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Vastasyntyneen akuutti hengitysvaikeusoireyhtymä (respiratory distress syndrome, RDS) on merkittävä keuhko-
ongelma, jota esiintyy n. 45 %:lla alle 34 raskausviikolla syntyneistä lapsista. Jos huomioon otetaan alle 1500 g 
syntymäpaino, on RDS:n esiintyvyys jopa 60 % luokkaa. RDS johtuu surfaktantin, keuhkorakkuloiden pintajännitystä 
alentavan aineen, puutteesta.  Surfaktantin puutteessa keuhkorakkuloiden pintajännitys kasvaa ja ne painuvat herkästi 
kasaan. Tämä haittaa kaasujen vaihtoa ja lisää lapsen hengitystyötä.  RDS:aa voidaan hoitaa annostelemalla 
surfaktanttia hengityskoneessa oleville potilaille intubaatioputken kautta. Koska kajoava hengityskonehoito on tärkeä 
keskosen myöhempien keuhko-ongelmien riskitekijä, on tärkeää löytää keinoja hoitaa RDS-tautia noninvasiivisesti. 
Vähemmän invasiivinen surfaktantin annostelu (Less invasive surfactant administration, LISA) -menetelmässä 
surfaktanttia annostellaan nenäylipainehoidossa olevan lapsen henkitorveen ohuen katetrin avulla.  Tämän tutkimuksen 
tavoitteena oli selvittää LISA-hoidon yleisyyttä, toteutusta ja komplikaatioita Taysissa syntyneillä surfaktanttihoitoa 
saaneilla keskosilla. Halusimme myös tutkia sen vaikutusta vastasyntyneen lyhytaikaiseen keuhkoennusteeseen 
verrattuna surfaktantin annosteluun intubaatioputken kautta. 
 

Retrospektiivisen tutkimuksemme tutkimusaineisto koostui Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) vuosina 
2014–2019 ennen 37+0 raskausviikkoa syntyneistä surfaktanttihoitoa saaneista keskosista (n = 166). Näistä potilaista 
kuoli 55 (33,1 %), ja 57 (34,3 %) siirtyi jatkohoitoon muihin sairaaloihin. Tietoja kerättiin potilaskertomuksista, 
synnytystietojärjestelmästä, tietohallinnolta saadusta datasta sekä tehotieto- ja laboratoriojärjestelmästä. 
Surfaktanttihoidon yleisyyttä ja toteutusta tutkittiin koko tutkimuspopulaatiossa. Lyhytaikaisennusteen tarkempaa 
tutkimista varten tehtiin alaryhmäanalyysi, johon otettiin mukaan Taysissa vähintään 3 viikkoa hoidossa olleet lapset (n 
= 104). Pidempiaikaisen keuhkoennusteen tutkimiseksi analysoitiin vielä potilaat, joita hoidettiin Taysissa kotiutumiseen 
asti (n = 54). 

 
Tutkimuksen aikana Taysissa syntyi yhteensä 1875 ennenaikaista lasta, joista 166 (8,9 %) sai surfaktanttia. Näistä 

potilaista 135 (81,3 %) sai surfaktanttia intubaatioputkeen (intubaatioryhmä) ja 31 (18,7 %) LISA-menetelmällä (LISA-
ryhmä) Alle 1000 g painaneista 146 lapsesta 111 (76,0 %) sai surfaktanttia. Näistä 11 (9,9 %) sai surfaktantin LISA-
menetelmällä. Intubaatioryhmässä surfaktantti annosteltiin nopeammin syntymän jälkeen kuin LISA-ryhmässä (13 (9–
18) vs. 142 (122–215) min, p < 0,001). Intubaatioryhmän lapset olivat syntyessään ennenaikaisempia ja 
pienipainoisempia kuin LISA-menetelmällä surfaktanttia saaneet. LISA-ryhmästä 5 (16,1 %) lasta jouduttiin intuboimaan 
LISA-hoidon jälkeen. Alle 1000 g painaneista LISA-hoidetuista lapsista 4 (36,4 %) ei tarvinnut hengityskonehoitoa. 
Ilmarinnan tai keuhkoverenvuodon yleisyydessä ei havaittu merkitsevää eroa ryhmien välillä. LISA-hoitoa saaneet lapset 
tarvitsivat vähemmän hengityskonehoitoa 3 vuorokauden iässä (md (IQR), 10 (32,3 %) vs. 81 (60,0 %), p = 0,009) kuin 
intubaatioryhmän lapset. Vähintään kolme viikkoa Taysissa hoidettujen keskuudessa LISA-ryhmässä oli kolmen viikon 
iässä intubaatioryhmään verrattuna vähemmän lisähappihoidon (14 (60,9 %) vs. 76 (93,8 %), p < 0,001) ja 
hengitystukihoidon (77 (95,0 %) vs. 14 (60,9 %), p = 0,001) tarvetta. Taysissa kotiutumiseen asti hoidetuista 
lisähappihoitoa tarvitsi 36 viikon kehitysiässä LISA-ryhmässä 0 (0 %) ja intubaatioryhmässä 7 (13,0 %) (p = 0,086). LISA-
ryhmässä hengityskonehoidon (0 (0–1) vs. 5 (3–13) päivää, p < 0,001) ja lisähappihoidon kesto (10 (2–36) vs. 57 (41–72) 
päivää, p < 0,001) sekä ensimmäisen osastojakson kesto (60 (25–85) vs. 104 (86–117) päivää, p < 0,001) olivat lyhyempiä 
kuin intubaatioryhmässä. 
 

Surfaktanttihoito oli odotetusti yleisempää ennenaikaisempana ja pienipainoisempana syntyneillä lapsilla, joilla 
vastaavasti LISA-hoitoa käytettiin vähemmän. Tutkimuksen tulosten perusteella LISA-hoito on turvallinen tapa 
annostella surfaktanttia vastasyntyneelle lyhyellä aikavälillä. LISA-hoidon viiveen minimoimiseksi Taysissa on aloitettu 
koulutus toimenpiteen suorittamiseksi jo synnytyssalissa. On tärkeää, että LISA-hoidon yhteydessä on valmius 
välittömään intubaatioon. Keuhkoennusteen tutkiminen omassa tutkimuksessamme oli haasteellista, koska muihin 
sairaaloiden siirtyneiden potilaiden jatkohoitotietoja ei ollut käytettävissä. Intubaatioputkeen surfaktanttia saaneet 
olivat ennenaikaisempia ja pienempiä kuin LISA-ryhmän potilaat, mikä vaikeuttaa LISA-hoidon vaikutuksen arvioimista. 
Satunnaistetut, eri surfaktantinantomenetelmiä vertailevat, tutkimukset suuremmilla potilasmäärillä ja pidemmillä 
seuranta-ajoilla ovat tarpeen LISA-hoidon pitkäaikaisvaikutusten arvioimiseksi.  
 
Avainsanat: RDS keskonen surfaktantti LISA 
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JOHDANTO 

 
 

Vastasyntyneen hengitysvajausoireyhtymä (respiratory distress syndrome, RDS) on 

merkittävä keuhko-ongelma. RDS on erityisesti pikkukeskosten tauti (raskausviikot alle 

32+0 ja/tai syntymäpaino alle 1500 g), mutta sitä esiintyy myös isommilla keskosilla. Tauti 

on sitä yleisempi, mitä ennenaikaisempana ja pienipainoisempana lapsi syntyy. Alle 1500 g 

painavilla keskosilla RDS:n ilmaantuvuus saattaa olla jopa 60 % luokkaa. (Aybuke ym. 2023) 

Toisen tutkimuksen mukaan alle 34+0 raskausviikolla syntyneillä RDS:n esiintyvyys on 45 

% luokkaa ja isommilla keskosilla (34+0-36+6 raskausviikkoa) esiintyvyys on enää noin 4 % 

luokkaa (Condò ym. 2017). 

 

RDS:N PATOFYSIOLOGIA 

 

Kohdussa olevan sikiön keuhkot ovat täynnä nestettä, ja tilanne jatkuu samankaltaisena 

syntymään asti. Synnytyksen yhteydessä spontaanin hengityksen käynnistyessä neste 

siirtyy keuhkoista alveoleita ympäröivään kudokseen, josta se hiljalleen imeytyy pois. 

Alveolin ympärillä oleva neste nostaa alveoliin kohdistuvaa painetta ja vaikeuttaa kaasujen 

vaihtoa. Hiljalleen neste alveolien päältä absorboituu ja alveoliin kohdistuva paine 

normalisoituu. (Hooper ym. 2018) 

 
Kuva 1. Sikiön keuhkojen kehityksen vaiheet (www.embryology.ch) 

 

http://www.embryology.ch/


   
 

 4 

Sikiön keuhkoissa tapahtuu 16–28 raskausviikon aikana kanalikulaarinen vaihe, jolloin 

respiratoriset bronkiolit muodostuvat ja tyypin II pneumosyytit erilaistuvat alkaen tuottamaan 

surfaktanttia (Nkadi ym.  2009, kuva 1). Surfaktantti on fosfolipidien ja proteiinien 

muodostama kompleksi, jonka tehtävä on vähentää kahden eri aineen välistä 

pintajännitystä. Surfaktantin rakenne on kaksiosainen, hydrofiilinen pää sekä hydrofobinen 

häntä. Hydrofiilinen pää kiinnittyy runsaasti nestettä sisältävään alveolin seinämään ja 

hydrofobinen häntä hakeutuu kohti alveolin keskustaa. Rakenteen avulla alveolin 

seinämään kohdistuva pintajännitys pienenee. (Sardesai ym. 2017) 

 

RDS:n patofysiologiana pidetään keskosen surfaktantin puutetta. Keskosten keuhkoissa 

surfaktantin tuotanto ei ole riittävää, jonka vuoksi surfaktantin puute yhdessä runsaan 

alveoliin kohdistuvan paineen kanssa aiheuttaa keuhkokudoksen pintajännityksen kasvua. 

Pintajännityksen kasvaessa keuhkojen komplianssi pienenee ja pienimmät hengitystiet 

painuvat kasaan estäen kaasujen vaihdon. (Yadav ym. 2022) 

 

Surfaktantin aiheuttaman pintajännityksen laskun vuoksi surfaktantti estää myös nesteen 

kertymisen alveolitilaan pitäen sen kuivana ja mahdollistaen kaasujen vaihdon. Lisäksi 

surfaktantti ylläpitää keuhkojen immuunivastetta, sillä sen osina on proteiineja, jotka 

sitoutuvat patogeeneihin ja merkitsevät ne fagosytoosin kohteiksi. (Wright JR 2004) 

 

RDS:N KLIININEN KUVA 

 

RDS-tautia sairastavan vastasyntyneen hengitystaajuus on usein koholla, hengitys on 

ponnistavaa ja äänekästä (grunting-ilmiö). Hengityksen apuna vastasyntynyt käyttää 

apuhengityslihaksia. Saturaation laskun seurauksena huulet ja raajat voivat alkaa sinertää. 

Nenän sieraimien saattaa myös huomata laajentuneen hengityksen yhteydessä, kun 

vastasyntynyt yrittää kompensoida keuhkojen tilannetta nostamalla sisäänhengityspainetta. 

Tila pahenee hiljalleen tuntien kuluessa ilman hoitoa. 

 

Klassisesti RDS:ssa keuhkokuvassa näkyy mattalasimuutosta ja ilmabronkogrammeja, 

jotka ovat seurausta pienten ilmateiden kasaan painumisesta ja ilman salpautumisesta. 

Verikaasuanalyysissä löydöksenä on usein hypoksemia ja hyperkapnia. Nykyisin RDS- 

diagnoosi perustuu usein kliiniseen kuvaan hengitystyön vaikeudesta, lisähapen tarpeeseen 

sekä saturaatioon ja tästä syystä hoito usein aloitetaan ennen varsinaista RDS- diagnoosia.  
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RDS:N HOITO 

 

RDS:n hoitona käytetään lisähappea, hengityksen tukemista ylipainehoidolla (esim. 

nenäylipainehoito, korkeavirtaushappiviikset) tai hengityskonehoitoa ja surfaktantin 

annostelua henkitorveen. Varhaisen hoidon aloituksen myötä keuhkokuvissa näkyvät 

seuraukset ovat harvinaistuneet. Nykyisen kansainvälisen hoitosuosituksen mukaan 

surfaktanttia annetaan, jos vastasyntyneen keskosen lisähapentarve on yli 30 % lapsen 

ollessa nenäylipainehoidossa (positive end-expiratory pressure PEEP 6) tai intubaation 

yhteydessä, jos sitä ollaan muusta syystä suorittamassa. (Sweet ym. 2019). Surfaktantin 

annostelun tulisi tapahtua 30 minuutin sisällä päätöksestä (Reynolds ym. 2021). 

Suositellaan oireisiin perustuvaa (ns. rescue) hoitoa. Curosurfannokseksi on suositeltu 

200 mg/kg (Sweet ym. 2019). Annostelu voidaan lapsen oireiden jatkuessa toistaa 

tarvittaessa kahteen otteeseen, jos RDS on edelleen ilmeinen ja muut syyt on poissuljettu. 

 

Surfaktantti on alun perin annosteltu henkitorveen intubaatioputken kautta. Ns. InSurE-

menetelmässä pyrittiin lyhentämään lapsen hengityskonehoidon kestoa. Potilas intuboitiin 

surfaktantin annostelua varten ja mekaanista ventilaatiota jatkettiin jonkin aikaa surfaktantin 

annostelun jälkeen, kunnes vointi tasaantui ja potilas ekstuboitiin. Koska mekaanisen 

ventilaation on todettu olevan suurin yksittäinen riskitekijä keskosen keuhkoennusteelle, on 

uudempia, vähemmän invasiivisia surfaktantin antomenetelmiä kehitetty. (Aly ym. 2017) 

Tässä tutkimuksessa keskitytään käsittelemään less invasive surfactant administration 

(LISA) -menetelmää, jossa potilaan ollessa nasaaliylipaineessa henkitorveen asetetaan 

laryngoskoopin avulla pieni taipuisa katetri, joka poistetaan heti surfaktantin annostelun 

jälkeen. Katetrina voidaan käyttää esimerkiksi nenämahaletkua, ohutta imukatetria tai 

nimenomaan surfaktantin annosteluun kehitettyä annostelukatetria, joka on pehmeä ja 

taipuisa.  

 

Nykyisin RDS-taudin hoidossa käytössä oleva surfaktantti on eläinperäistä. Euroopassa 

markkinoilla on kolme kaupallista surfaktanttivalmistetta – Curosurf, Survanta ja 

Alveofact, joista Suomessa käytössä on vain Curosurf-valmiste, jonka vaikuttava aine on 

sian keuhkoista eristetty poractant alfa. Tutkimusten perusteella poractant alfa valmiste on 

osoittautunut ennusteeltaan parhaaksi (Singh ym. 2015).  
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Lapsi on yleensä hereillä ja hengittää spontaanisti LISA-menetelmällä tapahtuvan 

surfaktantin annostelun aikana. Toimenpide on epämiellyttävä ja rasittaa lisää haurasta 

keskosta, jonka vuoksi LISA-hoidon aikana voidaan käyttää esilääkityksiä. Käytössä 

olevista lääkkeistä kofeiini stimuloi hengitystä toimenpiteen aikana ja atropiini rentouttaa 

nielun lihaksia ja ehkäisee bradykardiaa. Sedatiivisten lääkkeiden käyttö voi lisätä 

noninvasiivisen ventilaation tarvetta sekä noninvasiivisen surfaktantin annostelun 

epäonnistumista, mutta ei välttämättä lisää mekaaniseen ventilaation tarpeen riskiä. 

(Dekker ym. 2019). Sedaation tulee olla tarpeeksi lyhytkestoista, jotta spontaani hengitys ei 

keskeydy toimenpiteen aikana aiheuttaen saturaation laskua. Yleisimmin sedaatioon on 

käytetty nopeavaikutteista fentanyyliä, propofolia tai midatsolaamia. Nykykäsityksen 

mukaan sedaatiota ei rutiinisti suositella surfaktantin annon yhteydessä. (Sweet ym. 2019, 

Dekker ym. 2019, Reynolds ym. 2021).  

 

SURFAKTANTTIHOIDON VAIKUTUS KESKOSEN 
ENNUSTEESEEN 

 

Ennen surfaktanttihoidon kliiniseen käyttöön tuloa RDS-tautiin liittyvä kuolleisuus on ollut 

lähes 100 %. Surfaktanttihoito on parantanut erityisesti pienten keskosten (kehitysikä alle 

32+0 raskausviikkoa tai syntymäpaino alle 1500 g) ennustetta, joiden kuolleisuus on 

nykyisin noin 10 % (Kribs ym. 2015, Ramanathan ym. 2013).  

 

Eräässä tutkimuksessa noin 30 % noninvasiivista surfaktanttihoitoa saaneista 24–31 

raskausviikolla syntyneistä lapsista jouduttiin intuboimaan 72 tunnin sisällä syntymästä 

(Janssen ym. 2021). Ennusteellisia tekijöitä noninvasiivisen surfaktantin annostelun 

epäonnistumiseen on pieni syntymäpaino ja gestaatioikä, antenataalisen 

glukokortikoidihoidon puute ja toistuvat apneoinnit (Langhammer ym. 2018, Janssen ym. 

2021). Menetelmän epäonnistuminen johtuu useimmiten toimenpiteen aikaisesta 

apneoinnista tai pidemmässä seurannassa happisaturaatioiden laskusta. 

 

Bronkopulmonaalinen dysplasia (BPD) on keskosuuden yleisin pitkäaikaiskomplikaatio. 

BPD:n yleisimmät riskitekijät ovat samat kuin RDS:ssa eli ennenaikaisuus ja pieni 

syntymäpaino (Stoll ym. 2010, Gilfillan ym. 2021). Syntymää edeltävistä riskitekijöistä 

korioamnioniitti ja ennen synnytystä annetun glukokortikoidin puute sekä syntymän 

jälkeisistä tekijöistä infektiot, kuten sepsis, systeemiset inflammaatiot ja avoin valtimotiehyt 
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lisäävät BPD:n riskiä. (Jensen ym. 2014) BPD:n etiologia ei ole täysin tiedossa.  Vuonna 

2018 päivitettyjen kriteerien mukaan ennenaikaisesti syntyneelle lapselle, jolla on 

radiologisesti todettu keuhkojen parenkyymisairaus ja joka tarvitsee 36 raskausviikon 

gestaatioiässä lisähappea vähintään 3 vuorokauden ajan, voidaan asettaa BPD diagnoosi 

(Higgins ym. 2019). Aiemmin BPD:n vaikeusaste on määritelty 36 raskausviikon kohdalla 

tarvittavan lisähapen ja hengitystukihoidon perusteella. BPD:n ennaltaehkäisynä on 

suositeltu viivästettyä napanuoran katkaisua, vähemmän invasiivisia surfaktantin 

annostelumenetelmiä, antenataalista glukokortikoidin annostelua sekä varovaista 

ventilaatiota. 

 

Aldana-Aguirren ym. (2017) meta-analyysissä vertailtiin LISA-hoidon tehoa verrattuna 

intubaatioputkeen annosteltuun surfaktanttiin. Aineistona tutkimuksessa toimi yhteensä 

kuusi satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa ainakin yhtenä vertailtavana 

muuttujana oli kuolema, BPD 36 viikon kehitysiässä, mekaanisen ventilaation tarve tai muu 

keskosuuden komorbiditeetti. Tutkimuspopulaatio koostui yhteensä 895 keskosesta (23+0–

32+6 raskausviikkoa). Meta-analyysissä todettiin kaikki tutkimukset huomioiden, että LISA 

annostelu vähensi merkittävästi kuolleisuutta tai BPD:tä 36 viikon iässä (OR 0,75, 95 % CI 

0,59–0,94). Lisäksi mekaanisen ventilaation tarve tutkimusjakson aikana (OR 0,66, 95 % CI 

0,47–0,93) ja 72 tunnin iässä (OR 0,71, 95 % CI 0,53–0,96) väheni merkitsevästi. Myös 

Bellosin ym. (2021) suorittamassa laajemmassa meta-analyysissä, jossa vertailtiin LISA-

hoidon tehoa InSurE tekniikkaan, todettiin LISA-hoidon vähentävän merkittävästi 

kuolleisuutta (OR 0,64, 95 % CI 0,54–0,76), mekaanista ventilaatiota (OR 0,43, 95 % CI 

0,29–0,63) ja bronkopulmonaalista dysplasiaa (OR 0,57, 95 % CI 0,44–0,73). 

 

Abdel-Latifin ym. (2021) Cochrane -katsauksessa vertailtiin noninvasiivisesti annettua 

surfaktanttihoitoa intubaatioputken kautta annettuun surfaktanttihoitoon ja toisaalta myös 

pelkkään CPAP tukeen ilman surfaktantin annostelua tai intubaatiota. Meta-analyysissä oli 

osallisena yhteensä 16 tutkimusta ja 2164 potilasta (23+0–36+6 raskausviikkoa). 

Analyysien mukaan keskivahvalla näytönasteella noninvasiivisesti annosteltu surfaktantti 

pienensi merkittävästi BPD:n ja kuoleman riskiä 36 raskausviikon kehitysiässä (OR 0,59, 95 

% CI 0,48–0,73), intubaation tarvetta 72 tunnin iässä (OR 0,63, 95 % CI 0,54–0,74). Lisäksi 

hengissä selvinneiden keskuudessa BPD:n riski oli pienempi (OR 0,57, 95 % CI 0,45–0,74) 

noninvasiivisesti hoidetuilla verrattuna intubaatioputkeen surfaktanttia saaneisiin. 
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Vaikka surfaktantin noninvasiivisen annostelun hyödyistä on kansainvälisesti runsaasti 

tutkimustuloksia, aiheesta ei ole kotimaisia tutkimuksia. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli 

selvittää surfaktanttihoidon, ja erityisesti LISA-hoidon yleisyyttä, toteutusta ja komplikaatioita 

Taysissa. Halusimme myös vertailla LISA-hoidolla ja invasiivisesti surfaktanttia saaneiden 

lasten lyhytaikaista keuhkoennustetta.  

 

 

AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

 

Tämän retrospektiivisen kohorttitutkimuksen aineisto on kerätty Taysissa syntyneistä 

lapsista. Mukaan tutkimukseen otettiin kaikki 1.1.2014 – 31.9.2019 syntyneet lapset, jotka 

syntyivät ennen 37+0 raskausviikkoa ja jotka saivat surfaktanttia ensimmäisen osastojakson 

aikana. 

 

Tutkimusjakson aikana Taysissa syntyi yhteensä 28 432 lasta, joista ennenaikaisia (alle 

37+0 raskausviikkoa) oli yhteensä 1875. Alle 32+0 raskausviikoilla syntyneitä lapsia oli 417. 

Alle 1000 g painavia lapsia tutkimusjakson aikana syntyi 147. 

 

Tutkimusjakson aikana Taysissa toteutettiin surfaktanttihoidon kansainvälistä 

konsensusohjetta, jonka mukaan hapetus pyrittiin ensisijaisesti turvaamaan 

nenäylipainehoidolla jatkuvassa positiivisessa ylipainetuessa (nCPAP), ja intubaatio 

suoritettiin vain tarvittaessa, mikäli nCPAP-hoidosta ei ollut riittävää vastetta. 

Hengityskonehoito pyrittiin pitämään mahdollisimman lyhyenä. Noninvasiivisena 

hengitystukena käytettiin nCPAP -hoidon lisäksi korkeavirtaushappiviiksiä (KVHV) sekä 

noninvasiivista neuraalisesti säädeltyä hengitystukea (NIV-NAVA). Saturaatiotavoitteena 

pidettiin 90–94 %. Surfaktanttia annettiin, kun FiO2 ylitti 0,30 6 cmH2O nCPAP-tuessa tai 

jos intubaatio oli lapsen voinnin kannalta välttämätöntä. Surfaktantti pyrittiin annostelemaan 

LISA-menetelmällä. Esilääkkeinä ennen LISA-hoitoa käytettiin pääasiassa parasetamolia, 

atropiinia ja kofeiinia. Osalle potilaista saatettiin antaa pieni annos morfiinia ennen 

surfaktantin antamista. 

 

Tiedot kerättiin pääasiassa manuaalisesti eri lähteitä käyttäen. Raskauteen ja synnytykseen 

liittyvät tiedot kerättiin synnytyskertomuksesta ja sähköisestä neuvolakortista iPanasta. 
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Lapsen syntymätiedot ja diagnoosit saatiin Taysin tietohallinnon (Istekki) kautta.  Lapsen 

ventilaatiotukimuoto sekä teho-osastolla saadut lääkkeet kerättiin tehotietojärjestelmä 

Clinisoftista. Laboratoriokokeiden tulokset kerättiin Fimlabin tietokannasta. 

 

Potilaskertomustiedoista kerättiin tiedot Taysin hoidon aikana annetuista ennusteelle 

tärkeistä diagnooseista: keskosen retinopatia (ROP), nekrotisoiva enterokoliitti (NEC), 

fokaalinen interstitiaalinen perforaatio (FIP), periventrikulaarinen leukomalasia (PVL) sekä 

tiedot merkittävistä keuhkojen toimintaan mahdollisesti vaikuttavista epämuodostumista. 

Aivoverenvuodot (IVH) luokiteltiin I-IV asteen vuotoihin Papilen luokituksen mukaan (Papile 

ym. 1978). Painoisuudella tarkoitetaan gestaatioikään suhteutettua syntymäpainoa, joka 

perustuu suomalaisiin sikiön kasvukäyriin (viitteeksi suomalaiset kasvukäyrät). 

Raskausviikkoihin nähden pienipainoiseksi (small for gestational age, SGA) luokiteltiin lapsi, 

jonka painoisuus oli alle –2,0 SD.  

 

Analyysit suoritettiin IBM SPSS statistics 26 -tilasto-ohjelmistolla. Sisäänottokriteerien 

mukaisia potilaita kertyi yhteensä 166. Tutkimuspopulaatio jaettiin surfaktanttia 

intubaatioputkeen saaneisiin (intubaatioryhmä, n = 135) ja LISA-menetelmällä saaneisiin 

(LISA-ryhmä, n = 31). Lapset, jotka jouduttiin intuboimaan heti LISA-hoidon jälkeen, 

analysoitiin LISA-ryhmässä. Ryhmiä verrattiin toisiinsa tilastollisia testejä käyttäen – 

normaalisti jakautumattomia jatkuvia muuttujia vertailtiin Mann-Whitney-U testin avulla, 

kategorisia muuttujia vertailtiin Fisherin testin avulla. Tilastollisesti merkitsevänä rajana 

pidettiin p-arvoa < 0.05. 

 
Kuva 1. Tutkimuspopulaation muodostuminen 

 
 
Tutkimuspopulaation muodostuminen on kuvattu kuvassa 1. Surfaktanttihoidon yleisyyttä ja 

toteutusta tutkittiin koko tutkimuspopulaatiossa (n = 166). Muihin hoitolaitoksiin siirtyi 



   
 

 10 

yhteensä 57 (34,3 %) lasta. Näiden lasten myöhemmistä vaiheista ei ollut tietoja 

käytettävissä siirtymisen jälkeen. Koko aineistossa kuolleisuus oli 55 (33,1 %) lasta, joista 2 

vrk sisällä syntymästä kuoli 23 (41,8 %). Surfaktanttihoidon lyhytaikaisennustetta tutkittiin 

tarkemmin tekemällä alaryhmäanalyysit potilailla, jotka olivat hoidossa vähintään 3 viikon 

ajan syntymästä (n = 98). Erikseen analysoitiin vielä kotiutumiseen asti Taysissa hoidetut 

54 potilasta, joilta tutkittiin muun muassa lisähappihoidon tarve 36 kehitysviikon iässä (BPD-

diagnoosi). (Kuva 1). Keuhkoennustetta kuvaavat analyysit tehtiin myös sulkemalla pois 

potilaat, joilla oli keuhkojen toimintaan mahdollisesti vaikuttava rakennepoikkeavuus.  

 

 

TULOKSET 
 

 

Koko tutkimuspopulaatio 

 
 
Taysissa syntyi 1/2014–9/2019 1875 ennenaikaista (alle 37 + 0 rv) lasta, joista 166 (8,9 %) 

sai surfaktanttia. Surfaktanttia saaneista 135 (81,3 %) sai surfaktantin intubaatioputkeen 

(intubaatioryhmä) ja 31 (18,7 %) LISA-menetelmällä (LISA-ryhmä). Alle 1500 g painavista 

326 keskosesta surfaktanttihoitoa sai 142 (43,6 %). Heistä 121 (85,2 %) sai surfaktantin 

intubaatioputkeen ja 21 (14,8 %) LISA-menetelmällä. Alle 1000 g painavista 146 keskosesta 

111 (76,0 %) sai surfaktanttia. Heistä 100 (90,1 %) sai surfaktantin intubaatioputkeen ja 11 

(9,9 %) LISA-menetelmällä. 

 

Alle 32+0 raskausviikolla syntyneistä 417 lapsesta 153 (36,7 %) sai surfaktanttia 126 (82,4 

%) intubaatioputkeen ja 27 (17,6 %) LISA-menetelmällä). Raskausviikoilla 32+0 – 33+6 

syntyneistä 237 lapsesta 10 (4,2 %) sai surfaktanttia intubaatioputkeen ja 3 LISA-

menetelmällä, ja 34+0 – 36+6 raskausviikoilla syntyneistä 1221 lapsesta 3 (0,2 %) sai 

surfaktanttia (2 intubaatioputkeen ja 1 LISA-menetelmällä). 

 

LISA-menetelmällä hoidetuista 31 potilaasta 5 (16,1 %) jouduttiin intuboimaan toimenpiteen 

jälkeen tai sen yhteydessä. Kaikki nämä potilaat olivat syntyneet alle 30+0 raskausviikolla 

ja heistä neljä oli painanut syntyessään alle 1035 g. Yleisin syy menetelmän 

epäonnistumiseen oli saturaation lasku toimenpiteen aikana (3 potilasta). Surfaktantti 

annosteltiin pääosin nenämahaletkun kautta, mutta tutkimuksen kuluessa annostelussa 

siirryttiin käyttämään siihen tarkoitettuun kehitettyä katetria.  
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LISA-ryhmässä äideillä oli enemmän raskausdiabetesta ja pre-eklampsiaa verrattuna 

intubaatioputkeen surfaktanttia saaneiden äideillä. Muissa prenataalisissa tekijöissä ei 

havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa. Intubaatioryhmän lapset olivat syntyneet 

ennenaikaisempina ja pienipainoisempina kuin LISA-ryhmän lapset. Pienipainoisuudessa 

(SGA) ei tullut esiin merkitsevää eroa ryhmien välillä. LISA-ryhmän lasten Apgar-pisteet 

olivat korkeammat kuin intubaatioryhmän. Napa-pH-arvoissa ei tullut esiin eroa ryhmien 

välillä. (Taulukko 1) Pre-eklampsiaa sairastaneiden äitien lapset olivat syntyessään 

kehitysiältään vanhempia kuin äitien, joilla ei ollut pre-eklampsiaa. (md (IQR), 28,6 (26,9–

30,7) vs. 25,9 (24,3–28,3), p = 0,006). Lasten syntymäpainojen välillä ei havaittu 

tilastollisesti merkitsevää eroa (md (IQR), 900 (745–1390) g vs. 820 (643–1143) g, p = 

0,306). Raskausdiabetesta sairastavien äitien lapset olivat syntyessään isompikokoisia (md 

(IQR), 985 (800–1398) g vs. 800 (615–1158) g, p = 0,013) ja kehitysiältään vanhempia (27,9 

(25,5–29,9) vs. 25,7 (24,3–28,1), p = 0,019) kuin äitien, joilla ei ollut raskausdiabetesta. 

 
Taulukko 1. Raskauteen ja synnytykseen liittyvät tekijät intubaatio- ja LISA-ryhmässä. 

 Kaikki potilaat 
(n = 166) 

n (%) / Md (IQR) 

Intubaatioputkeen 
surfaktanttia saaneet 

(n = 135) 
n (%) / Md (IQR) 

LISA 

(n = 31) 
n (%) / Md (IQR) 

p-arvo 

Raskausdiabetes 32 (19,3) 21 (15,6) 11 (35,5) 0,021 

Pre-eklampsia 17 (10,2) 9 (6,7) 8 (25,8) 0,004 

korioamnioniitti 26 (15,7) 23 (17,0) 3 (9,7) 0,416 

SAGA äidin 
emätineritteessä 

23 (13,9) 18 (13,3) 5 (16,1) 0,773 

antenataalinen 
glukokortikoidi 

158 (95,2) 127 (94,1) 31 (100) 0,354 

kaksosuus 38 (22,9) 31 (23,0) 7 (22,6) 1,00 

gestaatioikä * 26,1 (24,4–28,6) 26,0 (24,1–27,6) 29,9 (28,3–31,0) < 0,001 

<= 28+0 rv 118 (71,1) 111 (82,2) 7 (22,6) < 0,001 

<= 32+0 rv 155 (93,4) 128 (94,8) 27 (87,1) 0,126 

syntymäpaino * 823 (649–1203) 790 (617–1040) 1210 (970–1670) < 0,001 

Alle 1000 g 
painaneet 

111 (66,9) 100 (74,1) 11 (35,5) < 0,001 

Painoisuus, SD * 0,1 (-1,2–1,0) 0,2 (-1,0–1,0) -0,8 (-2,0–0,5) 0,027 

SGA 28 (16,9) 20 (14,8) 8 (25,8) 0,181 

Sektio 101 (60,8) 82 (60,7) 19 (61,3) 1,00 

1min apgar * 4 (2–6) 4 (2–6) 7 (4–8) < 0,001 

5min apgar * 5 (3–6) 4 (3–6) 6 (6–8) < 0,001 

napa-apH * 7,34 (7,28–7,38) (n = 
124) 

7,34 (7,27–7,39) (n =100) 7,35 (7,31–7,37) 
(n = 24) 

0,508 

napa-vpH * 7,38 (7,33–7,41) (n = 
128) 

7,38 (7,32–7,42) (n = 103) 7,37 (7,35–7,40) 
(n = 25) 

0,738 

Esitetty muodossa lukumäärä, prosentti. (*) -merkityt muodossa mediaani, kvartiiliväli. SAGA; Streptococcus agalactiae, SGA, 
raskausviikkoihin nähden pienipainoinen. 
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LISA-ryhmässä ensimmäinen surfaktanttiannos annettiin myöhemmin kuin 

intubaatioryhmässä, sillä LISA-menetelmällä surfaktanttia saaneet saivat kaikki 

ensimmäisen annoksensa vasta teho-osastolla. Veren hiilidioksidipitoisuus 

surfaktanttihoidon jälkeen oli LISA-ryhmässä korkeampi kuin intubaatioryhmässä, mutta 

muiden verikaasujen pitoisuuksissa havaittu eroja. Hengityskonehoito oli yleisempää 

intubaatioryhmässä. Kaikista LISA-hoidetuista 18 (58,1 %) ja alle 1000 g syntyessään 

painaneista LISA-hoidetuista 4 (36,4 %) selvisi kokonaan ilman hengityskonehoitoa 

ensimmäisen Taysin osastojakson ajan, (Taulukko 2) 

 

Taulukko 2. LISA- ja intubaatioryhmän surfaktanttihoito ja kliiniset piirteet ensimmäisellä 
Taysin osastojaksolla. 

Esitetty muodossa lukumäärä, prosentti. (*) -merkityt muodossa mediaani, kvartiiliväli, (**) -merkityt mediaani, minimi–maksimi 

 
Intubaatioryhmässä havaittiin LISA-ryhmään verrattuna enemmän III-IV asteen 

aivoverenvuotoja. Kolme neljäsosaa (21(77,8 %) III-IV asteen aivoverenvuodon saaneista 

kuoli. Tiedossa olevia kuolemia oli intubaatioryhmässä enemmän kuin LISA-ryhmässä, 

mutta alle kahden vuorokauden kuolleisuudessa ei havaittu tilastollista eroa. (Taulukko 2) 

Keuhkojen toimintaan mahdollisesti vaikuttavia rakennepoikkeavuuksia olivat 

 Kaikki potilaat  
(n = 166) n (%) / 

Md (IQR) 

Intubaatioputkeen 
surfaktanttia saaneet (n = 

135) n (%) / Md (IQR) 

LISA (n = 31) n 
(%) / Md (IQR) 

p-arvo 

Surfaktantin antoikä (min) * 14 (10–85) 13 (9–18) 142 (122–215) < 0,001 

surfaktantti annokset ** 1 (1–5) 1 (1–5) 1 (1–3) 0,03 

pCO2 ennen surfaktanttia * 6,9 (6,1–7,7) (n = 46) 
 

7,0 (5,6–7,8) (n = 29) 
 

6,90 (6,1–7,1) (n = 
17) 

0,603 

pCO2 surfaktantin jälkeen * 6,2 (5,4–7,5) (n = 
159) 

6,1 (5,1–7,6) (n = 128) 6,9 (6,2–7,5) 0,031 

pO2 ennen surfaktanttia * 7,8 (6,3–9,6) (n = 62) 
 

7,8 (7,3–9,6) (n = 45) 
 

8,5 (7,2–9,7) (n = 
17) 

0,337 

pO2 surfaktantin jälkeen * 8,8 (7,0–11,7) 9,1 (7,2–11,8) 8,0 (6,5–10,7) 0,214 

Hengityskonehoito 148 (89,2) 135 (100) 13 (41,9) < 0,001 

Hengityskonehoito 3vrk 
iässä 

91 (54,8) 81 (60,0) 10 (32,3) 0,009 

Kliininen sepsis 53 (31,9) 42 (31,1) 11 (35,5) 0,812 

Todettu sepsis 17 (10,2) 11 (8,1) 6 (19,4) 0,094 

IVH gradus III-IV 27 (16,3) 26 (19,3) 1 (3,7) 0,020 

Ilmarinta 10 (6,0) 7 (5,3) 3 (9,7) 0,398 

Keuhkoverenvuoto 21 (12,7) 18 (13,3) 3 (9,7) 0,768 

ROP 20 (12,0) 19 (14,1) 1 (3,2) 0,128 

NEC 28 (16,9) 24 (17,8) 4 (12,9) 0,605 

FIP 7 (4,2) 6 (4,4) 1 (3,2) 1,00 

PVL 3 (1,8) 3 (2,2) 0 (0) 1,00 

Osastohoidon kesto 41 (8–85) 40 (3–88) 41 (17–78) 0,435 

Muihin sairaaloihin 
siirtyneet 

57 (34,3) 45 (33,3) 12 (38,7) 0,675 

Koti 54 (32,5) 37 (27,4) 17 (54,8) 0,005 

Kuolleet 55 (33,1) 53 (39,3) 2 (6,5) < 0,001 

Kuolleet <2vrk iässä 23 (17,9) 21 (20,6) 2 (6,5) 0,102 
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keuhkohypoplasia (n = 2), palleatyrä (n = 2), hydrothorax (n = 1) ja keuhkojen adenomatoidi 

epämuodostuma (n = 1). Merkittävänä epämuodostumana pidettiin myös gastroskiisia (n = 

1), joka aiheuttaa alkuvaiheessa suolistoleikkauksen jälkeen hengityskonehoidon tarvetta.  

Kaikki potilaat, joilla keuhkoennusteeseen vaikuttava epämuodostuma todettiin, kuuluivat 

intubaatioryhmään. Potilaista, joilla epämuodostuma todettiin, 2 (28,6 %) kuoli. 

 

Jatkohoitoon muihin sairaaloihin siirtyneitä oli koko tutkimuspopulaatiossa yhteensä 57 

(34,3 %), joista 45 (33,3 %) oli intubaatioryhmän ja 12 (38,7 %) LISA-ryhmän potilaita. 

Suurin osa jatkohoitoon siirtyneistä siirtyivät KVHV tuessa (66,7 % siirtyneistä). Muihin 

sairaaloihin siirtyneet siirtyneet eivät eronneet kotiutumiseen asti Taysissa hoidetuista 

raskausviikoiltaan (md (IQR), 27,1 (25,1–29,3) vs. 26,6 (25,0–30,3), p = 0,854) tai 

syntymäpainoltaan (875 (675–1318) g vs. 960 (753–1386) g, p = 0,349). Molemmissa 

ryhmissä surfaktantin annosteluviive oli yhtä pitkä (md (IQR), 16 (11–101) min vs. 19 (10–

130) min, p = 0,841). Kolmen vuorokauden iässä hengityskonehoidon tarve oli yhtä yleistä 

molemmissa ryhmissä (n (%) 39 (68,4 %) vs. 32 (59,3 %), p = 0,331). 

 

 

Vähintään 3 viikon ajan Taysissa hoidetut lapset 

 

 

Lyhyen aikavälin keuhkoennusteen tarkempaa tutkimusta varten tehtiin erikseen 

alaryhmäanalyysi, johon otettiin mukaan vähintään 3 viikkoa Taysissa hoidossa olleet 

(n=104). LISA ryhmään kuluneilla äideillä oli merkittävästi enemmän raskausdiabetesta 

verrattuna intubaatioryhmään. Pre-eklampsia oli myös LISA-ryhmässä yleisempää 

verrattuna intubaatioryhmään. (Taulukko 3) 

 

Myös alaryhmävertailussa intubaatioryhmän lapset syntyivät ennenaikaisempina ja 

pienipainoisempina kuin LISA-ryhmän lapset.  LISA-ryhmän Apgar-pisteet olivat 

korkeammat kuin intubaatioryhmän. Napa pH:ssa ei havaittu eroa. (Taulukko 3) 
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Taulukko 3. Raskauteen ja synnytykseen liittyvät tekijät vähintään 3 viikon ajan Taysissa 
hoidetuilla lapsilla 

 Kaikki potilaat (n = 
104) n (%) / Md (IQR) 

Intubaatioputkeen 
surfaktanttia saaneet (n = 

81) n (%) / Md (IQR) 

LISA (n = 23) n (%) / 
Md (IQR) 

p-arvo 

Raskausdiabetes 20 (19,2) 11 (143,6) 9 (39,1) 0,013 

Pre-eklampsia 12 (11,5) 6 (7,4) 6 (26,1) 0,023 

korioamnioniitti 17 (16,3) 15 (18,5) 2 (8,7) 0,350 

SAGA äidin 
emätineritteessä 

18 (17,3) 14 (17,3) 4 (17,4) 1,00 

antenataalinen 
glukokortikoidi 

103 (99,0) 80 (98,8) 23 (100) 1,00 

Kaksonen 24 (23,1) 17 (21,0) 7 (30,4) 0,402 

Gestaatioikä * 26,4 (24,7–28,6) 25,7 (24,3–27,4) 29,4 (27,6–31,1) < 0,001 

Syntymäpaino * 888 (689–1089) 810 (665–998) 1085 (890–1680) < 0,001 

Painoisuus, SD * 0,1 (-1,2–1,0) 0,4 (-0,8–1,2) -1,0 (-2,0–0,5) 0,038 

SGA 18 (17,3) 12 (14,8) 6 (26,1) 0,221 

Sektio 60 (57,7) 46 (56,8) 14 (60,9) 0,813 

1min apgar * 5 (3–7) 4 (2–6) 8 (5–8) < 0,001 

5min apgar * 5 (3–6) 5 (3–6) 6 (6–7) < 0,001 

napa-apH * 7,35 (7,28–7,39) (n = 80) 7,34 (7,28–7,40) (n = 61) 7,35 (7,29–7,38) (n = 19) 0,989 

napa-vpH * 7,38 (7,35–7,41) (n = 77) 7,39 (7,34–7,42) (n = 58) 7,37 (7,36–7,40) (n = 19) 0,523 
Esitetty muodossa lukumäärä, prosentti. (*) -merkityt muodossa mediaani, kvartiiliväli 

 

Alaryhmäanalyysissä LISA-ryhmän surfaktantin antoikä ja veren hiilidioksidipitoisuus 

surfaktantin jälkeen olivat korkeammat kuin intubaatioryhmällä, kuten koko 

tutkimuspopulaation analyyseissä. Hengityskonehoidettuja ylipäänsä ja 3 vuorokauden 

kohdalla hengityskonehoidossa olleita oli LISA-ryhmässä vähemmän kuin 

intubaatioryhmässä. (Taulukko 4) 

 

Lyhytaikaisen keuhkoennusteen poikkileikkauksena tutkittiin lisähapen ja 

hengityskonehoidon tarve 3 viikon kohdalla syntymästä.  Lisähappihoitoa 3 viikon kohdalla 

tarvittiin LISA-ryhmässä vähemmän kuin intubaatioryhmässä. Intubaatioryhmän potilaista 

useampi oli vielä kolmen viikon kohdalla hengityskonehoidossa, mutta tilastollisesti 

merkittävää eroa ei tullut esiin. Verenkierron tukilääkitystä ensimmäisen kahden elinviikon 

aikana tarvittiin LISA-ryhmässä vähemmän kuin intubaatioryhmässä. (Taulukko 4) 

 

Keskosen retinopatiaa todettiin LISA-ryhmässä vähemmän kuin intubaatioryhmässä, mutta 

tilastollisesti merkitsevää eroa ei havaittu (p = 0,068). Koko tutkimuspopulaatiossa havaittua 

eroa III-IV asteen aivoverenvuodoissa ei tässä analyysissä tullut esiin. (Taulukko 4) 

 

Koska alkuperäinen tutkimuspopulaatio sisälsi kaikki potilaat, kontrolloimme 

keuhkoennusteanalyysit poistamalla niistä keuhkotilanteeseen mahdollisesti vaikuttavat 
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merkittävät epämuodostumat (n=7). Tulokset eivät muuttuneet merkittävästi, vaan näissäkin 

analyyseissä LISA-ryhmän potilaat tarvitsivat vähemmän hengitystukea ja lisähappea 

kolmen viikon iässä intubaatioryhmään verrattuna. 

 

Taulukko 4. Intubaatio- ja LISA-ryhmän surfaktanttihoito ja lyhytaikaisennuste vähintään 3 
viikon ajan Taysissa hoidetuilla lapsilla. 

 Kaikki potilaat 
(n = 104) n (%) / 

Md (IQR) 

Intubaatioputkeen 
surfaktanttia saaneet (n = 

81) n (%) / Md (IQR) 

LISA (n = 23) n (%) 
/ Md (IQR) 

p-arvo 

Surfaktantin antoikä (min) * 16 (10–108) 12 (9–19) 174 (123–231) < 0,001 

surfaktanttiannokset ** 1 (1–5) 1 (1–5) 1 (1–3) 0,258 

pCO2 ennen surfaktanttia * 6,9 (5,5–7,3) (n = 
37) 

6,4 (5,1–8,2) (n = 23) 
 

6,9 (6,1–7,1) (n = 
14) 

0,823 

pCO2 surfaktantin jälkeen * 6,0 (5,0–7,2) (n = 
103) 

5,8 (4,9–6,9) (n = 80) 6,5 (5,7–7,4) 0,043 

pO2 ennen surfaktanttia * 8,5 (7,0–9,6) (n = 
34) 

8,7 (6,4–9,7) (n = 20) 
 

8,5 (7,2–9,2) (n = 
14) 

0,723 

pO2 surfaktantin jälkeen * 9,4 (7,4–11,8) 9,9 (7,8–11,9) 8,5 (6,5–10,7) 0,108 

Hengityskonehoito 91 (87,5) 81 (100) 10 (43,5) < 0,001 

Hengityskonehoito 3vrk 
iässä 

74 (71,2) 66 (81,5) 8 (34,8) < 0,001 

hengitystukihoito 3vk iässä 91 (87,5) 77 (95,0) 14 (60,9) 0,001 

Hengityskonehoito 3vk iässä 10 (9,6) 9 (11,1) 1 (4,3) 0,452 

Lisähappi 3vk iässä 90 (86,5) 76 (93,8) 14 (60,9) < 0,001 

Verenkierron tukilääkitys 
1.–2. vkon aikana 

47 (46,5) 41 (52,6) 6 (26,1) 0,033 

Kliininen sepsis 30 (28,8) 24 (29,6) 6 (26,1) 0,801 

Todettu sepsis 16 (15,4) 10 (12,3) 6 (26,1) 0,186 

IVH gradus II-IV 7 (6,7) 7 (8,6) 0 (0) 0,343 

Ilmarinta 7 (6,7) 5 (6,2) 2 (8,7) 0,649 

Keuhkoverenvuoto 7 (6,7) 5 (6,2) 2 (8,7) 0,649 

ROP 20 (19,2) 19 (23,5) 1 (4,3) 0,068 

NEC 23 (22,1) 20 (24,7) 3 (13,0) 0,393 

FIP 4 (3,8) 3 (3,7) 1 (4,3) 1.00 

PVL 3 (2,9) 3 (3,7) 0 (0) 1.00 
 Esitetty muodossa lukumäärä, prosentti. (*) -merkityt muodossa mediaani, kvartiiliväli, (**) -merkityt muodossa mediaani, minimi–maksimi 

 
 

Taysissa kotiutumiseen asti hoidetut lapset 

 

Taysissa kotiutumiseen asti hoidettuja lapsia oli yhteensä 54, joista 37 (68,5 %) sai 

surfaktantin intubaatioputken kautta ja 17 (31,5 %) LISA-menetelmällä. Hengityskonehoidon 

kesto oli LISA-ryhmässä lyhyempi md (IQR) 0 (0–1) päivää verrattuna intubaatioryhmän 5 

(3–13) päivään (p < 0,001). Lisähappihoidon kesto intubaatioryhmässä oli md (IQR) 57 (41–

72) päivää ja LISA-ryhmässä 10 (2–36) päivää (p < 0,001). Osastohoidon kesto oli myös 

LISA-ryhmässä lyhyempi md (IQR) 60 (45-85) päivää verrattuna intubaatioryhmään 104 

(86–117) päivää (p < 0,001). Lisähappea 36 kehitysviikon iässä tarvitsi 7 (13,0 %), joista 
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kaikki potilaat olivat saaneet surfaktantin intubaatioputkeen. Tilastollisesti merkitsevää eroa 

LISA-ryhmään verrattuna ei kuitenkaan tullut esiin (p = 0,084). 

 

 

POHDINTA 
 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää surfaktanttihoidon yleisyyttä ja toteutusta 

Taysissa. Tutkimus suoritettiin retrospektiivisenä kohorttitutkimuksena, jossa vertailtavia 

ryhminä olivat eri surfaktantinantomenetelmät.  

 

Surfaktanttihoidon yleisyys Taysissa tutkimusaikana kaikilla ennenaikaisesti syntyneillä oli 

8,9 % ja alle 34 raskausviikolla syntyneillä 24,9 %. Condòn ym. (2016) tutkimuksessa, jossa 

tutkittiin ennen 34+0 raskausviikkoa syntyneitä lapsia, kliinisesti todetun RDS:n esiintyvyys 

oli 45 %. Myös 34+0 raskausviikon jälkeen syntyneillä RDS:n esiintyvyys oli Condòn ym. 

tutkimuksessa 4 % eli suurempi kuin tässä tutkimuksessa todettu surfaktanttihoidon yleisyys 

(0,2 %). Surfaktanttihoidon yleisyyttä ei suoraan voi johtaa RDS:n yleisyydeksi, koska 

aiemmissa tutkimuksissa surfaktanttia on voitu antaa myös profylaktisesti, esim. intuboida 

tietyn syntymäpainon alittavat lapset rutiininomaisesti surfaktantin antoa varten. 

Nykytutkimusten valossa profylaktinen hoito kuitenkin heikentää keuhkoennustetta ns, 

rescue-hoitoon verrattuna (Rojas-Reyes ym. 2012). Jos kaikki tutkimuksessa annosteltu 

surfaktantti on annettu hoitokäytäntömme mukaisesti oireisille potilaille, jolloin heillä voidaan 

olettaa olevan RDS, on yleisyys samaa tasoa kuin kansainvälisissä tutkimuksissa (Shin ym. 

2020). Surfaktanttihoitoa voidaana käyttäää myös keuhkoverenvuodon hoidossa. Meidän 

aineistossamme keuhkoverenvuodon ajankohta ei ollut tiedossa. Surfaktanttihoidon 

yleisyyden havaittiin selkeästi riippuvan gestaatioiästä ja syntymäpainosta.  

 

LISA-ryhmässä äideillä oli useammin raskausdiabetes tai pre-eklampsia, joiden tiedetään 

lisäävän keskosen RDS:n riskiä (Mortier ym. 2017, Tagliaferro ym. 2019).  Pre-eklampsiaa 

tai raskausdiabetesta sairastaneiden äitien lapset olivat syntyessään raskausviikoltaan 

kypsempiä kuin niiden äitien, joilla näitä sairauksia ei ollut todettu. RDS-oireet ovat voineet 

olla lievempiä, ja lapset ovat tarvinneet harvemmin hengityskonehoitoa.  Tämä voi selittää 

diagnoosien yleisyyden eroa LISA- ja intubaatioryhmien välillä. 

 



   
 

 17 

Intubaatioryhmän potilaat olivat LISA-ryhmän potilaita ennenaikaisempia ja 

pienikokoisempia. Intubaatioryhmän potilaat olivat myös alkuvaiheessa huonompikuntoisia 

kuin LISA-ryhmässä, kuten Apgar-pisteistä ja verenpainetuen tarpeesta voi päätellä. 

Tulokseen voi vaikuttaa se, että LISA-menetelmää on vasta oltu ottamassa käyttöön 

tutkimusaikana, jolloin erityisesti pienimmät potilaat ovat herkemmin intuboitu jo 

synnytyssalissa ja heille on annettu surfaktantti intubaation yhteydessä. LISA-menetelmää 

on hyödynnetty enemmän potilailla, jotka ovat olleet stabiileita synnytyssalissa ja pystytty 

siirtämään teho-osastolle korkeintaan ylipainehoidossa. Esimerkiksi alle 1000 g 

painaneiden keskuudessa LISA-hoidettujen osuus oli vain 9,9 % ja alle 1500 g 

painaneissakin vain 14,8 %. Toimintatapa näkyy myös surfaktantin antoiässä, jossa 

intubaatioryhmässä surfaktantti annettiin keskimäärin 13 minuutin iässä ja LISA-ryhmässä 

142 minuutin iässä.  

 

Meidän tutkimuksessamme LISA-menetelmän jälkeen jouduttiin intuboimaan 5 (16,1 %) 

potilasta. Tulos on samaa tasoa kuin Langhammerin ym. (2018) alle 1500 g:n painoisina 

syntyneiden lasten aineistossa (12,8 %) ja pienempi kuin Janssenin ym. (2021) 

tutkimuksessa 24–31 raskausviikolla syntyneillä lapsilla (30 %). Meidän aineistomme LISA-

ryhmän potilaat, jotka jouduttiin toimenpiteen jälkeen intuboimaan, olivat muuhun ryhmään 

nähden pienipainoisempia ja myös kehitysiältään nuorimmasta päästä. Tämän vuoksi LISA-

hoitoa annettaessa on tärkeää varustautua intubaatioon. Toisaalta alle 1000 g painaneista 

LISA-ryhmän potilaista useampi säästettiin hengityskonehoidolta noninvasiivisen 

surfaktantin annostelun myötä. Hyvin pienipainoisilla potilailla tulee siis harkita tarkkaan 

surfaktantin annostelutapa ennen toimenpiteen suorittamista. 

 

Tutkimuksessamme kuoli 55 (33,1 %) potilasta, joka on suurempi kuin kansainvälinen 

RDS:n kuolleisuus (n. 10 % luokkaa) (Yadav ym. 2022). Lisäksi muihin sairaaloihin 

jatkohoitoon siirtyneistä ei ole tietoja, jolloin todellinen kuolleisuus voi olla suurempi.  Lähes 

puolet kuolleista potilaista kuoli alle 2 vuorokauden iässä, joten heidän kuolemansa taustalla 

voi olla muitakin syitä kuin RDS. Koska tutkimukseemme otettiin kaikki Taysissa 

surfaktanttia saaneet keskoset, mukana on potilaita, joiden ennuste on heikko ilman RDS:n 

tuomaa ennustevaikutusta. Kolme neljäsosaa vakavan aivoverenvuodon saaneista ja noin 

neljäsosa keuhkoepämuodostumadignoosin saaneista lapsista kuoli. Asia voidaan ottaa 

huomioon potilasmateriaalia valitessa, jolloin esimerkiksi synnynnäisistä sairauksista 

kärsivät jätetään pois tutkimuksesta. Meidän tutkimuksessamme keuhkoennusteeseen 
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vaikuttavia epämuodostumia todettiin 7 (4,2 %) lapsella. Suoraa johtopäätöstä RDS:n 

korkeammasta kuolleisuudesta Taysin alueella ei siis voi tehdä. 

 

Tutkimuksessamme LISA-ryhmässä oli vähemmän III-IV asteen aivoverenvuotoja kuin 

intubaatioryhmässä. Vastaavaan tulokseen päätyivät myös Kribs ym. (2015) 

tutkimuksessaan, jossa LISA-menetelmää saaneilla III-IV asteen verenvuotoja esiintyi 

merkittävästi vähemmän (10,3 %) verrattuna intubaatioputkeen surfaktanttia saaneilla (22,1 

%), p=0,020. Pérez-Iranzon ym. (2019) suorittamassa tutkimuksessa sekä Isayaman ym. 

(2016) suorittamassa meta-analyysissa havaittiin myös LISA-hoidon vähentävän vakavia 

aivoverenvuotoja, toisaalta Aldana-Aguirren ym. (2017) suorittamassa meta-analyysissä 

vastaavaa yhteyttä ei havaittu. Ilmarintaa tutkimuksessamme havaittiin molemmissa 

ryhmissä alle 10 % potilaista, joka on samaa tasoa kansainvälisten tutkimusten kanssa 

(Langhammer ym. 2018, Kribs ym. 2015, Shin ym. 2020). 

 

LISA-ryhmän lasten lyhytaikaiskeuhkoennuste oli parempi kuin intubaatioryhmän. Kolmen 

viikon kohdalla LISA-ryhmässä tarvittiin vähemmän hengitystukihoitoa. LISA-ryhmässä 

tarvittiin vähemmän verenkierron tukilääkitystä ensimmäisen ja toisen elinviikon aikana kuin 

intubaatioryhmässä, joka tukee ajatusta intubaatioryhmän potilaiden suuremmasta 

hoidontarpeesta. LISA-hoidon komplikaationa mahdollisia keuhkoverenvuotoa tai ilmarintaa 

ei LISA-ryhmässä todettu merkittävästi enempää kuin intubaatioryhmässä. Diagnoosien 

antoajankohtaa ei analysoitu, joten osa esim. keuhkoverenvuodoista on voitu diagnosoida 

ennen surfaktantin antamista. Surfaktanttia on toisaalta voitu käyttää keuhkoverenvuodon 

hoidossa. III-IV asteen aivoverenvuodoissa ei enää 3 viikkoa hoidettujen keskuudessa 

todettu ryhmien välillä eroa, joka sopii vakavilla aivoverenvuodoilla todettuun korkeaan 

kuolleisuuteen.  

 

Pitkäaikaista keuhkoennustetta ei pystytty luotettavasti tutkimaan, sillä seurantatietoja ei 

ollut käytettävissä potilaiden kotiutuessa tai siirtyessä muihin sairaaloihin jatkohoitoon. 

Taysissa loppuun asti hoidetuista lapsista LISA-hoidetut lapset tarvitsivat osastojakson 

aikana vähemmän ja lyhyemmän aikaa hengitystukihoitoa kuin intubaatioryhmän potilaat. 

 

Tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää aineiston keräämistä yhdestä sairaalasta, jolloin 

potilaiden hoito tapahtuu samankaltaisilla periaatteilla ja hoitokäytännöillä koko aineistossa. 

Lisäksi tapahtumien kirjaaminen potilastietojärjestelmään tapahtuu samankaltaisesti kaikilla 

potilailla. Surfaktanttihoidon antaminen RDS:n hoitoon perustuu kliiniseen arvioon, joten 
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tässäkin mielessä yhden keskuksen tutkimuksessa kriteerit surfaktanttihoidon antamiseen 

ovat keskenään samankaltaisia. 

 

Tutkimuksen heikkoutena on pieni otoskoko, jonka vuoksi tarkempia analyysejä rajatuille 

potilaille on hankalaa tehdä. Kyseessä on retrospektiivinen tutkimus, jolloin tiedoissa ollaan 

suurilta osin kirjausten varassa. Esimerkiksi diagnoosit on kerätty sairaskertomukseen 

merkityistä diagnooseista, jolloin lievimmät tapaukset saattavat jäädä tunnistamatta, jos niitä 

ei ole merkitty sairaskertomukseen aiheuttaen informaatioharhaa. Toisiin sairaaloihin 

siirtyneiden potilaiden myöhemmät diagnoosit eivät olleet käytettävissä. Toisaalta 

esimerkiksi surfaktanttihoidon komplikaationa mahdollisesti esiintyvä aivoverenvuoto 

useimmiten diagnosoidaan ensimmäisinä elinviikkoina. Ryhmät erosivat toisistaan 

prenataalisten tekijöiden osalta tilastollisesti merkitsevästi esimerkiksi gestaatioiän ja painon 

osalta, jolloin surfaktanttihoitojen välinen vertailu on haasteellista, koska pieni syntymäpaino 

ja ennenaikaisuus ovat tärkeitä myöhemmän ennusteen selittäjiä.  

 

Tässä tutkimuksessa surfaktanttihoito oli odotetusti yleisempää ennenaikaisempana ja 

pienipainoisempana syntyneillä lapsilla, joilla vastaavasti LISA-hoitoa käytettiin vähemmän. 

Totesimme LISA-menetelmän olevan turvallinen tapa annostella surfaktanttia keskoselle. 

LISA-hoidon yhteydessä on tärkeä varautua intubaatioon, erityisesti hyvin pienten 

keskosten kohdalla. Tulos myötäilee useita kansainvälisiä tutkimuksia, meta-analyysejä ja 

katsauksia (Abdel-Latif ym. 2021, Aldana-Aguirre ym. 2017, Bellos ym. 2021, Langhammer 

ym. 2018). Tutkimuksen perusteella surfaktanttihoidon annosteluviivettä LISA 

menetelmässä tulisi pyrkiä lyhentämään. Potilas jouduttiin tutkimuksen aikana siirtämään 

teho-osastolle annostelua varten. Tähän ongelmaan onkin jo tartuttu ja Taysissa on aloitettu 

koulutus LISA-hoidon toteuttamiseksi synnytyssalissa. Käytäntö tulee toivottavasti 

lyhentämään LISA-hoidon annosteluviivettä. 

 

Tutkimuksen tulos on yleistettävissä suomalaiseen populaatioon ja kansainvälinen 

tutkimustieto huomioiden myös kansainväliseen populaatioon. Tässä tutkimuksessa LISA-

hoidon vaikutuksesta potilaiden pitkäaikaisennusteeseen saatiin vain alustavaa tietoa. Sen 

tutkimiseksi olisi tarpeen satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, jossa olisi suurempi 

tutkimuspopulaatio ja pitkä seuranta-aika. 
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