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Aivomonitorointi tehohoidossa: SvjO2 ja
mikrodialyysi

Tarja Randell

Aivojen hapettumisen seurantaan on käytettävissä koko aivopuoliskon hapen ekstraktiota kuvas-
tava jugularis bulb-veren saturaatiomittaus (SvjO

2
) tai paikallisesta hapetuksesta kertova aivoku-

doksen happiosapaineen mittaus (Neurotrend). SvjO2 seuranta voi perustua kertanäytteisiin tai
jatkuvaan saturaation monitorointiin. Jugularis bulb-veren saturaation avulla voidaan tehdä päätel-
miä aivovammapotilaiden hapen tarjonnan ja aivojen perfuusion riittävyydestä. Korkeiden satu-
raatioarvojen tulkinnasta on nykyisin riittämättömästi tietoa. Mikrodialyysimenetelmä on toistai-
seksi tutkimuksen apuväline. Mikrodialyysin avulla mitatut kudoksen glukoosi-, laktaatti- , gluta-
maatti- ja glyserolipitoisuudet sekä laktaatti-puryvaattisuhde ovat paikallisen aineenvaihdunnan
häiriön osoittajia ja menetelmän käytöstä on eniten kokemusta aivovammapotilailla.

Mahdollisuudet aivojen jatkuvaan hapetuksen ja
verenkierron seurantaan leikkauksen aikana ja te-
hohoidossa ovat rajalliset. Aivoista palaavan laski-
moveren happisaturaatio (jugularis bulb -saturaa-
tio [SvjO

2
]) kertoo koko aivopuoliskon hapetuksen

muutoksista ja kudoshappimittaus antaa tietoa pai-
kallisista muutoksista. Mikrodialyysin avulla voi-
daan arvioida paikallisia muutoksia aivojen aineen-
vaihdunnassa. Menetelmistä vain SvjO

2
 -monito-

roinnin edut on dokumentoitu riittävän selvästi,
jotta se on voitu ottaa kliiniseen käyttöön, muut
ovat toistaiseksi vielä kliinisen tai kokeellisen tutki-
muksen välineitä.

Jugularis bulb

Anatomia ja kanylointitekniikka

Aivoissa laskimoveri palaa kuuden veriviemärin
kautta oikeaan ja vasempaan sinus sigmoideukseen.
Kallon sisältä suurin osa laskimoverestä tulee oikean-
ja vasemmanpuoleiseen sisemmän kaulalaskimon
laajentumaan, jugularis bulbiin aivan foramen ju-
gularen tasolle. Pieni osa laskimoverestä palaa ver-
tebraalisten laskimopunoksen kautta, mutta aivo-
verenkierron seurannan kannalta sillä ei ole merki-

tystä. Tärkeää sen sijaan on se, että jugularis bul-
biin ei tule laskimoverta kallon ulkopuolisista ku-
doksista. Kallon sisällä olevissa veriviemäreissä ei ole
läppiä.

Kanyloitavaksi valitaan mieluiten se sisempi kau-
lalaskimo, jossa on suurempi virtaus (1), tavallisesti
oikeanpuoleinen v. jugularis interna. Jos potilaalla
on kallonsisäisen paineen mittaus, voidaan domi-
nantti puoli selvittää painamalla kevyesti vuorotel-
len kumpaakin kaulalaskimoa ja seuraamalla kal-
lonsisäisen paineen muutosta: runsaamman virta-
uksen puolella paineen nousu on suurempi. TT-
kuvan perusteella voidaan myös arvioida foramen
jugularen koko: kaulalaskimoaukko on suurempi
dominantilla puolella. Joskus voidaan kanyloida ai-
vovamman puoleinen suoni.

Suonta kanyloitaessa päätä ei tarvitse kääntää si-
vulle, ja mikäli mahdollista, vältetään Trendelenbur-
gin asentoa kallonsisäisen paineen nousun ehkäise-
miseksi. Oman kokemuksemme mukaan suoni on
helpointa kanyloida kilpiruston tasolta, vaikka jos-
kus suositellaan matalampaakin kanylointikohtaa.
Kaulavaltimo tunnustellaan etu- ja keskisormella,
neulalla suunnataan sormien välistä karotissykkeen
lateraali- ja päänkiertäjälihaksen mediaalipuolelta
kohti korvakäytävää. Suoni voidaan paikallistaa
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myös ultraäänitutkimuksen avulla. Jatkuvaa seuran-
taa varten suoneen asetetaan 6 Fr sisäänviejä, jonka
kautta 4 Fr läpimittainen monitorointikatetri uite-
taan paikoilleen. Katetri työnnetään noin 15-20 cm
syvyyteen, jolloin tuntuu selkeä vastus sen osuessa
kallon pohjaan. Katetria on hyvä vetää noin yksi
millimetri ulospäin ja kiinnittää sitten paikoilleen.
Katetrin sijainti tarkastetaan läpivalaisulla tai kal-
lon röntgenkuvauksella: katetrin kärjen pitäisi nä-
kyä kartiolisäkkeen tasolla. Oikean sijainnin tarkis-
tamisen jälkeen laite on kalibroitava. Kalibrointi on
syytä toistaa vähintään kerran vuorokaudessa, jotta
liukuma voidaan korjata.

Mikäli aiotaan ottaa vain kertanäytteitä, suonen
voi kanyloida käyttämällä 20 cm mittaista, yksiluuu-
menista keskuslaskimokatetria. Jatkuvaa seurantaa
varten olevissa katetreissa on kaksi luumenia, toi-
sen kautta otetaan näytteitä ja muuna aikana sitä
huuhdellaan jatkuvasti fysiologisella keittosuolali-
uoksella noin 3 ml/h. Toisessa luumenissa on opti-
sia kuituja, joiden avulla mitataan veren happisatu-
raatiota. Markkinoilla olevia katetreja ei ole verrat-
tu kliinisissä tutkimuksissa.

Näytteen otto ja mitattavat suureet

Näytteenoton nopeus vaikuttaa SvjO
2 
mittauksen

tarkkuuteen. Mitä nopeammin näytteen ottaa, sitä
enemmän siihen tulee kallon ulkopuolisista kudok-
sista peräisin olevaa laskimoverta, ja näin saadut
veren happisaturaatioarvot ovat todellista korkeam-
pia. Sopiva näytteenottonopeus on 2 ml/min.

Laskimoveren happisaturaation seurannan lisäksi
jugularis bulbista otetusta verestä voidaan laskea
arteria- ja laskimoveren happisisällön ero (AVDO

2
),

jonka pohjalta voidaan tehdä päätelmiä hapenku-
lutuksesta ja aivojen verenvirtauksesta (CBF). Eräis-

sä tilanteissa voidaan olettaa, että hapen kulutus on
vakio, jolloin voidaan käyttää happisaturaatioiden
eroa arvioitaessa muutoksia aivojen verenvirtauk-
sessa. (Taulukko 1). Robertson ja työtoverit totesi-
vat, että AVDO

2 
on 1.3-3.0 µmol/ml, jos CBF on

normaali, vähemmän kuin 1.3 µmol/ml hyperemi-
an yhteydessä ja enemmän kuin 3.0 µmol/ml aivo-
jen hypoperfuusion aikana (2).

Kertanäytteistä saatu informaatio ei luonnolli-
sesti ole optimaalinen tapa seurata aivojen hapettu-
mista, ja siksi nykyisin seurataankin jatkuvasti muu-
toksia jugularis bulb -laskimoveren saturaatiossa.
Valvontalaitteen ilmoittamat SvjO

2 -
arvot vastaavat

hyvin kertanäytteistä mitattuja saturaatioita edel-
lyttäen, että laite on kalibroitu 12-24 tunnin välein
(3). Omassa klinikassamme laite pyritään kalibroi-
maan kerran jokaisen työvuoron aikana. Aivovam-
mapotilailla terveen puolen aivokudoksesta mitat-
tu happiosapaine korreloi hyvin SvjO

2 
kanssa, mutta

sitävastoin vaurion läheisyyteen asetettujen katet-
rejen kautta mitatut happiosapaineiden muutokset
eivät vastaa muutoksia jugularis bulb veren saturaa-
tioissa (4).

Jugularis bulb -laskimoveren laktaatti-happi-in-
deksin (LOI) on osoitettu viittaavan paikalliseen
iskemiaan silloin, kun SvjO

2 
on normaali (2,5).

Mossin ja työtovereiden 26 subarknoidaalipotilaan
aineistossa ne potilaat, joilla LOI oli yli 0.08 toi-
puivat muita huonommin (5).

Kliininen käyttö

Jugularis bulb -veren saturaation tai laskimo- ja val-
timoveren välisen happieron (AVDO

2
) seuranta

perustuu siihen, että aivojen perfuusion alentuessa
ensimmäinen kompensaatiomekanismi kudoksen
hapetuksen turvaamiseksi on hapenoton lisäänty-
minen (Kuva 1). Normaalin SvjO

2
 alarajana pide-

tään 55 %. On kuitenkin muistettava, että SvjO
2

kuvastaa koko aivopuoliskon olosuhteita, ja se voi
olla, kuten edellä mainittiin, normaali huolimatta
paikallisesta iskemiasta. Tavallisesti SvjO

2 
on alle 85

% ja sitä korkeammat arvot viittaavat hyperemi-
aan. Korkeisiin SvjO

2 
arvoihin on suhtauduttava

kuitenkin varauksellisesti. Tuloksia tulkittaessa tie-
to kallonsisäisestä paineesta tai esimerkiksi aivoista
palaavan veren laktaattipitoisuudesta saattavat oh-
jata oikeaan johtopätökseen (6). Ennen aivokuole-
maa perfuusion heikentyessä havaitaan usein ma-
talia SvjO

2 
arvoja. Aivojen toiminnan loputtua

SvjO
2 
kohoaa 90 % tasolle (1,6) Omassa klinikas-

samme aloitamme SvjO
2 
seurannan aivojen arteri-

Taulukko 1. Jugularis bulb -laskentakaavoja

CMRO
2
 (hapen metabolianopeus)

= CBF x (valtimoveren happisisältö – jugularis bulb -
laskimoveren happisisältö)

Veren happisisältö
= [(Hb x 1.34 x happisaturaatio) + (happiosapaine x
0.0031)].

CMRO
2

= CBF x (SaO
2
 – SvjO

2
).

LOI
= -AVDL (mmol/l) x 2.24 / AVDO2 (ml/dl), jossa AVDL
on valtimo- ja laskimoveren laktaattipitoisuuden erotus.
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övenöösi-epämuodostuman (AVM) leikkaukseen
tuleville potilaille postoperatiivisen hypotension sie-
don arviointiin. Näillä potilailla SvjO

2 
-arvot ovat

ennen malformaation poistoa oikovirtauksen takia
poikkeuksetta huomattavan korkeita, jopa lähellä
arteriaveren saturaatiota.

Moss ja työtoverit seurasivat jugularis bulb -ve-
ren saturaatiota aivovaltimoaneurysman leikkauk-
sen aikana ja saattoivat sen avulla määritellä sellai-
sen keskiverenpainetason, jolloin aivojen verenvir-
taus oli riittävä (5). Havainto on sovellettavissa myös
tehohoidossa, kun halutaan välttää matalasta veren-
paineesta johtuva aivojen verenkierron vajaus sel-
laisilla potilailla, joilla sairauden hoito edellyttää
hypotensiota (esimerkkinä AVM-potilaat), tai kun
potilaalla voidaan olettaa aivoverenkierron autore-
gulaatiokäyrän siirtyneen oikealle ja kuitenkin on
asetettu suhteellisesti matala verenpaineen yläraja
hoidon tavoitteeksi. SvjO

2 
-seurannan leikkauksen-

aikaista hyötyä arvioitaessa 99 potilaan aineistossa
voitiin menetelmän avulla säätää ventilaatio opti-
maaliselle tasolle tai muutoin hoitaa alentunut ai-
vojen verenvirtaus 60 potilaalla (7). AVM-potilail-
la leikkauksen aikana SvjO

2 
seurannasta ei ollut hyö-

tyä (7), kuten olemme omassakin aineistossamme
havainneet.

Tehohoidossa SvjO
2 
-seurantaa käytetään taval-

lisesti aivovammapotilaiden riittävän verenvirtauk-
sen ja sopivan ventilaation turvaamiseksi, sekä tut-
kimuksen apuvälineenä. Sheinberg ja kumppanit (8)
aloittivat jatkuvan SvjO

2 
-seurannan 45 aivovam-

mapotilaalla, joiden pisteet Glasgown kooma-astei-
kolla olivat 8 tai vähemmän. Ventilaation tavoit-
teena oli saavuttaa noin 4.5 kPa hiilidioksidiosa-

paine valtimoveressä, mutta jos kallonsisäinen pai-
ne nousi yli 20 mmHg, aloitettiin hyperventilaatio,
jonka tavoitteeena oli niinkin matala PaCO

2
 kuin

3.4 kPa. Jos SvjO
2 
oli alle 50 %, noudatettiin enna-

kolta sovittua hoito-ohjetta (Kuva 2). Heidän ai-
neistossaan 20 potilaalla havaittiin yhteensä 33 vä-
hintään 15 min kestävää desaturaatiojaksoa, joiden
syitä olivat kallonsisäisen paineen nousu, liiallinen
hyperventilaatio, matala verenpaine, aivovaltimos-
pasmi, valtimoveren desaturaatio tai useampi tekijä
samanaikaisesti. SvjO

2 
arvojen on osoitettu varsin

tarkasti seuraavan ventilaation muutoksia. Hieman
yllättäen valtimoveren happiosapainetta lisäämällä
on voitu vähentää hyperventilaation aiheuttamaa
jugularis bulb -veren saturaation alenemista (9).
Havainto tehtiin pienessä materiaalissa, eikä sen
soveltaminen kliinisessä käytännössä ole suotavaa.

Tajuttoman aivovammapotilaan valvonnassa
SvjO

2
 -seuranta on osoittautunut arvokkaaksi me-

netelmäksi. Arvoja tulkittaessa on huomioitava
myös kallonsisäinen paine, PaCO

2
 ja valtimoveren-

paine. Lisäksi tuloksia arvioitaessa on muistettava,
että saadut arvot viittaavat koko aivopuoliskon ta-
pahtumiin ja että sairauden takia paikallisesti häi-
riintynyt autoregulaatio tai hiilidioksireaktiivisuus
ovat mahdollisia tulosten tulkinnan virhelähteitä.
Toistaiseksi ei ole olemassa suuria aineistoja SvjO

2
 -

seurannan perusteella tehtyjen hoitopäätöksien vai-
kutuksesta potilaiden ennusteeseen.

Komplikaatiot

Jugularis bulbin kanylointiin liittyvät komplikaati-
ot ovat harvinaisia. Matta ilmoitti 100 potilaan jou-

Aivojen perfuusiopaine (MAP-ICP)

20         30         40         50    mmHg

Aivojen verenvirtaus

Aivoverenkierron vastus

Hapen otto valtimoverestä

Hapen kulutus

Kuva 1. Aivoverenkierron väheneminen aiheuttaa kompensaatiomekanismien
aktivoitumisen kudoksen hapensaannin turvaamiseksi. Virtauksen alentuminen
aiheuttaa ensimmäiseksi hapen oton lisääntymisen.

SvjO2 < 50 %

Tarkista katetrin sijainti

Kalibroi laite
tarvittaessaVarmista arvo verinäytteellä

SpO2 < 95 % Korjaa hypoksia

PaCO2 < 4.0 kPa Vähennä
hyperventilaatiota

Matala keskiverenpaine Nosta verenpainetta

Korkea kallonsisäinen
paine Hoida korkea ICP

Kuva 2. Toimenpiteet SvjO
2
 laskiessa (7,8). Hapentarjonnan

optimoimiseksi myös matala hemoglobiini on korjattava
punasolusiirrolla.
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kossa yhden epäonnistuneen punktion ja kaksi ta-
hatonta valtimopunktiota (7). Olkapunoksen vahin-
goittuminen tai kanyyli-infektio ovat muita mah-
dollisia komplikaatiota.

Mikrodialyysi

Mikrodialyysin avulla saadaan tietoa solutason ta-
pahtumista, välittäjäaineiden vapautumisesta ja ai-
neenvaihdunnasta sekä terveessä kudoksessa että
patologisten tilojen yhteydessä. Aivojen mikrodia-
lyysitekniikkaa on kehitetty ja tutkittu erityisesti
Uppsalassa viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Menetelmä

Mikrodialyysi perustuu aineiden passiiviseen siir-
tymiseen dialyysikalvon läpi. Menetelmän avulla
voidaan seurata substraattien ja aineenvaihdunta-
tuotteiden pitoisuuksia missä tahansa kudoksessa.
Kudokseen asetetaan dialyysikatetri, joista pienim-
mät ovat läpimitaltaan vain 200 µm. Katetria huuh-
dellaan fysiologisella liuoksella 0.5-1.5 ml/vrk, tut-
kittavat aineet siirtyvät dialyysimembraanin läpi
katetrin luumeniin, josta näytteet kerätään tutkit-
taviksi. Pitoisuudet analysoidaan joko spektrofoto-
metrisesti tai nestekromatografian avulla.

Tutkittavien aineiden pitoisuudet eivät ole saman
suuruisia kuin soluvälitilassa, vaan dialyysinesteen
ja soluvälitilan pitoisuuksien suhde riippuu dialyy-
sikalvon koosta ja laadusta, huuhtelunopeudesta ja
aineen diffuusionopeudesta (10).

Mikrodialyysikatetri asetetaan aivokudokseen
poranreiän kautta ja kiinnitetään paikoilleen val-
mistajan antamien ohjeiden mukaisesti, jolloin se
pysyy käyttökelpoisena useita vuorokausia. Kärki
voidaan asettaa aivovaurioalueen läheisyyteen, jol-
loin saadaan arvokasta tietoa hoidon ja muiden ta-
pahtumien, kuten ventilaation ja aivojen perfuusio-
paineen muutosten vaikutuksista kaikkein vaurio-
altteimpaan kohtaan, penumbraan. Toisaalta on
hyvä asettaa katetri myös terveelle alueelle vertailu-
arvojen saamiseksi. Eräissä keskuksissa käytetään
monitorointiin jopa neljää katetria.

Mitattavat suureet

Tavallisimmin mikrodialyysin avulla on mitattu
kudoksen glukoosi-, laktaatti-, glutamaatti-, glyse-
rolipitoisuuksia sekä laktaatti-puryvaattisuhdetta.
Glutamaattipitoisuus kertoo sytotoksisesta soluva-
uriosta. Glyserolipitoisuuksien uskotaan korreloivan

solukalvon vaurion laajuuteen. Glukoosipitoisuus
ilmoittaa substraatin määrän, joka on käytettävissä
solun aineenvaihduntaan. Laktaatti sekä laktaatti-
puryvaatisuhde antavat viitteitä glukoosin ja hapen-
käytöstä kudoksessa. Tutkijat ovat mitanneet myös
muiden keskushermoston välittäjäaineiden pitoi-
suuksia, mutta niitä ei ole toistaiseksi tarjottu klii-
niseen käyttöön.

Kliininen kokemus

Menetelmä ei ole vielä saavuttanut vankkaa asemaa
neurokirurgisen potilaan rutiininomaisessa valvon-
nassa. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta esi-
tetyt tutkimustulokset ovat perustuneet pieniin ai-
neistoihin eikä niiden perusteella voida tehdä sel-
keitä johtopäätöksiä, jotka olisivat sellaisenaan so-
vellettavissa kliiniseen työhön.

Persson ja työtoverit esittivät vuonna 1992 nel-
jän potilaan sarjan, jossa he osoittivat solun ulkoi-
sen nesteen metaboliittien ja välittäjäaineiden pi-
toisuuksien muutosten olevan yhteydessä aivoiske-
miaan: glutamaatti-, aspartaatti- ja tauriinipitoisuu-
det kohosivat jopa 25-kertaisiksi tilanteissa, joissa
laktaatti-puryvaattisuhteen muutos viittasi normaa-
lin aineenvaihdunnan häiriöön. Toisaalta jopa 8 vrk
kestäneen seurannan aikana tapahtui useita sellai-
siakin muutoksia, joille he eivät löytäneet selitystä
(11). Myöhemmissä tutkimuksissa mitattiin solun-
ulkoisen nesteen glutamaattipitoisuuksia 17 ja 80
tajuttomalla aivovammapotilaalla (12,13). Matala
aivojen perfuusiopaine, alle 70 mmHg, aiheutti glu-
tamaattipitoisuuden nousun, samoin nousua havait-
tiin vasospasmiin ja kouristeluun liittyen (13). Myös
korkea kallonsisäinen paine näyttää olevan yhtey-
dessä eksitatoristen välittäjäaineiden pitoiduuksien
lisääntymiseen (12). Bullockin ja työtovereiden ai-
neistossa toipuminen oli tilastollisesti merkitsevästi
huonompaa niillä potilailla, joilla mitattiin korkei-
ta glutamaattiptioisuuksia (12). Toisaalta aivovau-
rion jälkeen kuolleilla tai huonoimmin toipuneilla
oli selvästi korkeammat aivokudoksen laktaattipi-
toisuudet ja matalammat glukoosipitoisuudet, kuin
hyvin toipuneilla (14). Tässä 24 potilaan joukossa
kuitenkin aivokudoksen happiosapaine näytti kor-
reloivan ennusteeseen paremmin, kuin edellä mai-
nitut suureet (14).

Kymmenellä SAV-potilaalla ei voitu osoittaa sel-
keää yhteyttä mikrodialyysimenetelmällä mitattu-
jen laktaattipitoisuuksien ja kliinisten aivoiskemi-
aoireiden ja -löydösten välillä, mutta sitä vastoin
laktaatti-puryvaatti suhde oli merkitsevästi matalm-
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pi niillä potilailla, jotka toipuivat hyvin (15). Lu-
kinkalvonalaisen verenvuodon jälkeen eksitatoris-
ten välittäjäaineiden pitoisuudet nousevat, mutta eri
valtimoiden syöttämillä alueilla pitoisuuksissa voi
olla eroja. Glutamaatti- ja aspartaatipitoisuudet oli-
vat selvästi korkeampia niillä potilailla, jotka jäivät
SAV:n jälkeen vaikeasti vammautuneiksi (15,16).

Komplikaatiot ja käytön rajoitukset

Aivokudoksen mikrodialyysikatetrin asettamien voi
aiheuttaa samanlaisia komplikaatioita, kuin mistä
muusta syystä tahansa tehty poranreikä. Mikrodia-
lyysikatetrit ovat nykyisin varsin pieniä, eikä ohuen
katetrin ole havaittu aiheuttavan merkittävää vau-
riota aivokudokseen. Bullock ei havainnut 80 poti-
laalla mikrodialyysiin liittyviä komplikaatiota (12).
Vuototaipumusta lukuunottamatta menetelmän
käytölle ei ole vasta-aiheita. Aivojen solunulkoisen
tilavuuden lisääntyminen aiheuttaa ilmeisesti vir-
heitä saatuihin tuloksiin, mistä syystä voidaan tois-
taiseksi pitää perusteettomana asettaa katetria sel-
laiselle potilaalle kliinistä seurantaa varten, jolla on
todettu vasogeeninen aivoödeema.

Lopuksi

Viimeisimmässä Euro-Neuro-kokouksessa Belgias-
sa korostettiin useissa yhteyksissä multimodaalisen
valvonnan tärkeyttä (17). Tajuttomilla aivovamma-
potilailla tulisi aina tarkan hemodynaamisen val-
vonnan lisäksi aloittaa kallonsisäisen paineen mit-
taus ja SvjO

2
 seuranta ja eräissä muissakin tilanteis-

sa jugularis bulb -veren saturaatioseurannan käyt-
töä olisi hyvä harkita muun valvonnan tueksi.

Mikrodialyysimenetelmä on toistaiseksi neuro-
kirurgisten potilaiden hoitoon erikoistuneiden yk-
siköiden käytössä. Ennen aivojen mikrodialyysin
yleistymistä on saatava nykyistä enemmän tietoa
mittaustulosten merkityksestä ja niiden tulkintaan
vaikuttavista mahdollisista virhelähteistä.
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