta verihiutaleiden osalta 
53  %:ssa ja jääplasman osalta 29 %:sta siirroista 18. 

Neljä suomalaista yliopistosairaalaa oli mu-
kana lääketutkimuksessa, jossa analysoitiin ak-
tivoitu proteiini C -infuusion vaikutusta proteii-
ni C:n plasmapitoisuuteen vaikeassa sepsiksessä 

(N = 496) 19. Randomisoidussa tutkimusasetelmas-
sa osoitettiin, että annoksella ja infuusion kestolla 
oli vaikutusta plasman proteiini C:n pitoisuuteen. 
Ville Pettilän ym. pilottitutkimuksessa (N = 16+16) 
vaikean akuutin haimatulehduksen pohjalta elin-
vaurioihin ajautuneet potilaat eivät hyötyneet ak-
tivoitu proteiini C -profylaksiasta 20. 

Keskushermoston tila

Tadeusz Musialowiczin ym. työssä BIS-monito-
rointi osoittautui hyödylliseksi EEG:n purskevai-
mentumaan tähtäävän propofolianestesian seu-
rannassa status epilepticus -potilailla (N = 10; 192 
EEG-tuntia) 21. BIS-kynnysarvoon 30 liittyi purs-
kevaimentuma 99 %:n herkkyydellä ja 98 %:n spe-
sifisyydellä. 

Sikainfluenssa

Australian ja Uuden-Seelannin tehohoitoyhdistyk-
sen tutkijat olivat syksyllä 2009 ensimmäisiä ra-
portoimassa havaintoja sikainfluenssapandemias-
ta. Myös lasten H1NI-influenssaan liittyvä teho-
hoito Australian ja Uuden-Seelannin teho-osas-
toilla (N = 83) eteläisen pallonpuoliskon talvena 
2009 analysoitiin 22. Puolella lapsista oli jokin pe-
russairaus. Useimmilla (58 %) diagnosoitiin pneu-
monia, ja 80 %:a kaikista tarvitsi ventilaattorihoi-
toa. Aikuisiin verrattuna kuolleisuus oli pienempi, 
7 % vs. 17 %. 

Tehohoidon organisaatio

Pohjoismaisena yhteistyönä on rakennettu tutki-
musrekisteri ”kansallisiin tehohoitorekistereihin” 
Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa kirjatuista hoito-
jaksoista v. 2006 (N = 53 305) 23. Tehohoitoajan me-
diaani oli 1,6 pv ja teho-osastokuolleisuus 9 %. 
Potilaan kuolemaan päättyvien tehohoitojakso-
jen kesto ei ollut pitkä: mediaani 1,3 pv Suomes-
sa ja Ruotsissa ja 1,9 pv Norjassa. Tehohoitoajan 
lyhyyteen ennen kuolemaa liittyviä itsenäisiä teki-
jöitä olivat ikä, tulo päivystyksenä, naissukupuoli 
ja maa. 

Potilaiden kokemusta teho-osastosta ympäris-
tönä on analysoitu 24 h DVD-tallennuksen (N = 4) 
avulla kvalitatiivisessa tutkimusasetelmassa OYS:n 
teho-osastolla 24. Löydöksiä arvioitiin fyysisen, so-
siaalisen ja symbolisen ympäristön näkökulmista. 

Kustannusvaikuttavuusanalyysien laatupaino-
tettujen elinvuosien laskennassa on käytetty erilai-
sia elämanlaatumittareita, joista 15D vaikutti EQ-
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5D:tä herkemmältä HYKS Meilahden tehohoitoai-
neistossa (N = 929) v. 2003–04 25. Taru Kantola ym. 
ovat laskeneet akuuttiin maksan vajaatoimintaan 
annetun MARS-hoidon jälkeisen laatupainotetun 
elinvuoden (QALY) hinnaksi n. 65 000 € 26. Tämä 
arvioitiin puolet halvemmaksi kuin perinteinen 
hoito historiallisilla verrokeilla 26. Elämänlaatua ar-
vioitiin 15D-mittarilla 26.

Genetiikkaa

Hemioksygenaasi-1 (HO-1) suojaa soluja ja in-
dusoituu elimistön stressitilanteissa. Katri Saukko-
nen ym. analysoi HO-1:n plasmapitoisuuden ja ge-
neettisten polymorfismien yhteyttä monielinvau-
rion ilmaantuvuuteen ja tehohoitokuolleisuuteen 
(N = 244) 27. HO-1 pitoisuuksilla ja tutkituilla po-
lymorfioilla ei ollut yhteyttä kuolleisuuteen. Erää-
seen HO-1 haplotyyppiin näytti liittyvän matalam-
pi plasmapitoisuus ja alhaisempi monielinhäiriön 
määrä. 
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