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FINNALI-tutkimus tulee
Tero Varpula 

Hengitysvajaus	on	keskeinen	tehohoidon	tarvetta	ja	toteutusta	hallitseva	elin-
toimintahäiriö.	Hengitysvajauksen	esiintyvyyttä,	hoitoon	käytettyjen	resurssien	
tarvetta	ja	hoidon	lopputulosta	koskevaa	suomalaista	tutkimustietoa	on	käytet-
tävissä	vain	niukasti.

Tehohoidon katsotaan syntyneen kun 1950-
luvulla alettiin soveltaa leikkaussaleista tut-
tuja menetelmiä poliopotilaiden hoidos-

sa. Positiivisella paineella toteutettu hengityksen 
avustaminen osoittautui nopeasti rintakehän ul-
koista negatiivista painetta hyödyntäviin menetel-
miin (”rautakeuhko”) verrattuna hyvin vaikutta-
vaksi hoidoksi 1. Retrospektiivisesta potilassarjasta 
voidaan laskea nykyisillä EMB-menetelmillä, että 
hoidettaessa äkillistä hengitysvajausta positiivisel-
la ilmatiepaineella, on NNT luku on vain 1,3 ver-
rattuna aiempiin menetelmiin. Menetelmä otet-
tiinkin nopeasti laajaan käyttöön ja samalla syn-
tyi tarve muodostaa keskitetysti korkeaa teknolo-
giaa ja suuria henkilöresursseja hyödyntäviä osas-
toja; teho-osastoja.

Vaikka vettä Gumbölen joessa onkin sitten 
Kööpenhaminan polioepidemian ja Björn Ibsenin 
päivien virrannut eräskin ämpäri, on hengitysva- 
jaus yhä tavallisin tehohoitoon johtava elintoimin-
tahäiriö. Teho-osastoilla hoidettavista potilaista on 
jopa 70–80  %:lla joissain hoitojakson vaiheessa te-
hohoidon menetelmiä vaativa hengitysvajaus 2–

4. Epidemiologista tutkimusta vaikeuttaa se, että 
hengitysvajaukselle elintoimintahäiriönä ei ole yh-
tenäistä, yleisesti hyväksyttyä määritelmää.

Äkillinen hengitysvajaus ei ole itsenäinen sai-
raus, vaan elintoimintahäiriö, joka liittyy keuh-
koihin, keuhkoverenkiertoon, keskushermostoon, 
hengityslihaksiin ja rintakehään kohdentuviin sai-
rauksiin. Äkillisellä hengitysvajauksella tarkoite-
taan äkillistä tilannetta, jossa happeutumisen häi-
riö, hiilidioksidin kertyminen ja/tai hengitystyön 
lisääntyminen aiheuttaa elimistön tasapainolle 
häiriön ja välittömien hoitotoimien tarpeen 5.

Käytännössä hengitysvajauksen olemassaolo 
määrittyykin tarvittavien hoitomenetelmien kaut-
ta. Tarve positiivista ilmatiepainetta hyödyntävälle 
hoitomenetelmälle, kuten CPAP-naamarihoidol-
le, non-invasiiviselle ventilaatiolle tai invasiivisille 
ventilaatiolle onkin käyttökelpoinen seulontakri-
teeri äkillisen hengitysvajauksen toteamiseksi epi-
demiologista tutkimusta varten. 

Hengitysvajauksen tyypit 

Äkillinen hengitysvajaus voi liittyä lähes mihin ta-
hansa vakavaan perussairauteen. Tavallisia syitä 
ovat vasemman kammion vajaatoiminta, hengi-
tystieinfektiot, kroonisen obstruktiivisen keuhko-
sairauden pahenemisvaihe sekä postoperatiiviseen 
tilaan tai erilaisiin vammoihin liittyvä hengitys-
vajaus. Patofysiologisesti jaottelu ventilaatiovaja-
ukseen ja hypoksemiana esiintyvään alveolitason 
kaasujenvaihtohäiriöön on hoidon suunnittelun 
kannalta käyttökelpoinen, mutta käytännössä tilan 
luokittelu puhtaasti jompaankumpaan ryhmään ei 
ole suinkaan yksiselitteistä 5. 

Keskeinen tehohoidossa tavattava hengitysva-
jauksen syy on akuutti keuhkovaurio (ALI) ja sen 
vaikea alamuoto äkillinen hengitysvajausoireyh-
tymä (ARDS). Diagnostisten kriteereiden määrit-
tely on osoittautunut ongelmalliseksi jo oireyhty-
män kuvaamisesta alkaen 6. ALI/ARDS:n patofy-
siologisesti keskeiselle ilmiöille, inflammatoristen 
mekanismien aiheuttamalle keuhkokapillaarin en-
doteelin vaurioitumiselle ja sen toiminnallisena 
seurauksena tapahtuvalle lisääntyneelle permea-
biliteetille ei ole olemassa spesifistä ja sensitiivis-
tä diagnostista menetelmää – vertauskuvallises-
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ti ”ALI/ARDS:n troponiinia” – kuten akuutin sy-
däninfarktin diagnostiikassa 7. Jopa ALI/ARDS:n 
patologis-histologinen kuva, lisääntynyt permea-
biliteetti ja diffuusi alveolaarinen vaurio (DAD), 
ovat varsin epäspesifejä käsitteitä. DAD-muutok-
sia nähdäänkin hyvin monen keuhkoja vaurioit-
tavan prosessin lopputuloksena. Kaikkiaan pato-
logis-anatomisen diagnostiikankin kultaisen stan-
dardin puuttuminen tekee ymmärrettävästi kliini-
sesti käyttökelpoisten kriteerienkin määrittelyjen 
vaikeaksi 8. Nykynäkemys onkin, että ALI/ARDS:n 
ymmärtäminen hyvin stereotyyppiseksi syndroo-
maksi, jopa tietyn patognomisen piirteen omaa-
vaksi taudiksi, on ilmiön ymmärtämisen kannal-
ta harhaanjohtavaa 7. 

ALI:lle ja ARDS:lle on kuitenkin sovittu diag-
nostiset kriteerit erityisesti tutkimustarkoitusta 
varten. ALI:n ja ARDS:n määritelmien ulkopuo-
lelle jää kuitenkin suuri joukko potilaita, joiden 
hengitysvajauksen patofysiologinen tausta on täy-
sin erilainen ja toisaalta on myös paljon potilaita, 
jotka patofysiologisesti muistuttavat ALI-potilaita, 
mutta jokin osio kriteereistä ei täyty 2, 9. 

Epidemiologia 

Arviot äkillisen hengitysvajauksen esiintyvyydes-
tä ja ennusteesta vaihtelevat runsaasti. Pohjois-
maisen kohorttitutkimuksen mukaan mekaanista 
ventilaatiota yli yhden vuorokauden tarvitsevien 
insidenssi on 77,6 / 100  000 / vuosi 10. Yhdysvalta-
lainen rekisteritutkimus totesi esiintyvyydeksi jo-
pa 135 / 100  000 asukasta / vuosi ja insidenssin voi-
makkaan lisääntymisen iän myötä 11. Tehohoidet-
tavista potilaista hengitysvajaus on hoidon jossain 
vaiheessa 50–80  %:lla 12.

Myös arviot ALI:n ja ARDS:n insidenssistä vaih-
televat suuresti. Useimpien tutkimusten mukaan 
esiintyvyys vaihtelee noin 18–34 / 100  000 / vuo-
si 12. Akuutin keuhkovaurion epidemiologiaa sel-
viteltäessä käytettävät määritelmät ja metodit vai-
kuttavat suuresti arvioon esiintyvyydestä. Jos me-
todologia on tiukka, on vaikea ARDS ilmeisen 
harvinainen oireyhtymä. Suomalaisessa retros-
pektiivisessa tutkimuksessa ARDS:n insidenssiksi 
saatiin vain 4,5 / 100  000 / vuosi 13. ALI- ja ARDS-
potilaat edustavat siis verraten pientä osuutta po-
tilaista, jotka saavat hengitysvajaukseen liittyviä 
hoitoja teho-osastoilla. 

Äkillisen hengitysvajauksen hoidosta valmistui 
SAY:n tehohoidon aloitteesta keväällä 2006 Käypä 
Hoito -suositus 5. Suosituksen laadinnan yhteydes-
sä epidemiologista näytönastetta arvioitaessa tuli 

esille, että suomalaista tutkimustietoa on käytettä-
vissä vain niukasti. Tulevia päivityksiä varten on 
tärkeää saada erityisesti suomalaista toimintaym-
päristöä koskevaa epidemiologista ja kustannus-
vaikuttavuuteen liittyvää tutkimustietoa 

Ennuste 

Elintoimintahäiriönä hengitysvajaukseen liittyy 
suuri kuolleisuus. Potilaista, jotka tarvitsevat me-
kaanista ventilaatiota yli 12 tuntia n. 40  % meneh-
tyy saman sairaalahoitojakson aikana 10. Akuu-
tin keuhkovaurion ja ARDS:n kriteerien täytty-
minen eivät useissa tutkimuksissa erottele potilai-
ta kuolleisuuden osalta muista hengitysvajauspo-
tilaista. ARDS:n ja ALI:n ennusteen on arvioitu 
parantuneen viimeisten 10–15 vuoden aikana 14. 
Aikaisemmin kuolleisuus oli 40–70  %, nyt eräi-
den arvioiden mukaan noin 30  %. Muiden hengi-
tysvajauspotilaiden osalta trendiä kuolleisuuden 
muutoksen osalta ei ole tiedossa. Hengitysvajaus 
on harvoin välitön kuolinsyy. Useimmiten potilaat 
menehtyvät muihin elintoimintahäiriöihin ja mo-
nielinvaurioon. 

Erityisesti ALI- ja ARDS-potilaiden pitkäai-
kaisseurantatutkimuksissa on todettu heikentynyt 
elämänlaatu verrokkiväestöön nähden 15. Muiden 
hengitysvajauspotilaiden osalta vastaavaa tietoa ei 
ole käytettävissä. ALI/ARDS:n on osoitettu liitty-
vän keuhkofunktioiden alenemaa pitkäaikaisseu-
rannoissa. Rasitusfysiologian menetelmin näiden 
muutosten vaikutusta suorituskykyyn ei näillä po-
tilailla ole tutkittu.

Hengityslaitehoidon toteutustavalla on voi-
tu osoittaa olevan ennusteellinen vaikutus akuut-
tia keuhkovauriota ja äkillistä hengitysvajausoi-
reyhtymää sairastaville potilaille 16. Krooniseen 
obstruktiiviseen keuhkosairauteen liittyvän äkil-
lisen pahenemisvaiheen hoidosta noninvasiivisil-
la hoitomenetelmillä on niininkään voitu osoittaa 
ennustetta parantava vaikutus 5. Muiden hengitys-
vajauspotilaiden osalta laaja tutkimusnäyttö hen-
gitysvajauksen hoidon toteutustavan merkitykses-
tä on niukka. Ei myöskään ole tiedossa millaisia 
hoitomenetelmiä Suomessa käytetään hengitysva-
jauksen hoidossa. 

FINNALI-tutkimus 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa suomalai-
seen terveydenhoitojärjestelmään liittyvää tie-
toa äkillisen hengitysvajauksen esiintyvyydes-
tä, ennusteesta ja voimavarojen käytöstä. Tutki-
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mukseen kuuluvien osastojen toimesta kerätään 
16.4.–10.6.2007 välisenä aikana prospektiivinen 
potilaskohortti, jonka muodostamiseksi esiar-
vioidaan päivittäin kaikki teho-osastolla hoidet-
tavat potilaat ja sairaalan muilla osastoilla hengi-
tysvaikeuksien takia hoidettavat potilaat. Esiinty-
vyyttä selvittävään tutkimukseen otetaan mukaan 
potilaat, jotka saavat hengitysvajaukseen hoitoa 
yli kuuden tunnin ajan. Hengitysvajaus määritel-
lään kliinisesti arvioituna tarpeena käyttää hengi-
tysvajauksen hoitoon CPAP-hoitoa, non-invasii-
vista ventilaatiota tai invasiivista hengityslaitehoi-
toa. Tämän määritelmän täyttymisen toteaminen 
toimii tutkimuksen inkluusiokriteerinä ja aloitus-
hetkenä.

Tutkimuksessa mukana olevat teho-osastot 
kuuluvat Suomen tehohoitokonsortioon ja käyttä-
vät päivittäin samanlaista tiedontallennusmenetel-
mää. Konsortiolla on kirjalliset tulkintaohjeet, joi-
ta noudatetaan myös tässä tutkimuksessa. Merkit-
tävä osa osastoista käyttää myös osastokohtaista 
tehohoidon tietojärjestelmää fysiologisten muut-
tujien ja annettujen hoitojen dokumentointiin. 
Järjestelmiin tallentuvaa tietoa tullaan analysoi-
maan retrospektiivisesti. Ennen tutkimuksen al-
kua tehdään pilottitutkimus tiedonvälityksen var-
mistamiseksi. 

Tutkimuspotilaista kerätään tieto muun teho-
hoidon laatutietokantaan liittyvän tiedon ohel-
la web-pohjaiseen käyttöliittymään sisällytettävän 
osion avulla. Tavanomaisen Intensiumin muut-
tujaluettelon lisäksi kerättävä tieto koostuu päi-
vittäisistä fysiologisista muuttujista (pH, PaO2/
FiO2-suhde), käytetystä hoidosta (ilmatie, sedaa-
tio, hengityslaite) ja sen toteuttamistavasta (venti-
laatiomalli, ilmatiepaineet, kertatilavuudet), diag-
nostisista arvioinneista (hengitysvajauksen syy, ra-
diologisen löydöksen arviointi). Päivittäin kerät-
tävän tiedon keruuta jatketaan koko hoitojakson 
ajan. Kirjallisen suostumuksen antavista potilaista 
kerätään verinäytteitä, joista tutkitaan keuhkovau-
rion patogeneesiin ja ennusteeseen liittyviä mark-
kereita. Potilaille suoritetaan myös EQ  5D-mitta-
rin mukainen elämänlaatukysely. 

Tutkimuksessa ovat mukana lähes kaikki suo-
malaiset tehohoidon laatutietokantaan (Intensium 
Oy) kuuluvat osastot. Aikuispotilaita hoitavista te-
ho-osastoista on edustettuina kaikkiaan n. 95  % 
hoitopäivien perusteella laskettuna. Tutkimuk-
seen osallistuvissa teho-osastoissa toteutuu vuosit-
tain n. 15 000 tehohoitopäivää. Tutkimukseen rek-
rytoidaan mukaan myös muita hengitysvajauspo-
tilaita hoitavia ns. valvontatasoisia yksiköitä, jois-

sa toteutetaan tiedonkeruu teho-osastoja kevyem-
mällä datasetillä. 

Tutkimuksen koordinoivat tutkijat hoitavat yh-
teydenpidon keskusten kanssa, analysoivat datan 
ja toimivat vastuukirjoittajina. Tutkimuksen oh-
jausryhmä on työstänyt tutkimussuunnitelmaa ja 
luonut yhteyksiä tutkimuskeskuksiin. Sairaalatut-
kijat toteuttavat potilasrekrytoinnin ja tiedonke-
ruun yhdessä tutkimushoitajien kanssa laatutie-
tokannan parametrien keruun ohella. Tutkimuk-
sen tulokset tullaan julkaisemaan kansainvälisis-
sä lääketieteellisissä aikakausilehdissä. Julkaisu-
jen kirjoittajuus jakautuu päätutkijoiden ja koko 
FINNALI-tutkijaryhmän kesken. Tutkimussuun-
nitelman lyhennelmä on julkaistu HYKS:n julki-
sessa tutkimusrekisterissä. Tutkimuksen etenemi-
sestä on tiedotettu tehohoidon ja keuhkosairauk-
sien alan kansallisissa lääketieteellisissä kokouk-
sissa.

Kansallinen, hyvin sovellettava epidemiologi-
nen tieto tulee auttamaan voimavarojen tarpeen 
tasapuolissa ja oikeudenmukaisessa suunnitte-
lussa. Hoidon vaikuttavuuden ja kustannusvai-
kuttavuuden arviointi tuottaa tärkeä tietoa voi-
mavarojen allokointia varten. Aiemman FINN-
SEPSIS-hankkeen yhteydessä todennettiin suo-
malaisen tehohoitoyhteisön ainutlaatuiset mah-
dollisuudet laadukkaaseen ja tuotteliaaseen 
tutkimukseen. FINNALI:n tärkeänä päämääränä 
onkin edelleen lisätä tätä tärkeää kansallista tut-
kimusyhteistyötä ja luoda pysyvä alusta tuleviin, 
yhä kunnianhimoisempiin hankkeisiin.         
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