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Abstract 

Background 
Oxygenation without tidal breathing, i.e. apneic oxygenation in combination with extra-

corporeal carbon dioxide removal, might be an option in the treatment of acute respiratory 

failure. However, ventilation with 100% O2, which is potentially toxic, is considered a 

prerequisite to ensure acceptable oxygenation. We hypothesised that trapping nitrogen (N2) in 

the lungs before the start of apneic oxygenation would keep the alveolar O2 at a non-toxic 

level and still maintain normoxemia. The aim was to test whether a predicted N2 

concentration would agree with a measured concentration at the end of an apneic period.  

Methods  
Seven anesthetized, muscle relaxed, endotracheally intubated pigs (22-27 kg) were ventilated 

in a randomised order with an inspired fraction of O2 0.6 and 0.8 at two positive end-

expiratory pressure levels (5 and 10 cmH2O) before being connected to continuous positive 

airway pressure using 100 percent O2 for apneic oxygenation. N2 was measured before the 

start of and at the end of the 10 minutes apneic period. The predicted N2 concentration was 

calculated from the initial N2 concentration, the end-expiratory lung volume and the 

anatomical dead space.  

Results 
The mean difference and standard deviation between measured and predicted N2 

concentration was -0.5 ± 2 percent, p= 0.587. No significant difference in the agreement 

between measured and predicted N2 concentrations was seen in the four settings.  

Conclusion 
This study indicates that it is possible to predict and keep alveolar N2 concentration at a 

desired level and thus, alveolar O2 concentration at a non-toxic level during apneic 

oxygenation. 
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Introduktion 
Respiratorbehandling räddar många gånger livet på patienter med akut lungsvikt (ARDS). 

Samtidigt kan behandlingen med tiden ge upphov till skador på lungorna som förvärrar 

situationen och som i sin tur blir en bidragande orsak till att patienten avlider. Den här studien 

går ut på att undersöka en alternativ metod att ventilera lungorna och samtidigt undvika de 

faktorer som ger upphov till skadorna som genereras vid respiratorbehandling.  

ARDS 
Acute Respiratory Distress Syndrome är ett kliniskt tillstånd som kan drabba både medicinska 

och kirurgiska patienter. Tillståndet karakteriseras av en plötslig försämrad lungfunktion som 

beror på ett vätskeinflöde i alveolerna och en samtidig atelektasbildning. Händelseförloppet 

vid ARDS startar med en neutrofil infiltration i lungvävnaden. Inflammatoriska celler och 

substanser så som interleukin 1, 6, 8 och 10 samt TNF-alfa ansamlas och ger upphov till 

proteasaktivitet och oxidativ stress, vilket i sin tur leder till en minskad surfaktantproduktion 

(1, 2). Atelektaser bildas och minskar därmed lungornas effektiva diffusionsyta. Vidare 

skapas en endotelcellskada i alveolerna vilket ger en ökad permeabilitet och gör att vätska 

tränger in i alveolerna. Det skapas alltså en mycket kraftig inflammatorisk reaktion under kort 

tid som gör att lungorna faller ihop och blir ödematösa. Utbytet av syre till blodet som 

passerar lungorna blir ineffektivt och händelseförloppet snabbt ger upphov till hypoxi vilket 

gör det till ett livshotande tillstånd som kräver omedelbart omhändertagande (3).  

Direkta skador Indirekta skador 

Vanliga Vanliga 

• Pneumoni • Sepsis 

• Aspirationspneumoni • Allvarligt trauma 

 • Multipla blodtransfusioner 

Ovanliga Ovanliga 

• Inhalationsskada • Akut pankreatit 

• Lungkontusion • Drogöverdos 

• Drunkningsolycka • DIC 

• Reperfusionsskada • Brännskada 
Tabell 1: Kliniska tillstånd associerade med uppkomsten av ARDS/ALI. (Sunil Saharan. Indian J Pediatrics. 

Management of Acute Lung Injury/ARDS. 2010:77:1296–1302.) 
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Orsaker till ARDS är många (se tabell 1) och kan delas in i direkt skada och indirekt skada, 

varav några av de vanligaste direkta skadorna är pneumoni samt aspiration. Till de indirekta 

skadorna hör bland annat sepsis och akut pankreatit (4). Prevalensen av ARDS råder olika 

uppgifter om beroende på hur man definierar tillståndet samt var i världen studien är gjord. 

Alltifrån 1,5 till 75 per 100.000 invånare finns beskrivet (5, 6) hos vuxna medan hos barn 2,2 

till 16 per 100.000 barn (7). Mortaliteten är likaså mycket svår att tilldela en exakt siffra 

framför allt pga att åldern spelar stor roll för prognosen. En randomiserad studie visar en 

mortalitet över de första 28 dagarna på 25-30 % (8). Hög ålder, septisk chock och samtidig 

leversvikt ger sämst prognos, medan unga med trauma som orsak till ARDS klarar sig bäst 

(4). En mindre allvarlig form av ARDS kallas för ALI (Acute Lung Injury) och skiljer sig 

definitionsmässigt från ARDS med den lilla skillnaden att PaO2/FIO2 < 300 mmHg jämfört 

med ARDS som kräver en kvot på < 200 mmHg (1).  

 Symtomdebut Oxygenering Lungröntgen Lungartärtryck 

ALI Akut insättande PaO2/FIO2 <300 

mmHg (oavsett 

PEEP) 

Bilaterala 

infiltrat 

<18 mmHg vid mätning alt. 

inga kliniska tecken till 

vänster artärhypertension 

ARDS Akut insättande PaO2/FIO2 <200 

mmHg (oavsett 

PEEP) 

Bilaterala 

infiltrat 

<18 mmHg vid mätning alt. 

inga kliniska tecken till 

vänster artärhypertension 

Tabell 2: Rekommenderade kriterier för ALI (Acute Lung Injury) och ARDS (Acute Respiratory Distress 

Syndrome). (The American-European Consensus Conference on ARDS. Definitions, mechanisms, relevant 

outcomes, and clinical trial coordination. Am J Respir Crit Care Med 1994; 149: 818–24.) 

Respiratorbehandling och dess komplikationer vid ARDS 
Det finns ingen specifik behandling när en patient drabbas av ARDS. Omhändertagandet 

fokuseras på att bevara en god ventilation, undvika iatrogena komplikationer samt behandla 

bakomliggande orsak till tillståndet. Många gånger blir användning av respirator en 

nödvändig och livsupprätthållande åtgärd. Respiratorns funktion är att mekaniskt ventilera 

lungorna då patienten inte längre orkar upprätthålla en god ventilation på egen hand (9).  

Normal spontan ventilation av lungorna sker genom att inspiratoriska andningsmuskler 

genererar ett negativt tryck i pleurautrymmet vilket i sin tur resulterar i en vidgning av det 

alveolära utrymmet. Detta ger i vila tidalvolymer på 5-7 ml/kg. Det mekaniska andnings-
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understödet från en respirator skiljer sig på så sätt att respiratorn direkt genererar ett positivt 

tryck i luftvägarna för att vidga alveolerna. För att ventilationen ska bli adekvat och för att 

undvika uppkomst av atelektaser har man länge behövt använda tidalvolymer på minst 10-15 

ml/kg (10). Studier visar dock att dessa stora tidalvolymer med tiden skadar lungorna och att 

ju mindre tidalvolym desto mindre skada sker (11).  

Skadorna, så kallade VILI (ventilator-induced lung injury), uppstår pga flera olika kompo-

nenter; barotrauma, volutrauma, atelektastrauma, biotrauma och syretoxiska effekter (10). 

Barotrauma är en skada på lungvävnaden som orsakas av det höga tryck som bildas i 

alveolerna i samband med stora inspiratoriska volymer. Övertrycket resulterar i att gas läcker 

ut i vävnaden runt omkring lungorna vilket på lungröntgen kan ge en bild som vid pneumo-

thorax, pneumomediastinum eller subkutant emfysem. Det höga trycket kan samtidigt 

innebära en hyperextension av alveolerna, vilket orsakar så kallad volutrauma (high end-

inspiratory volume injury). ARDS-patienter har som regel en lägre lungcompliance, vilket 

resulterar i att en volymkontrollerad respiratorbehandling kräver ett högre tryck än normalt 

för att uppnå önskad volym. Detta är en anledning till att ARDS-lungor är känsligare för 

barotrauma och volutrauma jämfört med ett par friska lungor (12). En tredje komponent vid 

VILI är bildandet av atelektaser som till stor del kan förhindras mha att lägga på ett PEEP 

(positive end-expiratory preasure) under ventilationen. Hos friska lungor fungerar detta 

effektivt eftersom det finns ett jämnt transalveolärt tryck och lungvävnaden expanderas 

enhetligt, men hos patienter med ARDS är det svårare. Svårigheten beror på att ARDS som 

tidigare beskrivet genererar ett vätskeinflöde i alveolerna och en samtidig atelektasbildning, 

vilket gör att ett PEEP kan skapa en oregelbunden expansion av lungorna vid ventilering (13). 

Biotrauma innebär att den mekaniska ventilationen med stora tidalvolymer ger upphov till 

pulmonell och systemisk inflammation. Inflammatoriska mediatorer aktiveras och ger upphov 

till en histologisk bild som till stor del liknar den som ARDS i sig ger upphov till. Syretoxiska 

skador beror på de fria syreradikaler som bildas när lungorna utsätts för höga koncentrationer 

av syre (14, 15).  

Apnoisk ventilering 
Skadorna som uppstår vid respiratorbehandling är ett faktum, men samtidigt är behandlingen 

många gånger en nödvändig åtgärd för att hålla patienten vid liv. Man vet också som tidigare 

nämnt att ju mindre tidalvolymer man ventilerar med, desto mindre skada orsakas (11). I 

dagens respiratorvård försöker man därför ventilera patienten med så små andetag som 
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möjligt så länge en god ventilation upprätthålles. För att minimera skadorna så borde det bästa 

rimligtvis vara om man kan syresätta lungkretsloppet, men samtidigt låta lungorna förbli 

stillastående. Denna metod, så kallad apnoisk ventilation, är känd sedan lång tid tillbaka och 

redovisades så tidigt som 1905 av Hirsch (16) och 1908 av Volhard (17) som gjorde experi-

ment på kaniner och hundar som man lät andningsförlama med hjälp av curare. Genom att 

aktivt syresätta lungorna med ren syrgas lyckades de trots andningsförlamningen hålla djuren 

vid liv i 1-2 timmar. Problemet var att koldioxiden inte ventilerades ut utan istället 

ackumulerades vilket med tiden skapade toxiska nivåer av CO2. En lösning på detta problem 

finns idag och det är att använda sig av en arterio-venös bypasspump som extrakorporalt 

eliminerar koldioxiden (ECCO2R). Kolobow et al visade detta 1978 genom att låta blodet 

pumpas ut från arteria subklavia, genom ett konstgjort lungmembran som separerar 

koldioxiden från blodet, för att sedan pumpas tillbaka in i kroppen via vena jugularis (18). 

Tekniken har därefter genom olika försök förbättrats till att bli både säkrare och mer 

användarvänligt och har samtidigt visat sig fungera lika effektivt på lungor med ARDS som 

ett par friska lungor (19, 20).  

Syretoxicitet 
Som tidigare nämnt är en av skademekanismerna vid ARDS de syretoxiska skadorna. Dessa 

skador är till stor del iatrogena och orsakas av den höga syrgaskoncentration som lungorna 

kan utsättas för under längre tid vid mekanisk ventilering. Syret leder till en aktivering av en 

rad olika proteiner och enzymer så som plasma laktat dehydrogenas (LDH), isoenzymer samt 

angiotensin converting enzyme (ACE) och samtidigt sker en reducering av aktiviteten hos 

glutation peroxidas, superoxid dismutas och katalas, vilket genererar fria radikaler som ger 

upphov till oxidativ stress (21). Hos möss som utsatts för 100 % syrgas så har 65 % avlidit 

inom 5 dagar till följd av lungskadorna (22) och hos primater har man efter 7 dagar 

konstaterat bilaterala alveolära infiltrat, svår hypoxemi samt kraftig försämring av lung-

funktionen hos samtliga försöksdjur (23).  

För att undvika syretoxiska skador använder man idag lägsta nödvändiga syrgaskoncentration 

vid respiratorvård vilket innebär att man åtminstone försöker använda sig av koncentrationer 

lägre än 50 %. Om man använder sig av samma låga syrgaskoncentration vid apnoisk 

ventilation har det dock visat sig uppstå problem i form av försämrat syrgasupptag vilket 

resulterar i hypoxi. Försök på hundar då man under apnoisk ventilation givit 50 % syrgas har 

visat sig ge försämrat syreupptag redan efter 3 minuter och då man gav vanlig luft (21 % 
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syrgas) försämrades syreupptaget till blodet omedelbart (24). Orsaken till hypoxin studerades 

av Nielsen et al som upprepade försöken med apnoisk ventilation på sju stycken grisar. Som 

väntat försämrades syreupptaget och syrgastrycket började sjunka inom några minuter, men 

han kunde samtidigt visa att hypoxin beror på en ackumulation av kvävgas i alveolerna. Den 

alveolära ackumulationen av N2 skapas eftersom syret kontinuerligt diffunderar över till 

blodet medan N2 stannar kvar och koncentreras i det alveolära utrymmet. Utrymmet för 

syrgasen försvinner därmed och hypoxi uppstår (25).  

Optimal syrgashalt under apnoisk ventilering 
Sammanfattningsvis har studier visat att apnoisk ventilation fungerar bra hos lungskadade 

grisar om man samtidigt tar bort den bildade koldioxiden med en liten koldioxideliminator 

kopplad in en extrakorporal arteriovenös slinga. Emellertid så fodras det 100 procent syrgas 

till grisens lunga för att undvika hypoxi, men för hög syrgaskoncentration har samtidigt 

toxiska effekter om det ges under lång tid. Om apnoisk ventilering skall kunna användas i 

framtiden inom intensivvården på patienter måste därför metoden modifieras till lägre 

alveolär koncentration syrgas.  

Detta projekt går ut på att undersöka en modifiering av metoden där man initialt fyller lungan 

med en gasblandning (kvävgas/syrgas) för att sedan fortsätta med att tillföra ren syrgas till 

lungan. Kvävgasen skall i teorin fångas in i lungalveolerna och inte försvinna, varför 

syrgashalten håller sig till ett givet värde. På så sätt undviker man skadliga syrgas-

koncentrationer och samtidigt risken att få hypoxi. Frågeställningen är således om det är 

möjligt att vid apnoisk ventilation ha en alveolär syrgashalt mindre än 100 % utan att hypoxi 

uppstår pga ackumulation/koncentration av kvävgas. Experimenten för att pröva hypotesen är 

gjorda på grisar och har genomförts med två olika syrgaskoncentrationer samt två olika PEEP 

(positive end-expiratory pressure). Studien är gjord på Hedenstiernalaboratoriet, Uppsala 

Universitet.  

Metod 
För att pröva hypotesen gjordes försök på grisar (26). Storleken på djuren och dess likheter 

med människans anatomi och fysiologi gör att försöket kan ge relevanta resultat för en 

eventuell fortsatt patientstudie. Sju grisar användes och samtliga hade en vikt på mellan 22-27 
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kg. Studien är godkänd av djurförsöksetiska nämnden vid Uppsala Universitet och National 

Institutes of Health riktlinjer vid djurförsök följdes.  

Anestesi, ventilering, instrumentering och monitorering 
Varje gris blev premedicinerad med Zolitel Forte (tiletamin och zolazepam) 6 mg/kg im och 

Rompun (xylazinklorid) 2,2 mg/kg im. Efter 5-10 min placerades grisen på rygg på ett 

undersökningsbord varefter den intuberades med en 7 eller 8 mm ID endotracheal tub 

(Mallinckrodt Medical, Irland). Lungorna ventilerades med volymkontrollerad inställning av 

en Servo-I (Maguet, Sweden) med en tidalvolym på 8 ml/kg, inspiratorisk: expiratoriskt 

förhållande (I:E) 1:2, ett FiO2 på 0,7 samt ett PEEP på 5 cmH20. Ventileringen var justerad 

till att hålla end-tidalt CO2 vid 5-6 kPa (Siemens SC 9000XL, Dräger, Germany). Direkt efter 

intubationen gavs en bolus med fentanyl 0,02 mg/kg iv och anestesin upprätthölls därefter 

med ketamine 30 mg/kg/h och midazolam 0,1 mg/kg/h. För att kontrollera att anestesin var 

effektiv gjordes smärtstimulering av huden mellan de främre tårna och därefter gavs muskel-

relaxantia i form av pancuronium 0,3 mg/kg/h. Infusion av Ringer-Acetat gavs under hela 

försökstiden, 10 ml/kg/h under den första timmen för att därefter justeras till 5 ml/kg/h under 

resten av tiden. Efter en öppen dissektion av halskärlen på grisen sattes en artärkateter in i 

höger arteria karotis för att kunna ta blodgaser. Vidare sattes en central venös kateter in i 

höger vena jugularis och in via samma ven fördes därefter en kateter till arteria pulmonalis 

(Criti Cath No7; Ohmeda Pte Ltd, Singapore) för mätning av cardiac output och artärtryck. 

Positionen av denna kateter verifierades mha tryckmätning. För att erhålla cardiac output 

beräknades medelvärdet av tre uppmätta värden mha termodilution efter injektion av 10 ml 

iskall saltlösning i den centralvenösa katetern (Siemens SC 9000XL, Dräger, Germany). För 

att monitorera urinproduktionen inlades en suprapubiskateter. EKG-monitorering kopplades 

upp och syrgassaturation mättes med en pulsoxymeter (Siemens SC 9000XL, Dräger, 

Germany) vid basen av grisens svans.  

Beräkning av förväntad alveolär kvävgaskoncentrationen och 

uppskattning av alveolära syrgastrycket 
Hypotesen var som sagt att kvävgasen i luftvägarna och lungorna skulle fångas in i alveolerna 

och bibehålla sin koncentration under den apnoiska perioden då man ger 100 % syrgas. För att 

få fram den totala mängden N2 så mätes den end-tidala kvävgaskoncentrationen vid normal 

ventilering, dvs innan starten av apnoisk ventilation. Denna multiplicerades med den alveo-

lära volymen som beräknades genom att subtrahera anatomiskt dead space (ADS) från den 
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end-expiratoriska lungvolymen (EELV). För att få fyra olika alveolära N2-koncentrationer att 

arbeta med ventilerades grisarna i randomiserad ordning med två olika syrgaskoncentrationer 

(0,6 och 0,8) och med två olika PEEP (5 och 10 cmH20). Den apnoiska ventilationen genom-

fördes därefter med 100 % syrgas under 10 minuter med en CPAP (Continuous Positive 

Airway Pressure) med samma positiva tryck som föregående PEEP. För att sedan återigen 

mäta den alveolära kvävgaskoncentrationen (efter apnéperioden) gjordes ett passivt 

frisläppande av trycket från CPAP. Kvävgasen i det anatomiska dead space-utrymmet antogs 

blanda sig med gasen från alveolerna under de första minuterna.  

Den förutspådda alveolära kvävgaskoncentrationen beräknades som den totala N2-mängden 

(ml) dividerat med det alveolära utrymmet (EELV-ADS). Den totala N2-mängden beräknades 

i sin tur vara end-tidal N2 x (EELV + apparatus dead space). Apparatus dead space var 25 ml. 

Det alveolära syrgastrycket före den apnoiska ventilationen fås fram enligt ekvationen för 

alveolär gas: PAO2 = FIO2 (Patm-PH2O)-PaCO2 (1-FIO2 (1-RQ))RQ, där Patm är det nuvarande 

atmosförstrycket, PH2O är mättnadstrycket vid kroppstemperatur och rådande lufttryck och RQ 

är den respiratoriska kvoten som antogs vara 0,8 (27). Vidare beräknades PAO2 vid slutet av 

apnén utifrån att förändringen av PAO2 under apnén berodde på en förändring av det 

alveolära kvävgastrycket (ΔPAN2) och koldioxidtrycket (ΔPACO2). Det alveolära 

koldioxidtrycket förutsattes vara detsamma som det arteriella och således kalkylerades PAO2 

under apné till att vara PAO2 före – ΔPAN2 – ΔPACO2.  

Experimentelt protokoll 
När all instrumentering var färdig togs en blodgas för mätning av syrgastryck (PO2), 

koldioxidtryck (PCO2), pH, base excess (ABL 3, Radiometer, Copenhagen), och syrgas-

mättnad (SO2) (OSM 3, Radiometer, Copenhagen, Denmark). Därefter randomiserades 

ordningen av FiO2 (0,6 eller 0,8) och PEEP (5 eller 10 cmH2O).  

Innan varje test gjordes en rekrytering av grisens lungor (tryckkontrollerad ventilering, 40 

cmH2O inspiratoriskt topptryck, PEEP 5 cmH2O, I:E 1:1, 6 andetag/minut under 1 minut), 

och efter det ventilerades lungorna med det randomiserade FIO2 och PEEP-värdet med en 

tidalvolym på 8 mL/kg och en frekvens på 20-25 andetag/minut under 20 minuter. Detta 

gjordes för att kvävgasen i lungorna och den eventuella kvävgas som fanns i andra organ 

skulle få tid på sig att ekvilibreras, och därmed minska risken för felvärden vid mätning. Efter 

detta gjordes mätningar för blodgaser, cardiac output, blodtryck, tidalvolym, end-

inspiratoriskt platåtryck samt PEEP. EELV och ADS uppmättes mha en gasutspädningsteknik 
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då man använder sig av svavelhexafluorid. Den endtidala kvävgaskoncentrationen togs från 

en liten kateter med sin öppning 2 cm nedanför trachealtuben och som var kopplad till en 

kalibrerad N2-analysator (505 Nitralyzer, Medscience, St Louis, MO, USA).  

När det sedan var dags för den apnoiska ventileringen så blockerades den endotracheala tuben 

vid end-inspiration och tuben kopplades på till en syrgaskälla med samma PEEP som under 

föregående ventilering. Flödet av syrgas var justerat till 2 liter/minut med möjlighet för 

överflödig gas att tömmas till atmosfären via en PEEP-ventil. Apnéperioden varade i 10 

minuter och därefter gjordes återigen de hemodynamiska mätningarna samt mätning av 

blodgaser (arteriellt och venöst). Efter apnéperioden uppmättes också kvävgaskoncentrationen 

under expiration genom att öppna PEEP-ventilen. Detta N2-värde respresenterade den 

kvävgaskoncentration som fanns i det alveolära utrymmet.  

Grisens lungor kopplades därefter återigen till respiratorn och blev ventilerade med en ny 

randomiserad syrgaskoncentration och ett PEEP, men nu 1,5 gånger den gamla minut-

ventilationen under 10 minuter för att normalisera PaCO2 innan tidalvolymen och 

ventilationen justerades tillbaka till hur det var innan apnéperioden. Därefter gjordes hela 

proceduren om igen med samtliga mätningar och repeterades med alla fyra kombinationer av 

syrgaskoncentrationer och PEEP-värden. När alla kombinationer hade genomförts avlivades 

grisen med en överdos av potassiumklorid iv.  

 

Figur 1: Tidsaxel över varje grisförsök. Pilarna under tidsaxeln anger de tillfällen en intervention är gjord och 

pilarna ovanför tidsaxeln anger tillfällen för mätning och datainsamling. N2; registrering av alveolar 

kvävgaskoncentration. EELV och ADS; mätning av end-expiratorisk lungvolym och anatomiskt dead space. 

Utöver detta gjordes vid varje mättillfälle registrering av cardiac output, blodtryck, syrgassaturation samt 

arteriell och blandad venös saturation. Ordningen av interventionerna var randomiserade.  
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Resultat 
I den här studien var huvudmålet att undersöka hur pass väl kvävgas bibehålls i det alveolära 

utrymmet under apnoisk ventilation, vilket i sin tur skulle kunna göra det möjligt att använda 

en alveolär syrgashalt mindre än 100 % utan att hypoxi uppstår pga ackumulation av kvävgas. 

Experimenten gjordes på grisar vars anatomi och fysiologi liknar människans, vilket innebär 

att ett negativt resultat förhindrar möjligheten till en framtida användning av metoden på 

människor.  

Ju mindre differens mellan den uppmätta kvävgaskoncentrationen och den förutspådda, desto 

bättre resultat. Differensen är kalkylerad mellan den uppmätta och den förutspådda för varje 

kombination av syrgaskoncentration och PEEP-värde, men också mellan varje enskilt gris-

försök. Gränsen för en oacceptabel differens sattes till >5 % och med en standardavvikelse på 

3 %, ett p-värde på mindre än 0,05 och en styrka på 0,8 så innebär det att minst 5 grisar måste 

användas för att kunna ge ett bra statistiskt material. Antalet grisar i försöket var 7 stycken. 

Noggrannheten bestämdes till den genomsnittliga skillnaden mellan uppmätta och beräknade 

värden och bestämdes som standardavvikelse av detta värde. Vidare användes linjär 

regression för att analysera förhållandet mellan den förväntade och uppmätta alveolära 

kvävgaskoncentrationen.  

I tabell 3 redovisas resultatet av samtliga mätningar vid grisförsöken. Värden för följande 

parametrar redovisas: PEEP; positive end-expiratory pressure, FIO2; syrgaskoncentration som 

andas in, EELV; end-expiratory lung volume, ADS; anatomical dead space, N2 uppmätt; 

uppmätt alveolar kvävgaskoncentration, N2 beräknad; beräknad alveolar kvävgas-

koncentration, PaO2; arteriellt syrgastryck, PaCO2; arteriellt koldioxidtryck, PAO2; alveolärt 

syrgastryck, CO; cardiac output, HF; hjärtfrekvens, MAP; medelartärtryck, MPAP; 

medellungartärtryck.  

Vid ett FIO2 på 0,6 och ett PEEP på 5 cmH2O så blev det uppmätta värdet av kvävgas-

koncentration 46,9±4,3 % och det beräknade värdet 48,2±2,5 %. Vid samma PEEP men med 

ett FIO2 på 0,8 så blev den uppmätta respektive den beräknade kvävgaskoncentrationen 

23,3±3,5 % och 25,2±2,2 %. Ett högre PEEP på 10 cmH2O och ett FIO2 på 0,6 gav en 

uppmätt N2-koncentration på 47,0±2,6 % och ett beräknat värde på 46,8±2,8 %, medan ett 

PEEP på 10 cmH2O och ett FIO2 på 0,8 blev uppmätt till 24,7±3,23 % och beräknat till 

23,9±3,1 %.  
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PEEP (cmH2O) 5  5 5 5 10 10 10 10 

FIO2 0.6 0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 0.8 0.8 

Stadie Före apné Apné Före apné Apné Före apné Apné Före apné Apné 

EELV (ml) 581±115  561±85  828±107#  861±123#  

ADS (ml) 73±8  76±8  84±9#  86±9#  

N2 uppmätt (%) 42.3±2.1 46.9±4.3 21.9±2.0 23.3±3.5 42.1±2.4 47.0±2.6 21.6±2.8 24.7±3.2 

N2 beräknat (%)  48.2±2.5  25.2±2.2  46.8±2.8  23.9±3.1 

PaO2 (kPa) 39.9±8.3 10.1±1.3* 59.1±7.9 19.5±6.6* 45.5±4.2 11.1±1.8* 62.0±4.4 28.1±9.0 * 

PaCO2 (kPa) 7.3±1.0 18.4±2.0* 7.1±1.0 18.5±1.9* 6.7±0.6 18.6±1.4* 6.8±0.74 19.0±1.6* 

Arterial pH 7.3±0.05 7.0±0.04* 7.4±0.05 7.0±0.03* 7.4±0.05 7.0±0.03* 7.4±0.06* 7.0±0.03* 

PaO2/PAO2 0.8±0.2 0.3±0.0 * 0.9±0.1 0.4±0.1 * 0.9±0.1 0.4±0.1 * 0.9±0.1 0.5±0.2* 

CO (L min-1) 2.7±0.8 4.2±1.6 * 2.6±0.8 4.0±1.6 * 2.2±0.5 4.0±0.8 * 2.2±0.6 3.3±0.9* 

HF (min-1) 99±16 128±20* 86±19 § 119±25 § 96±16§ 135±32 104±18§ 122±25 

MAP (mmHg) 83±12 121±19* 83±9 118±21* 76±15 119±20 * 76±11 111±19* 

MPAP (mmHg) 21±2 35±3* 20±2 34±4* 21±1 35±5* 21±1 32±5* 

 

Tabell 3: All data presenteras som medelvärde ± standardavvikelse. *; p<0,05 mellan data som är före och efter 

apné. #; p<0,05 mellan de två PEEP-värdena. §; antalet grisar (n) = 6 stycken (i övriga fall 7 stycken).  

Om man tar alla dessa data och ser till skillnaden mellan det uppmätta värdet och det 

beräknade värdet av kvävgaskoncentration så blir skillnaden -0,5±3 %, p=0,369. Skillnaden 

mellan uppmätt och beräknad N2-koncentration när man använder data från varje individuell 

gris blir -0,5±2 %, p=0,587. Det linjära sambandet mellan uppmätt och beräknad värde med 

all data inräknad beräknades enligt följande: uppmätt N2 = 0,12 + 0,984 x beräknad N2-

koncentration, R2 = 0,95, P<0,001 (figur 2a).  

I tabellen ser man även skillnaden mellan uppmätt kvävgaskoncentration före och efter den 

apnoiska ventilationen. Med all data inräknad blir denna skillnad 4±2 %, p=0,001. Det linjära 

sambandet mellan uppmätt N2-koncentration före apné och uppmätt N2-koncentration efter 

apné med all data inräknad beräknades enligt följande: uppmätt N2 efter apné = -0,05 + 1,11 x 

N2-koncentration före apné, R2 = 0,95, P<0,001 (figur 2b).  

Bortsett från beräknad kvävgaskoncentration samt uppmätt kvävgaskoncentration före och 

efter apné så registrerades även lungfunktion och hemodynamiska värden.  EELV var ca 300 

ml större vid ett PEEP på 10 cmH2O jämfört med ett PEEP på 5 cmH2O. PaO2 och 
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PaO2/PAO2 sjönk, medan PaCO2 ökade kraftigt under apné. Det förhöjda PaCO2 resulterade i 

sin tur till en kraftig sänkning av pH. Man ser även att det under apnéperioden sker en tydlig 

sänkning av medelartärtryck, medellungartärtryck samt cardiac output.  

 

Figur 2a: Uppmätt jämfört med beräknad alveolär kvävgaskoncentration. Figur 2b: Uppmätt alveolär 

kvävgaskoncentration vid slutet av apnéperioden jämfört den beräknade end-tidala kvävgaskoncentrationen före 

apnéperioden. Linjerna indikerar regressionen och ett 95-procentigt konfidensintervall av regressionskurvan.  

Diskussion 
Vård med respirator används ständigt inom intensivvården idag. Det är många gånger en 

livsupprätthållande behandling, men man vet samtidigt att tidalvolymerna som används sliter 

på lungorna och ger upphov till VILI (ventilator-induced lung injury) (11). Hos patienter med 

ARDS/ALI är lungorna redan svårt sjuka och därför mer känsliga för VILI. Respiratorns roll 

blir därför att upprätthålla ventilationen, men med priset att lungorna med tiden erhåller 

skador som kan vara förenliga med döden (12).  

Apnoisk ventilation är att ventilera lungorna men samtidigt låta dem förbli stillastående och 

på så sätt undvika skadorna som tidalvolymerna genererar. Det är en metod som är känd 

sedan lång tid tillbaka, men som ännu inte har kunnat användas fullt ut i kliniska samman-

hang. Problemet med att koldioxiden inte ventileras ut löser man mha en arterio-venös 

bypasspump som extrakorporalt eliminerar koldioxiden (ECCO2R) (18). Ett svårare problem 

med metoden har dock varit vilken som är den optimala syrgashalten under apnén. För hög 
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alveolär syrgaskoncentration leder nämligen till syretoxiska skador medan för låg alveolär 

syrgaskoncentration leder till hypoxi (21). Den här studien fokuserar på detta problem och 

visar att en given alveolär syrgaskoncentration kan bibehållas under apné genom att fånga in 

kvävgas i det alveolära utrymmet. På så sätt undviker man risken för både syretoxiska skador 

och hypoxi.  

Idén bygger på att kvävgas inte diffunderar över till blodet i alveolerna medan syrgasen gör 

det. För att undersöka det hela gjordes experiment på grisar. Grisens lungor rekryterades en 

blandning av kvävgas och syrgas under en kort stund innan apnéperioden, för att sedan under 

apnoisk ventilation kopplas till 100 % syrgas. Kvävgasen ackumuleras då mycket riktigt i 

alveolerna och förhindrar att syrgasen, som hela tiden förnyas i det alveolära utrymmet, får en 

för hög eller för låg koncentration. För att få fyra olika alveolära N2-koncentrationer att arbeta 

med ventilerades grisarna i randomiserad ordning med två olika syrgaskoncentrationer (0,6 

och 0,8) och med två olika PEEP (5 och 10 cmH20). Kvävgasen visade sig bibehålla sin 

koncentration oavsett vilken av dessa kombinationer som användes. Utöver detta gjordes även 

en jämförelse mellan uppmätt kvävgaskoncentration med ett beräknat värde.  Genom att 

använda uppmätt EELV och ADS så kunde den alveolära kvävgaskoncentrationen vid slutet 

av apnéperioden beräknas med god precision. I resultatet ser man, utöver det positiva 

resultatet med den bibehållna kvävgasen, en kraftig sänkning av syrgastrycket i lungorna. En 

sänkning var förväntad och beror på att syrgasen konkurrerar om det alveolära utrymmet med 

koldioxiden. Att syrgastrycket skulle sjunka så pass kraftigt som det gjorde under så kort tid 

var dock något överraskande varför det måste finnas någon mer faktor utöver konkurrensen 

med koldioxiden. Den enda rimliga förklaringen är att det PEEP som användes var 

otillräckligt för att hålla uppe lungan helt och hållet och att det trots allt utvecklades 

atelektaser under försöken.  

Detta experiment är ett litet steg i rätt riktigt mot en framtida metod att reducera risken för 

VILI. Man strävar inom intensivvården efter att minska på tidalvolymerna och apnoisk 

ventilation är den extrema varianten. Man kan tänka sig att enstaka patienter kommer att ha 

glädje av detta, men att desto fler kommer att ha kunna ha nytta av en metod då man minskar 

ner tidalvolymerna genom en kombination av apnoisk ventilation och sedvanlig respirator-

vård. Apné skulle kunna användas under kortare perioder för att vila lungorna. Koldioxiden 

kommer då dessvärre att stiga i blodet under apnén, men den tillfälliga pH-förändringen 

skulle kunna hävas mha av buffring. För att apnoisk ventilation skall fungera under en längre 

tid krävs som tidigare nämnt en arterio-venös bypasspump som extrakorporalt eliminerar 
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koldioxiden (ECCO2R). I denna studie användes detta inte eftersom apnéperioderna var så 

pass korta att den stigande koldioxidhaltens effekt på grisen inte skulle inverka på den 

alveolära kvävgaskoncentrationen som var studiens verkliga fokus. Om man i framtida försök 

använder en koldioxideliminator så bör man använda en kvävgaskoncentration i ECCO2R 

som är densamma som koncentrationen i alveolerna. Annars kommer troligtvis kvävgasen 

som finns i kroppen och lungorna att långsamt mobiliseras av maskinen och syrgas-

koncentrationen kan förändras till nivåer som kan vara skadliga. I ett sådant experimentellt 

försök skulle problemet med det sjunkande syrgastrycket inte inträffa eftersom syrgasen då 

inte längre behöver konkurera med koldioxiden om det alveolära utrymmet. Tids nog måste 

metoden också testas på människor för att få en verklig uppfattning av dess nytta. En 

jämförande studie mellan apnoisk ventilering och den respiratorbehandling som finns idag bör 

göras, men det finns få lämpliga patienter för en sådan studie vilket försvårar det hela.  

Att försöken inte är gjorda på människor och att inget försök med apnoisk ventilation i 

kombination med en ECCO2R gjordes är begränsningar i denna studie. Ytterligare en 

begränsning är att varje apnéperiod varade i 10 minuter vilket är relativt kort tid. Tiden är 

dock tillräcklig för att svara på den aktuella frågeställningen. Kvävgasen fanns kvar i 

alveolerna under försökstiden och det är därför osannolikt att det skulle ske några större 

förändringar under en längre försökstid, men man kan såklart inte säga hundraprocentigt vad 

som kommer att hända under en längre apnéperiod. Vidare var antalet grisar som användes i 

försöken sju stycken. Varför inte fler grisar användes beror på att antalet försöksdjur i relation 

till styrkan i den vetenskapliga frågeställningen inte kommer att förändra resultatet på det 

sättet att det är värt att använda fler grisar av etiska skäl.  

Sammanfattningsvis så är det här den första experimentella studie som visar att apnoisk 

ventilation kan genomföras, men att man samtidigt kan undvika skadliga syrgas-

koncentrationer och hypoxi. Genom att rekrytera lungorna en blandning av kvävgas/syrgas 

innan apné för att under apnéperioden gå över till 100 % syrgas fångas kvävgas in i alveolerna 

och bibehålls under apnén. Syrgaskoncentration håller sig då till ett givet värde och man kan 

på så sätt erhålla en optimal syrgashalt. Apnoisk ventilering är långt ifrån en verklighet i 

kliniska sammanhang, men detta är ett litet steg på vägen som visar att det är en metod som är 

fortsatt värd att forska om och som kanske kan vara en användbar metod inom intensivvården 

i framtiden.  
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