
 

 

 

 

 

Hengitysvajaus, hengenahdistus, hengitysvaikeus, hapenpuute ja ventilaatiovajaus tarkoittavat kaikki 

erilaisia hengitykseen liittyviä patologisia tilanteita, jotka sekoitetaan usein keskenään. Hengitysvajauksen eri 
osatekijöiden, hapenpuutteen, ventilaatiovajauksen ja hengitystyön lisääntymisen eli hengitysvaikeuden 

tunnistaminen sekä niiden keskinäisen suhteen ymmärtäminen on tärkeää, jotta hengitysvajauksen hoito 
voitaisiin j o ensihoidossa kohdistaa oikeaan osatekijään. 

 

Äkillinen hengitysvajaus ei ole itsenäinen sairaus vaan jostain muusta syystä johtuva elintoimintahäiriö. 
Äkillisen hengitysvajauksen aiheuttavat sairaudet voivat liittyä keuhkoihin, keuhkoverenkiertoon, 

keskushermostoon, hengityslihaksiin tai rintakehään. Käypä hoito -suosituksen mukaisesti äkillisellä 
hengitysvajauksella tarkoitetaan tilaa, jossa happeutumisen häiriö, hiilidioksidin kertyminen tai hengitystyön 

lisääntyminen aiheuttaa välitöntä hoitoa vaativan elimistön tasapainon häiriytymisen.  

Hengitysvajauksen mielletään usein tarkoittavan samaa kuin hapen puute. Potilaalla voi kuitenkin olla vaikea, 
äkillinen hengitysvajaus ilman, että veren happikyllästeisyys on merkittävästi laskenut. Näin voi käydä 

esimerkiksi nuoren, muutoin tervekeuhkoisen potilaan astmakohtauksessa. 

Äkillisessä hengitysvajauksessa on erotettavissa kolme eri osatekijää: happeutumishäiriö, ventilaatiovajaus ja 

lisääntynyt hengitystyö. Yleensä kaikki nämä kolme osatekijää ilmenevät samanaikaisesti, mutta niiden osuus 
hengitysvajauksessa vaihtelee riippuen siitä, mikä patologinen tila on hengitysvajaukseen johtanut. 

Happeutumishäiriö ilmenee (valtimo)veren happiosapaineen laskuna eli hypoksemiana. Hypoksemian syynä 

voi olla keuhkorakkuloiden ilman alentunut happipitoisuus. Harvinaisempi syy tähän voi olla vähähappisen 
sisäänhengityskaasun hengittäminen esimerkiksi suljettuun tilaan joutumisen seurauksena.  

Keuhkorakkuloiden happipitoisuus laskee myös tilanteessa, jossa keuhkotuuletus on häiriintynyt liian harvan 
tai pinnallisen hengityksen seurauksena (ks. ventilaatiovajaus). Näissä tilanteissa hypoksemia korjautuu 
helposti lisäämällä sisäänhengityskaasun happipitoisuutta eli antamalla potilaalle lisähappea. 

Yleinen syy ensihoidon kohtaamalle happeutumishäiriölle on diffuusiohäiriö. Diffuusiohäiriössä happi pääsee 

kyllä keuhkorakkuloihin, mutta sen siirtyminen keuhkorakkuloista verenkiertoon on vaikeutunut. 
Keuhkorakkuloihin kertyvä neste, kuten veri, tulehduserite tai keuhkopöhö vaikeuttaa happimolekyylien 

matkaa keuhkorakkuloista verenkiertoon ja näin heikentää diffuusiota. 

Kolmas mekanasmi liittyy keuhkoverenkiertoon ja ventilaatio-perfuusiosuhteeseen (keuhkojen tuuletuksen 
ja verenkierron suhde). Jos happeutumaton veri ei pääse keuhkoverenkierrossa kiertämään happea 



sisältävien keuhkorakkuloiden kautta, palaa veri keuhkoista sydämeen huonosti happeutuneena. Tila voi 

liittyä siihen, että keuhkorakkuloista normaalia suurempi määrä jää sulkeutuneeksi, esimerkiksi vierasesineen 

tukkiessa toisen pääkeuhkoputken. Tällöin tuulettumattomassa keuhkossa kiertävä veri palaa sydämeen 
huonosti happeutuneena. Kudoksiin vasemman kammion kautta pumpattava veri on siis avoimen keuhkon 

kautta kiertäneen happeutuneen veren ja tukkeutuneen keuhkon kautta kiertäneen huonosti happeutuneen 
veren sekoitusta. Tällaisessa tilanteessa potilaan happeutumista voidaan toki parantaa jonkin verran 

lisähappea antamalla, jolloin toimivan keuhkon kautta kiertävä veri saadaan happeutumaan mahdollisimman 
hyvin.  

Koska lisähappi ei kuitenkaan pääse suljetun keuhkon kautta kiertäneeseen vereen, on lisähapen vaikutus 
rajallinen, eikä korjaa happeutumishäiriötä täysin. Vastaava tilanne ilmenee toki myös lievemmissä 
tilanteissa, joissa ilmapitoisuus on alentunut vain osassa tai osissa keuhkoista. Ventilaatio-perfuusiosuhteen 

häiriö liittyy usein diffuusiohäiriötä aiheuttaviin tiloihin, kuten keuhkokuumeeseen. 

 

Happeutumisongelma voi johtua myös siitä, ettei verenkierto pääse kulkemaan happirikkaiden 
keuhkorakkuloiden kautta vaikka keuhkorakkulakudoksessa ei varsinaista vikaa olisikaan. Näin käy 

esimerkiksi keuhkoveritulpassa, jolloin verihyytymät estävät tehokkaan keuhkoverenkierron. Vastaavasti 
yleinen verenkiertovajaus esimerkiksi hypovolemian seurauksena johtaa ääritilanteessa hypoksiaan, kun 
keuhkoissa kiertävä veren määrä jää vähäiseksi. 

Elimistön oma suojamekanismi, hypoksinen pulmonaalinen vasokonstriktio (HPV) pyrkii supistamaan 
verisuonia matalan ilmapitoisuuden omaavilla keuhkon alueilla ja näin ohjaamaan keuhkoverenkierron 
parhaiten ilmastoituneille alueille. Tämän mekanismin ansiosta jopa koko toisen keuhkon koko ilmapitoisuu-
den menetys voi aiheuttaa yllättävän vähän oireita ja löydöksiä, mikäli toinen keuhko on täysin terve. HPV 
toimii kuitenkin huonosti tulehdustilanteissa, kuten keuhkokuumeessa. 

Ventilaatiovajauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa hiilidioksidin tuotto elimistössä ylittää sen poistumisen 

keuhkojen kautta verenkierrosta, jolloin veren hiilidioksidipitoisuus nousee (hyperkapnia) johtaen veren 
nopeaan happamoitumiseen (respiratorinen asidoosi). Hyvin harvoin ventilaatiovajaus johtuu lisääntyneestä 
hiilidioksidin tuotosta. Hiilidioksidin tuottoa elimistössä Iisää esimerkiksi kuume ja näin hiilidioksidin 
lisääntynyt tuotto voi olla osatekijänä ventilaatiovajauksen synnyssä. 

Yleensä hiilidioksidipitoisuuden kohoaminen stimuloi hengityskeskusta ja johtaa hengitystaajuuden 
nousuun. Tajunnan tason lasku, esimerkiksi aivovamman tai myrkytyksen seurauksena voi heikentää 
hengityskeskuksen toimintaa. Koska keuhkoahtaumatauti myös usein heikentää hengityskeskuksen vastetta 

veren hiilidioksidipitoisuuden nousulle, ovat COPD-potilaat erityisen herkkiä vaikean hypoventilaation 
kehittymiselle tilanteessa, jossa jokin muu tekijä, kuten myrkytys, aiheuttaa ventilaatiovajauksen. 

Hiilidioksidipitoisuuden nousu riittävän korkealle puolestaan aiheuttaa jo itsessään tajunnan tason laskua, 
jolloin tajunnantason laskusta ja hiilidioksidiretentiosta muodostuu helposti noidankehä ja lopulta 

hengityspysähdys. Erityisen haitallista hypoventilaatio on aivovammasta tai aivoverenkiertohäiriöstä 
kärsivälle potilaalle, sillä hyperkapnia johtaa aivopaineen nousuun. Siksi on tärkeää ymmärtää, että mikäli 

tajunnaltaan alentuneen potilaan happisaturaatio on matala, ei kyse yleensä ole pelkästä hypoksemia-
ongelmasta, vaikka saturaatio toki korjautuukin lisähapella. Lisähappi ei korjaa hypoventilaatiosta johtuvaa 

hiilidioksidiretentiota, ja mikäli potilaan hengitystaajuus on matala ja hengitys pinnallista, on ventilaatio- 
vajausta epäiltävä. 

Toinen hypoventilaatiota aiheuttava mekanismi liittyy niin kutsutun kuolleen tilan lisääntymiseen (vrt. 
ventilaatio-perfuusiosuhde). Kuolleella tilalla tarkoitetaan niitä keuhkojen ja hengitysteiden osia, joissa 
kaasujen vaihtoa ei tapahdu. Normaalissakin tilanteessa osa hengitystilavuudesta on tätä kuollutta tilaa, 
esimerkiksi henkitorvessa ei tapahdu kaasujen vaihtoa. Patologisessa tilanteessa tämän kuolleen tilan osuus 



voi lisääntyä. Esimerkiksi keuhkoembolian tukkiessa verenkierron keuhkon jostain osasta, muuttuu tämä osa 

kuolleeksi tilaksi, jossa tapahtuu ventilaatiota, mutta ei kaasujen vaihtoa. 

Ainoa luotettava mittaus ventilaatiovajauksen toteamiseksi tai poissulkemiseksi on valtimoveren 
verikaasuanalyysi. Sairaalan ulkopuolella tällainen mahdollisuus on lähinnä lääkäriyksiköi1lä. 
Uloshengitysilman hiilidioksidipitoisuusmittaus (kapnometria) heijastelee toki veren hiilidioksidipitoisuutta, 

mutta intuboimattomalta potilaalta sen mittaus on epätarkka ja riippuu mm. hengityksen kertatilavuudesta. 
Jos kertatilavuus on pieni, ei keuhkorakkuloihin kertynyt hiilidioksidi edes pääse kunnolla kapnometriin asti. 

Jos ventilaatiovajauksen syynä on lisääntynyt kuolleen tilan ventilaatio tai verenkiertovajaus, ei kapnometria 

anna luotettavaa kuvaa potilaan veren hiilidioksidipitoisuudesta edes intuboidulla potilaalla, sillä vaikka 
hengitystie ja hengitys onkin mekaanisesti turvattu, ei hiilidioksidi pääse verestä uloshengitysilmaan ja veren 

hiilidioksidipitoisuus on korkea matalasta uloshengitysilman hiilidioksidipitoisuudesta huolimatta. 

Uloshengitysilman hiilidioksidipitoisuuden mittaus ei siis suoraan kerro veren hiilidioksidi-
pitoisuutta, mutta sen perusteella voidaan tehdä tiettyjä johtopäätöksiä. Yksinkertaistaen voidaan ajatella, 
että uloshengitysilman hiilidioksidipitoisuus ei voi olla korkeampi kuin veren hiilidioksidipitoisuus. 
Uloshengitysilmasta mitattu korkea hiilidioksidipitoisuus kertoo siis varmuudella, että hiilidioksidipitoisuus on 

koholla myös veressä ja että potilas kärsii hypoventilaatiosta. Kuitenkaan normaali tai matala uloshengityk-
sen lukema ei poissulje hypoventilaatiota. 

Hypoventilaation olemassa oloa tajunnaltaan alentuneella, intuboimattomalla potilaalla voidaan jossain 
tilanteissa arvioida epäsuorasti happeutumisen riittävyyden perusteella. Jos huoneilmaa hengittävän potilaan 

happisaturaatio on normaali, on hengitys lähtökohtaisesti riittävää myös hiilidioksidin poistamiseen eikä 
ventilaatiovajausta tarvitse epäillä. Jos potilas hengittää lisähappea, korjautuu hypoventilaation aiheuttama 
hypoksia hyvin helposti, mutta ventilaatiovajaus ei. Mikäli potilaalle on aloitettu lisähapen anto jo ennen 
saturaation mittaamista, menetetään tämä epäsuora informaatio. 

Huonosti hengittävän tajuttoman potilaan hengityksen hoidossa pelkkä happeutumisen korjaaminen 

lisähapella ei riitä, vaan on osattava epäillä myös ventilaatiovajausta. Jos ventilaatiovajauksen 
poissulkeminen verikaasuanalyysillä ei ole mahdollista ja ventilaatiovajaus on todennäköinen, on potilaan 
hengitystä tuettava esimerkiksi maskiventilaatiolla. Jos potilaan tajunnantaso on normaali, poissulkee tämä 
käytännössä merkittävän hiilidioksidiretention. Ainoana poikkeuksena tähän ovat kroonista keuhkosairautta 

sairastavat potilaat, jotka ovat tottuneet veren kohonneeseen hiilidioksidipitoisuuteen. Tässäkään tilanteessa 
hiilidioksidiretentio ei kuitenkaan vaadi akuuttia hoitoa, jos potilaan tajunnantaso on normaali. 

Hengitysvajaus voi ilmetä myös lisääntyneenä hengitystyönä. Potilaalla voi olla joko happeutumisen 
tai ventilaation ongelma, jota hän kuitenkin pystyy kompensoimaan hengitystyötä lisäämällä niin, että 
mitatut happeutumista ja ventilaatiota kuvaavat arvot ovat normaalit. Hengitystyötä voi lisätä myös 

hengitysteiden tai rintakehän patologia ilman happeutumisen tai ventilaation ongelmaa. Esimerkiksi 
huomattavan ylipainoisella potilaalla rasvakudos painaa rintakehää ja iso vatsa estää pallean liikettä, jolloin 

potilas joutuu tekemään enemmän lihastyötä i o normaalien hengitysliikkeiden aikaansaamiseksi. Mikäli 
potilaalle puhkeaa esimerkiksi keuhkokuume, on hänen vaikeampi lisätä hengitystyön määrää kuin 
normaalipainoisen potilaan. Muun muassa tästä syystä voimakkaasti ylipainoiset potilaat ovat herkempiä 

merkittävän hengitysvajauksen kehittymiselle kuin normaalipainoiset potilaat. 

Riittämätön hengitystyö tarkoittaa sitä, ettei potilas jostain syystä kykene hengittämään riittävästi 
pitääkseen yllä normaalia happeutumista ja ventilaatiota. Syynä voi olla jokin happeutumis- tai ventilaatio-

ongelmaa aiheuttava tila, jonka vaikeus ylittää potilaan reservit lisätä hengitystyötään. Mitä huonompi 
potilaan fyysinen kunto, sitä helpommin reservit ylittyvät. Ongelma voi olla myös hengitystyön poikkeavassa 

heikkoudessa, vaikka keuhkoissa ei varsinaisesti vikaa olisikaan. 

Riittämättömän hengitystyön syynä voi olla esimerkiksi tajunnantason lasku, lihasheikkoutta aiheuttava 
sairaus, rintakehän vamma tai akuutista kaularankavammasta johtuva neliraajahalvaus. Hengitystyön hyvå 



mittari on hengitystaajuus. Lisääntyneestä hengitystyöstä kertoo myös apuhengityslihasten käyttö sekä 

potilaan kyky tuottaa puhetta. Hengitystyön lisääntymistä aiheuttaa tyypillisesti akuutti astman 

pahenemisvaihe. Hengitysteiden obstruktio lisää virtausvastusta ja potilaan on tehtävä runsaasti töitä 
uloshengityksen aikaansaamiseksi. 

Lisääntynyt hengitystyö on kavala vaaran merkki. Etenkin nuoret potilaat kykenevät usein 
kompensoimaan vaikeaakin hengitysvajausta hengitystyötä lisäämällä siten, että happisaturaatio pysyy 
normaalina tai alentuu vain lievästi. Tällöin tilanteeseen, esimerkiksi astmakohtaukseen, ei suhtauduta 

riittävällä vakavuudella. Joskus normaalisti saturoivaa, mutta lisääntyneestä hengitystyöstä kärsivää potilasta 
erehdytään luulemaan paniikkihäiriöiseksi. Paniikissa potilas onkin, mutta ihan aiheesta. 

Lisääntyneen hengitystyön ongelmana on se, että siinä vaiheessa, kun potilaan voimat loppuvat, voi tilanne 

romahtaa hyvin nopeasti. Vaaran merkkejä aikuisella ovatkin hengitystaajuus >35/min ja kyvyttömyys puhua 
edes lyhyitä lauseita. Tällainen hengitysvaikeus uuvuttaa nopeasti potilaan eikä hän enää jaksa tuottaa 

riittävää hengitystyötä hengitysvaikeuden edellyttämällä tavalla. 

Hengitysvajauksen kolme osatekijää, happeutuminen, ventilaatio ja hengitystyö liittyvät kiinteästi toisiinsa. 
Yleensä edustettuina ovat kaikki osatekijät, mutta niiden osuus hengitysvajauksessa vaihtelee aiheuttajan 

mukaan. Ensi- ja akuuttihoidossa tavallisin sudenkuoppa on se, että hoidetaan ja seurataan vain 
happeutumista, eikä ventilaatiovajauksen muodostumista huomata ajoissa.  

Toinen tärkeä sudenkuoppa liittyy hengitystyön arviointiin. Etenkin lapset ovat hyviä kompensoimaan 

hengitysvajausta pitkäänkin. Puheentuottokykyä on vaikea arvioida jos lapsi ei vielä muutenkaan osaa puhua 

kovin paljon tai on ujo. Tällöin hengitystaajuuden mittaaminen voi paljastaa uhkaavan vaaran. 
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