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Suoliston verenkierto kriittisesti sairaalla
potilaalla

Viskeraalielinten verenkierron ja siten myös hapen
tarjonnan riittävyyden merkityksestä kriittisesti sai-
raan potilaan hoidossa on keskusteltu pitkään. Suo-
len limakalvon vaurioituminen riittämättömän ku-
dosperfuusion seurauksena voi johtaa toksiinien ja
bakteerien päästöön kapillaari-, porttilaskimokier-
ron sekä imuteiden kautta systeemiverenkiertoon.
Endotoksiinipäästö voi käynnistää systeemisen tu-
lehdusvasteen, joka voi johtaa monielinvaurion syn-
tyyn. Inflammatorinen reaktio voi käynnistyä myös
jo suolen seinämässä johtaen sytokiinien kulkeutu-
miseen portakierron kautta maksaan. (1, 2, 3, 4, 5)
Suoliston alueen hapentarjonnan riittävyyttä pide-
tään siis tärkeänä, mutta mahdollisuudet alueelli-
sen verenkierron valvontaan ovat edelleen rajalli-
set.

Kliinisesti käytössä oleva suoliston perfuusion
valvontamenetelmä on mahalaukun tonometria,
jolla määritetään limakalvon hiilidioksidiosapaine.
Limakalvo-valtimo hiilidioksidi osapaine-eron kas-
vaessa tai laskennallisen suureen limakalvon pHi:n
laskiessa voidaan olettaa, että paikallisesti - maha-
laukun seinämässä - on verenkierto suhteessa meta-
boliatasoon vähentynyt. Tonometrian tulkinta ei
aina ole yksiselitteistä. Koko splanknikusalueen ve-
renvirtauksen lisääntyessä voi tonometrialla määri-
tetty hiilidioksidigradientti kasvaa. Yhtenä meka-
nismina taustalla on Haldane-efekti: kudoksen hap-
piosapaineen kasvaessa sama hiilidioksidikontentti
aikaansaa korkeamman hiilidioksidiosapaineen (6,
7). Näin ollen on tarpeen kehittää uusia menetel-
miä, joilla voidaan arvioida kriittisesti sairaan poti-
laan alueellisen verenkierron riittävyyttä.

Mikrodialyysi suoliston verenkierron riittävyyden
valvonnassa

Jyrki Tenhunen

Viskeraalielinten verenkierto

Trunkus keliakus tarjoaa arteriellin kierron pernal-
le (a. lienalis), mahalaukkuun (a. gastrica) sekä mak-
saan (a. hepatica). Ohutsuolen verenkierto tulee
ylemmän suolivaltimon kautta. Paksunsuolen ve-
renkierron vastaa alempi suolivaltimo. Mahalaukun
valtimokierto on siis vain pieni osa viskeraalielin-
ten valtimokiertoa. Tonometrialla mitataan yleensä
mahalaukun limakalvon hiilidioksidiosapainetta.
Tuloksia on tulkittu siten, että hiilidiokidiosapai-
neen nousu mahalaukun limakalvolla suhteessa val-
timoveren hiilidioksidiosapaineeseen kuvaa viske-
raalielinten perfuusion riittämättömyyttä. Kuvaa-
ko mahalaukun seinämän perfuusion heikkenemi-
nen ohutsuolen tai paksunsuolen perfuusion riittä-
vyyttä?

Maksavaltimon puskurivaste

Jos porttilaskimon verenvirtaus ja samalla hapen
tarjonta maksaan vähenee, pyrkii maksavaltimon
puskurivaste korvaamaan hapen tarjonnan pienene-
misen: porttilaskimovirtauksen lasku aiheuttaa mak-
savaltimovirtauksen kasvun. Jos jostain syystä mak-
savaltimon virtaus vähenee, voi porttilaskimon kaut-
ta maksaan tuleva hapentarjonta lisääntyä. Maksa-
valtimon puskurivaste on kuvattu toimivan normaa-
lina fysiologisena ilmiönä. Sen toiminta suoli-iske-
miassa tai sepsiksessä ei ole varmaa. Kokeellisessa
mallissa aiheutimme suoli-iskemian sialle ylemmän
suolivaltimon okkluusiolla ja testasimme maksaval-
timon puskurivastetta normaalitilanteessa ja suoli-
iskemian sekä reperfuusion aikana. Puskurivaste
säilyi suoli-iskemian aikana (8). Puskurivasteen säi-
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lyessä voi mahalaukun perfuusio heikentyä steel-il-
miön kautta verenvirtauksen ohjautuessa maksaval-
timokiertoon. Tällöin mahalaukun hiilidioksidiosa-
paineen nousu voi kuvastaa ohutsuolen perfuusion
muutosta. Jos kuitenkin maksavaltimon puskuri-
vasteen toiminta on vaihtelevaa ei mahalaukun to-
nometria välttämättä kuvasta koko suoliston per-
fuusion riittävyyttä. Omien alustavien tulosten pe-
rusteella voimme todeta, että kokeellisessa endotok-
semiassa systeemiverenkiertoon annettu E. Coli -
endotoksiini aiheuttaa alkuvaiheessa voimakkaan
maksavaltimovirtauksen laskun ja samanaikaisesti
porttilaskimovirtaus laskee (julkaisematon havain-
to). Näin ollen on mahdollista, että endotoksemi-
assa tai sepsiksessä maksavaltimon puskurivaste ei
toimi.

Suolen seinämän perfuusio

Ohutsuolen seinämän verenkierto koostuu sileäli-
haskerroksen ja limakalvon verenkierroista, jotka
osittain säätelevät toisistaan riippumatta virtauksen
jakautumista seinämän sisällä. Esimerkiksi adenosii-
ni lisää selektiivisesti sileälihaskerroksen verenvir-
tausta aiheuttaen suhteellisesti vähentyneen veren-
virtauksen limakalvolle. Isoproterenoli taas on esi-
merkki lääkeaineesta, joka selektiivisesti lisää lima-
kalvon verenvirtausta. Edelleen on kuvattu, että
endotoksemia aikaansaa verenkierron uudelleen ja-
kautumisen ohutsuolen seinämän sisällä pois lima-
kalvolta suosien sileälihaskerroksen perfuusiota (9).

Ohutsuolen villusten verenkierto on poikkeuk-
sellinen toiminnaltaan. Villuksen keskiarterioli nou-
see 90 asteen kulmassa syöttävästä metarteriolista.
Keskiarterioli nousee villuksen keskellä kärkeen
saakka, jossa se haarautuu kapillaareiksi. Kapillaa-
rit laskeutuvat keskiarteriolin ympärillä takaisin vil-
luksen kantaan ja sieltä laskimokiertoon. Edellä
mainitut seikat aiheuttavat kaksi ilmiötä, jotka al-
tistavat limakalvon villukset riittämättömälle hapen
tarjonnalle: 'plasma skimming' on ilmiö, jossa me-
tarteriolivirrassa suuri osa punasoluista pysyttelee
keskivirrassa. Kun villuksen keskiarterioli nousee 90
asteen kulmassa kohti villuksen kärkeä, jää efektii-
vinen hematokriitti keskiarteriolissa oleellisesti
matalammaksi, kuin suurista suonista mitattuna.
Toinen ilmiö on hapen vastavirtavaihtuminen
(countercurrent exchange). Osa hapesta siirtyy kes-
kiarteriolista suoraan ympärillä oleviin kapillaarei-
hin ennen kuin virtaus on ehtinyt villuksen kär-

keen. Villuksen kärjessä happiosapaine on matalam-
pi kuin villuksen juuressa. Kun lisäksi tiedetään, että
limakalvo on metabolisesti aktiivinen solukko, al-
tistuvat villukset hapenpuutteelle nopeasti eri pa-
tofysiologisissa tilanteissa. Nimenomaan suolen li-
makalvon aineenvaihduntaa ja hapentarjonnan riit-
tävyyttä tulee pystyä monitoroimaan.

Mikrodialyysi

Mikrodialyysi on menetelmä, jossa puoliläpäisevää
kalvoa olevan kapillaarin läpi pumpataan vakiono-
peudella dialysaattia, joka kerätään näytteeksi. Ka-
pillaari viedään tutkittavaan kudokseen ja kudosta-
solla dialysaattiin diffundoituu ympäristön konsent-
raatiosta ja tutkittavan aineen molekyylikoosta riip-
puen extrasellulaaritilan pitoisuutta kuvaava määrä
ainetta tilavuutta kohti. Dialysaatista määritetään
asianmukaisilla menetelmillä tutkittavan molekyy-
lin konsentraatio. Mikrodialyysiä on käytetty ko-
keellisessa aivotutkimuksessa ja sittemmin myös
esimerkiksi aivovammojen ja subaraknoidaalivuoto-
jen jälkeisessä neuromonitoroinnissa potilailla (10,
11).

Suoliston mikrodialyysi

Suolen seinämän sisään implantoidun mikrodialyy-
sikatetrin avulla on tutkittu suolen aineenvaihdun-
nan muutoksia kokeellisessa suoli-iskemiassa (12,
13) ja endotoksiinisokissa (14, 15). Iskemia-reper-
fuusiossa on havaittu histamiinin vapautuminen
suolenseinämässä reperfuusion aikana (12). Suolen
seinämän sisältä kerätyn mikrodialysaatin laktaat-
timääritystä on käytetty kudosvaurion/ anaerobi-
sen metabolian markkerina kokeellisessa suoli-iske-
miassa ja endotoksiinisokissa (13, 15). Lisäksi ohut-
suolen mikrodialysaatin hypoksantiini-määrityksellä
on voitu osoittaa suolen herkkyys vaurioille endo-
toksiinisokissa (15). Omassa tutkimuksessa havait-
simme, että seinämän sisäinen laktaattikonsentraa-
tion nousu heijastaa osittain systeemisen laktaatti-
tason nousua. Systeeminen hyperlaktatemia laktaat-
ti-infuusion aikana ilman suoli-iskemiaa aiheutti
suolen seinämän sisäisen laktaattitason nousun.
Näin ollen suolen seinämän sisäinen mikrodialyysi
ei kuvasta pelkästään suolen seinämän paikallista
metaboliaa. Lisäksi havaitsimme, että kokeellisessa
suoli-iskemiassa laktaatin vapautuminen suolen sei-
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nämässä riippuu siitä, missä kerroksessa mikrodia-
lyysikapillaari sijaitsee (16).

Suolen lumenin mikrodialyysi

Normaalin ylemmän suolivaltimon verenvirtauk-
sen aikana ohutsuolen lumenin mikrodialysaatin
laktaatti on korkeintaan 0,3 mmol/L (mean + 2SD).
Verivirrassa in vivo recovery -testauksessa dialysaa-
tin laktaattikonsentraatio vastasi 100% veren lak-
taattipitoisuutta (13) (kuva 1). Näin ollen voi olet-
taa, että dialysaatin laktaattikonsentraatio kuvastaa
ympäristön laktaattipitoisuutta. Suoliston iskemia-
reperfuusiossa suolen lumeniin vapautui normaa-
lia enemmän laktaattia. Samaan aikaan havaittiin
tonometrialla hiilidioksidiosapaineen nousu. Arte-
rielli laktaattipitoisuus oli vain marginaalisesti nous-
sut, kun vaurio oli havaittavissa jo suolen lumenin
laktaattipitoisuuden nousuna sekä hiilidioksidiosa-
paineen nousuna. Reperfuusiossa suolen lumenin

laktaatti ja tonometrialla mitattu mukoosan hiili-
dioksidiosapaine käyttäytyivät eri tavalla. Hiidiok-
sidiosapaine laski nopeasti reperfuusiovaiheessa, kun
taas lumenin laktaatti nousi edelleen tai pysyi ko-
holla (kuvat 2a ja b). Koe-eläimillä, joille ei indusoi-
tu suoli-iskemiaa, mutta aiheutettiin systeeminen
hyperlaktatemia ad 11 mmol/L, suolen lumenin
laktaatti nousi vain vähän. Sen sijaan seinämässä,
kahdessa kerroksessa hyperlaktatemia aiheutti dia-
lysaatin laktaattitipoisuuden nousun (kuva 1). Suo-
len lumenin laktaatti kuvasti mukoosan metaboli-
aa paremmin kuin suolen seinämän mikrodialysaa-
tin laktaatti. Lumenin laktaatin nousu reperfuusi-
ossa, mukoosan asidoosin jo korjaantuessa, voi ku-
vastaa reperfuusiossa yhä jatkuvaa mukoosan vau-
rioitumista.

Portaittaisessa ylemmän suolivaltimon okkluu-
siomallissa määritimme suolen verenvirtauksen kyn-
nysarvoa, jonka jälkeen laktaatin vapautuminen
suolen lumeniin lisääntyy. Mikrodialyysikapillaari

Kuva 1. Yksittäisten eläinten laktaatti-infuusion aikaiset tapahtumat: Tonometri-arteria pCO2-gradientti, (harmaa alue, käänteinen asteikko oikealla).
Arterian kokoveri-laktaatti (jatkuva viiva), suoliliepeen laskimon mikrodialysaatti-laktaatti (katkoviiva), arterian mikrodialysaatti-laktaatti (valkoinen
pylväs), mikrodialysaatti-laktaatti mukoosan lähellä seinämässä (vaalean harmaa pylväs), mikrodialysaatti-laktaatti lähellä sileälihaskerrosta suolen
seinämässä (tumman harmaa pylväs) ja suolen lumenin mikrodialysaatti-laktaatti (musta pylväs) konsentraatiot ennen laktaatti-infuusiota (-30 min
ja 0 min) sekä laktaatti-infuusion aikana.
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Kuva 2. Totaali (a) ja osittainen (b) ylemmän suolivaltimon okkluusio: Tonometri-arteria pCO2-gradientti (harmaa alue, käänteinen asteikko oikealla).
Arteria-laktaatti (jatkuva viiva), suoliliepeen laskimon mikrodialysaatti-laktaatti (katkoviiva), mikrodialysaatti-laktaatti mukoosan lähellä seinämässä
(vaalean harmaa pylväs), mikrodialysaatti-laktaatti lähellä sileälihaskerrosta suolen seinämässä (tumman harmaa pylväs) ja suolen lumenin
mikrodialysaatti-laktaatti (musta pylväs) ennen iskemiaa, isksemian aikana (0-90 minuuttia) ja reperfuusiossa (91-150 minuuttia).

a)

b)
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liitettiin tonometrin balongin pinnalle, jolloin ba-
lonki painoi kapillaarin kevyesti mukoosalle (kuva
3). Lumenin laktaatti pysyi alle normaalin keski-
määrin 70% ylemmän suolivaltimon virtauksen las-
kuun saakka, jonka jälkeen tapahtui laktaatin va-
pautuminen mukoosalta. Portaittain tapahtuneen
virtauksen laskun jälkeen verenvirtaus pidettiin
matalana (88% virtauksen lasku) 60 minuutin ajan,
jolloin mikrodialysaatin laktaattipitoisuus edelleen
nousi (17).

Edellä kuvattujen tulosten rajoitus on, että niis-
sä suolen vaurioituminen liittyy valtimo-okkluusi-
on kautta saatuun hapen tarjonnan laskuun. Tällä
hetkellä käynnissä olevassa koe-eläintyössä tutkim-
me lumenin laktaattimäärityksen toimivuutta 12
tuntia kestävän hyperdynaamisen endotoksiiniso-
kin aikana.
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Yhteenveto

Suoliston verenkierron riittävyyden arviointi on
nykyisten menetelmien avulla vaikeaa tai mahdo-
tonta. Tonometrian ja mikrodialyysin yhdistämi-
nen ja monitoroinnin suuntaaminen mahalaukun
lisäksi tai sen sijasta ohutsuoleen ja paksusuoleen
voi tulevaisuudessa antaa nykyistä paremman ku-
van suoliston alueen verenkierron ja aineenvaihdun-
nan tilasta eri tautiprosessien aikana. Suolen lume-
nin laktaattimäärityksen saaminen laboratorioym-
päristöstä kliiniseen käyttöön on tulevaisuudessa
mahdollista ja perusteltua, mikäli kontrolloiduissa
kokeellisissa malleissa saadaan riittävästi näyttöä
menetelmän toimivuudesta.

Kuva 3. Mikrodialyysikatetri tonometrin balongin pinnalla.


