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Neuromonitorointi teho-osastolla
Stepani Bendel

Neurokirurgisten ja/tai neurologisten potilaiden tehohoidon aikaises-
sa monitoroinnissa mahdollisuuksia on runsaasti, lähes loputtomasti. 
Kliinikoiden pitää pohtia, miten ihmiskehon ylivoimaisesti monimut-
kaisimman elimen monitorointi voisi antaa ennakoivaa, ennusteeseen 
vaikuttavaa tietoa syvässä sedaatiossa olevasta potilaasta. Ennen kaik-
kea, miten erilaiset monitorointimenetelmät voisivat päihittää ”vanhan-
aikaisen”, mutta arvokkaan kliinisen statuksen? Toivoa sopii, että neuro-
monitoroinnin saralla emme luisuisi jatkuvaan kustannusten kasvuun 
pelkästä monitoroinnin ilosta (vrt. toimenpidealat ja uudet tekniikat). 
Nyrkkisääntönä voitaneen pitää sitä, että ainakin GCS ≤ 8 neurokirurgi-
silla akuuttipotilailla tulisi olla aivopaineen mittausanturi.

Neuromonitoroinnin perimmäinen idea 
on antaa sellaista informaatiota aivoku-
doksen patologisista prosesseista, että ai-

vokudoksen tuhoutuminen voitaisiin välttää. Ylei-
sesti arvioiden hyvä esimerkki toimivasta monito-
roinnista on EKG:n ja sydäninfarktin suhde. Aivot 
ovat kuitenkin sydäntä paljon monimutkaisempi 
elin. Lienee epärealistista olettaa, että aivojen lu-
kuisia yhtäaikaisia globaaleja ja paikallisia sähköi-
siä, kemiallisia ja hormonaalisia muutoksia voi-
taisiin kuvantaa vain yhdellä, yksittäisen lukuar-
von antavalla monitorilla. Toisaalta perinteinen-
kin neurologinen seurantamalli, jossa reagoidaan 
potilaan hemipareesioireisiin, on jossain määrin 
epäkiitollinen, sillä aivoiskemiakaskadin pysäyttä-
miseksi pareesioireiden seuranta on askeleen myö-
hässä.

Invasiivinen monitorointi

Nykyinen aivomonitoroinnin kultainen standardi 
on aivopaine- eli ICP-mittari, jonka klassisin muo-
to on aivojen lateraaliventrikkeliin asetettu aivo-
kammiokatetri 1, 2. Tämän katetrin mittaamat aivo-
painelukemat ovat luotettavia ja katetri mahdollis-
taa likvorin dreneerauksen. Toisaalta 10 % näistä 
katetreista infektoituu 1. ICP-mittari voidaan aset-

taa myös aivoparenkyymiin. Mittarin asentami-
nen käy kätevästi potilaan vuoteen äärellä, infek-
tiokomplikaatiot ovat harvinaisia, mutta yli viikon 
paikallaan olleiden katetrien ICP-arvoihin pitää 
suhtautua varauksellisesti. Mikäli parenkyymimit-
tarin arvot ovat epäsuhdassa potilaan kliinisen ti-
lan kanssa, tulee epäillä katetrin toimintahäiriötä. 
ICP-mittaukseen tulee aina liittää aivojen läpivir-
tauspaineen eli perfuusiopaineen (CPP) mittaus. 
Perfuusiopaine on keskivaltimopaineen (MAP) ja 
kallonsisäisen paineen erotus (CPP = MAP–ICP).

Aivo- ja verenpaineen mittaaminen mahdollis-
taa myös aivojen autoregulaation karkean testaa-
misen. Verenpainetta kohotetaan lyhytaikaises-
ti esim. fenyyliefriiniboluksella, ja samalla seura-
taan ICP-muutoksia. Jos ICP kohoaa voimakkaas-
ti verenpaineen nousun yhteydessä, hoidossa tu-
lee luonnollisesti pyrkiä maltilliseen verenpaineen 
nostamiseen ja hillitä hypertensioepisodeja. Aivo-
jen autoregulaation testaamisesta on myös annet-
tu NICEM:n suositus, jonka tulisi ohjata kunkin 
potilaan yksilöllistä hoitoa 3. Aivopaineen mittaa-
minen akuuttineurotehohoidossa oikein kohden-
netulla potilasryhmällä on välttämätöntä 2, 4, 5. Se 
helpottaa oleellisesti päätöksentekoa ja ohjaa hoi-
toa. Itsenäisenä menetelmänä sen ei kuitenkaan 
ole osoitettu parantavan ennustetta. Aseptiikkaan, 
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mittaustasoon ja ICP-katetrin auki pysymiseen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota.

Viime vuosina tarjolle ovat tulleet aivojen pa-
renkyymiin sijoitettavat, aivopainemittariin liitet-
tävät happisensorit. Tällaisella sensorilla voidaan 
mitata aivokudoksen paikallista happiosapainet-
ta. Kun sensori viedään oletetussa iskemiavaarassa 
olevalle alueelle, voidaan uhkaava hapenpuute ha-
vaita riittävän varhain ja, manipuloimalla viisaas-
ti aivojen kudoshapetusta, mahdollisesti estää ai-
vokudoksen sekundääri-iskemian kehittyminen. 
Aivojen happiosapainemittareiden asentaminen 
on helppoa, mutta millainen potilas hyötyy tästä? 
Aivohapetusta ei luonnollisestikaan kannata mita-
ta jo infarktoituneesta kudoksesta. Vaurioaltis ku-
dos tulisi tunnistaa/määritellä, jotta potentiaalinen 
hyöty saavutettaisiin 6. Aivohappianturia voidaan 
käyttää myös ohjaamaan verenpainetavoitteiden 
saavuttamista, jolloin aivojen perfuusiopaine op-
timoituu, ja happiosapainearvot voidaan yhdistää 
autoregulaatiotestaukseen. Ei oikeastaan ole yllä-
tys, että matalat aivohappipitoisuudet korreloivat 
huonoon ennusteeseen 7, 8. Aivojen happiosapaine 
nousee hengitysilman happipitoisuutta nostamal-
la, joten happipitoisuuden lisäys on helposti kliini-
kon ”refleksinomainen” liike, kun aivohappisenso-
ri näyttää matalia arvoja. Hyperoksiaan ja aivojen 
metabolian suhteeseen tulee suhtautua vähintään-
kin varovaisesti. Itse olen jopa sitä mieltä, että hy-
peroksian kliinisen käytön puolesta ei toistaiseksi 
ole riittävästi yhdensuuntaista näyttöä 9–11. Hyper-
oksia kun voi aivoissakin aiheuttaa haittoja, esi-
merkiksi vasokonstriktiota 9.

Aivojen lämpötilaa voidaan niin ikään mitata 
erilaisilla aivoparenkyymin ”monitoimikatetreilla”. 
Aivojen lämpötila voi olla korkeampi kuin kehon 
sentraalinen lämpötila. Hypertermia lisää energia-
kulutusta ja myös haitallisten prosessien nopeutta 
ja määrää. Tähän perustuen on ajateltu, että aivo-
jen lämpötilaa mittaamalla ja siihen vaikuttamal-
la voitaisiin vaikuttaa edullisesti potilaiden selviy-
tymiseen. Neurotehopotilaiden korkean ruumiin-
lämmön onkin takautuvissa tutkimuksissa havait-
tu vaikuttaneen ennusteeseen 12. Prospektiivisia ja 
satunnaistettuja tutkimuksia normotermiankaan 
hyödyistä ei kuitenkaan toistaiseksi ole 13. Hypo-
termiahoito on oman kirjoituksensa arvoinen, 
mutta vaikeasta aivovammasta kärsivän potilaan 
aivojen hypertermiaa (yli 37,5 °C) tulisi välttää sil-
loin kun aivopaine on ongelma. Lämpötilaero ai-
vojen ja sentraalisen lämpötilan välillä tulee huo-
mioida arvioitaessa jäähdytystoimenpiteitä.

Mikrodialyysi on varmasti kohutuin ja speku-

loiduin neuromonitorointimenetelmä. Se antaa 
tarvittaessa useita kertoja tunnissa tietoa aivojen 
paikallisesta metaboliasta. Lisäksi hoitointerven-
tioiden vaikutusta aivojen metaboliaan voidaan 
tutkia tai vastaavasti esim. subaraknoidaalivuoto 
(SAV) -potilaiden vasospasmia voidaan ennakoi-
da 3, 14. Alustavia tutkimuksia myös meningiittipo-
tilaiden hoidossa on olemassa 15, ja antaapa tämä 
menetelmä myös ainutlaatuiset mahdollisuudet 
lääkeainepitoisuuksien tutkimiseen. Mikrodialyy-
sin suurimmat ongelmat ovat mittausten paikalli-
suus ja suuri työkuorma käytettäessä tiheää näyt-
teenottoprotokollaa. Mikrodialyysia voidaan käyt-
tää sellaisilla aivovamma- ja SAV-potilailla, joilla 
on ICP-mittaus ja joilla on muutenkin perusteltua 
monitoroida aivoja invasiivisesti. Mielestäni me-
netelmää tulisi käyttää vain klinikoissa, joissa hoi-
detaan suuria määriä tällaisia potilaita, jotta saa-
daan riittävä määrä laatua parantavia toistoja. Tut-
kimusprojektien osalta mikrodialyysi avaa lukui-
sia vaihtoehtoja.

Noninvasiivinen monitorointi

Aivosähkökäyrä (EEG) on hyvin validoitu tutki-
musmenetelmä, jota kliinikko käyttäisi mielellään 
vaikeiden aivovammojen ja SAV:n jälkeen. Suurel-
la osalla vakavista aivovammapotilaista on akuut-
tivaiheessa non-konvulsiivista (ei-kouristuksellis-
ta) epileptistä aktiviteettia 16, joka voitaisiin tode-
ta EEG:llä. Käytännössä suurin este EEG:n nykyis-
tä laajamittaisemmalle käytölle akuuttipotilaiden 
hoidossa on vaikeus järjestää toimivaa neurofy-
siologista päivystystä. Lisäksi EEG:tä ei ole mah-
dollista aina luotettavasti arvioida esim. kraniek-
tomiapotilailta. Paljolti jatkuvan EEG-mittauksen 
saatavuus-, tulkinta- ja käytännöllisyysaspekteista 
johtuen on yleisimmin päädytty siihen, että kor-
kean riskin akuutit neurokirurgiset potilaat saavat 
lyhytaikaista fosfofenytoiinilääkitystä. Posttrau-
maattisesta epilepsiasta on juuri ilmestynyt hyvä 
Epilepsy-lehden teemanumero, johon kannattaa 
tutustua 17.

NIRS (near infrared spectroscopy) on vanha 
noninvasiivinen menetelmä, jolla infrapunava-
lon avulla voidaan tehdä päätelmiä aivojen hap-
pisaturaatiosta. Akuuteilla neurokirurgisilla poti-
lailla ongelmia tuottaa kudosturvotus, mittauksen 
epäluotettavuus vena- vs. arteriaveren tai likvorin 
suhteen ja infrapunavalon penetraatiokyky kal-
lon läpi. Tällä hetkellä menetelmää ei ole validoitu 
akuuttiin neurotehohoitoon. Menetelmä saattaa-
kin soveltua paremmin globaalien iskemiamuu-
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tosten havaitsemiseen esim. sydänkirurgian aika-
na. Menetelmän kehittäminen on edelleen ”akuut-
tivaiheessa” ja NIRS-sovellusten alueelta neurote-
hohoidossa emme varmasti ole vielä kuulleet kaik-
kea.

Transkraniaalinen doppler (TCD) on laajasti 
tutkittu menetelmä jolla arvioidaan aivoverisuon-
ten virtausnopeuksia. Menetelmän etuina ovat 
noninvasiivisuus, nopeus ja edullisuus. Haittapuo-
lina voidaan pitää tulkintaongelmia ja oppimis-
käyrää: TCD-mittaus, ja varsinkin signaalin löytä-
minen ja pitäminen vaativat huomattavan määrän 
toistoja tutkijalta, jotta tulokset olisivat luotettavia. 
Käytännön kannalta TCD on hyvä menetelmä ar-
vioitaessa subaraknoidaalivuodon jälkeistä vaso-
spasmia. Esimerkiksi TCD-virtausnopeuden kas-
vu keskimmäisessä aivovaltimossa viittaa voimak-
kaasti aivovaltimospasmiin. TCD-mittaustulokset 
saattavat antaa aiheen esimerkiksi aivojen perfuu-
sio-CT:n tekemiselle ja edelleen tarvittaville inter-
ventioille, joilla aivovaltimospasmia voitaisiin lau-
kaista 18.

Kuvantaminen

Pään toistuvat CT-tutkimukset ovat sekä riesa että 
autuus. Pään CT-tutkimus on hetkellinen kuva ai-
voista ja se on vakiinnuttanut asemansa neuroteho-
hoidon yhtenä perustutkimuksena 19, 20. Erityistek-
niikoilla lisättynä se antaa arvokasta tietoa aivois-
ta. Kun CT-tutkimukseen liitetään perfuusioku-
vaus, saadaan lisäinformaatiota esimerkiksi ai-
vovaltimospasmin aiheuttamista muutoksista 
alueellisessa verenkierrossa. Tätä kuvausmodali-
teettia voidaan hyödyntää arvioitaessa hoitointer-
ventioiden aloittamista ja/tai tehoa. 

Aivovammapotilaalle tehtävän pään CT-tutki-
muksen suhteen on erittäin tärkeää muistaa neljä 
teholääkärin perussääntöä:
1. Normaaliksi lausuttu pään CT ei sulje pois va-

kavaa aivovammaa
2. Potilaalla voi olla korkea aivopaine aivovam-

man jälkeen CT-löydöksestä riippumatta
3. Pään CT-tutkimuksia pitää toistaa tarvittaessa 

tiheästikin
4. CT-kuljetusten aikana hoidon ja monitoroinnin 

tulee olla yhtä hyvää kuin teho-osastolla

Teho-osastolle soveltuva liikuteltava CT-laite, 
jolla voidaan tehdä myös Xenon-perfuusiokuva-
uksia 21 on jo markkinoilla ja sellainen on parhail-
laan koekäytössä KYS:n ja HYKS:n teho-osastoilla. 
Laitteeseen liittyy suuria odotuksia, sillä sen avulla 

voidaan vähentää kiistatta riskialttiita potilaskul-
jetuksia. Todennäköisesti se myös helpottaa usein 
toistettavia aivojen perfuusiokuvauksia, joilla ar-
vioidaan hoitotoimien vaikutuksia.

Pään magneettikuvaus akuuttivaiheessa antaa 
oleellisesti tarkemman kuvan aivojen vaurioista, 
mutta tutkimukseen liittyvät tekniset ja saatavuus-
ongelmat eivät vielä puolla sen rutiinikäyttöä te-
hohoidon akuuttivaiheessa. Aivorungon ja ylipää-
tään kallonpohjaa lähellä olevien rakenteiden vau-
rioiden detektoinnissa MRI on selvästi CT-tutki-
musta sensitiivisempi. Neuroradiologinen asian-
tuntemus parantaa MRI-tutkimuksen diagnostista 
arvoa.

Pohdinta

Miten valitsen optimaalisen neuromonitoroinnin 
potilaalleni siten, että en aiheuttaisi lisävahinkoa 
(infektiot, verenvuodot), en nostaisi kustannuksia 
kohtuuttomasti enkä huonontaisi hoidon vaikut-
tavuutta? Neuromonitorointi ei välttämättä sinän-
sä aiheuta suuria laiteinvestointitarpeita ainakaan 
kirurgisiin instrumentti- tai laitehankintoihin ver-
rattuna, mutta esimerkiksi mikrodialyysin toteut-
taminen kahdesta eri kohdasta 20 min. välein yh-
distettynä aivojen happiosapainemittaukseen vaa-
tii panostusta myös hoitajaresurssointiin. Toisaal-
ta Suomessa kaikilla potilailla tulisi olla oikeus 
laadukkaaseen neurotehohoitoon 24 tuntia vuoro-
kaudessa. Monitoroinnin tuottaman informaation 
yhdistäminen merkitykselliseksi kokonaisuudeksi 
saattaakin jäädä muille kuin ihmisaivoille.

Riittääkö siis yksi mittari? Kysymykseen ei ole 
näyttöön perustuvaa vastausta. Eri vaskulaari- ja/
tai vaurioalueilla tulisi aina olla omat metaboliaka-
tetrinsa, joiden antaman informaation perusteel-
la tehtäisiin viisaita hoitopäätöksiä. Tuntuu naii-
vilta ajatella, että pelkkä ICP-ohjattu hoito riittäisi. 
Akuuttitilanteessa aivoissa on aina menossa useita 
samanaikaisia korjaavia ja vaurioittavia prosesseja, 
joiden fokusoitu arvioiminen eri metabolia- ja ku-
vantamismenetelmin tulee olla neurotehohoidon 
tavoitteena. Oikeutusta tällaiselle ei toisaalta saada 
kuin hyvin resursoidulla tutkimuksella. Tehdään-
kö Suomessa tällä saralla riittävästi korkeatasois-
ta tutkimusta?

Konsensuslausumat auttavat meitä keskimää-
rin, mutta niitä ei ole tarkoitettu luovuuden tap-
pajiksi. Tämän huomaa jo samaisten lausumien 
taustalla olevien tutkijoiden tutkimusprofiilista 3. 
Hyvät kollegat: olkaa aktiivisia, mutta älkää ol-
ko tyhmänrohkeita.                                       
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