
TUTKIMUKSEN TARKOITUS. Keskus-
hermoston gliasoluperäinen glial 
fibrillary acidic -proteiini (GFAp) ja 
neuroniperäinen Tau-proteiini ovat 
biomarkkereita, joiden pitoisuudet 
kohoavat iskeemisen aivovaurion 
jälkeen.1,2 Tavoitteenamme oli sel-
vittää, onko näiden biomarkkerien 
ja sydänpysähdyksestä elvytettyjen 
potilaiden ennusteen välillä yhteyttä.

AINEISTO JA MENETELMÄT. Hyödyn-
simme COMACARE-tutkimuksen3 

aikana kerättyjä 112 potilaan veri-
näytteitä. Kyseisessä tutkimuksessa 
120 sairaalan ulkopuolella sydän-
pysähdyksestä elvytettyä potilasta 
satunnaistettiin 36 ensimmäisen 
tehohoitotunnin ajaksi valtimoveren 
kahden eri happi- ja hiilidioksidi-osa-
painetavoitteen sekä keskiveren-
painetavoitteen suhteen. GFAp- ja 
Tau-pitoisuudet määritettiin tehohoi-
don alkaessa (0 h) sekä 24, 48 ja 72 h 
sydänpysähdyksen jälkeen. Kuusi 
kuukautta sydänpysähdyksestä poti-

laan toipuminen arvioitiin hyväksi, jos 
potilas pärjäsi päivittäisissä toimissa 
itsenäisesti (Cerebral Performance 
Category [CPC] 1-2), ja lopputulos 
huonoksi, jos potilas oli kuollut tai 
hänellä oli vaikea neurologinen in-
validiteetti (CPC 3-5). Biomarkkerien 
pitoisuuksia hyvän ja huonon loppu-
tuloksen ryhmien välillä verrattiin 
linear mixed model -menetelmällä ja 
markkerien kykyä ennustaa neurolo-
gista toipumista arvioitiin Receiver 
operating characteristic -käyrän alle 
jäävällä pinta-alalla (AUROC).

TULOKSET. Huono lopputulos to-
dettiin 39/112 potilaalla (35 %). Sekä 
GFAp- että Tau -pitoisuudet olivat 
korkeammat huonon lopputulok-
sen ryhmässä (Kuva 1), p < 0,001. 
GFAp- pitoisuuden mediaani 48 h 
kohdalla oli 238,3 (kvartiiliväli [IQR] 
134,6–463,2) pg/ml hyvin toipu-
neilla ja 1513,7 (885,9–4 994,8) pg/
ml huonon lopputuloksen potilailla. 
Vastaavat Tau-pitoisuudet olivat 3,0 

(2,2–4,8) ja 99,6 (14,5–352,1)  pg / ml. 
GFAp- pitoisuuden AUROC-arvot 
olivat 0,91 (95 %:n luottamusväli 
0,85–0,97) 48 h ja 0,91 (0,85–0,96) 
72 h sydänpysähdyksestä. Vastaavat 
AUROC-arvot Tau-proteiinille olivat 
0,93 (0,86–0,99) ja 0,95 (0,89–1,00).

JOHTOPÄÄTÖKSET. GFAp- ja Tau-pitoi-
suudet olivat selkeästi korkeammat 
niillä elvytetyillä potilailla, jotka eivät 
toipuneet hyvin, kuin hyvin toipu-
neilla. Kumpikin markkeri ennakoi 
toipumisennustetta hyvin. 
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Kuva 1. Glial fibrillary acidic ja Tau -proteiinien pitoisuudet eri aikapisteissä potilailla, joilla todettiin hyvä (CPC 1-2) vs. huono (CPC 3-5) lopputulos 
kuusi kuukautta sydänpysähdyksestä. Laatikon keskiviiva osoittaa mediaanin, reunat osoittavat kvartiilivälin ja viikset matalimman ja korkeim-
man pitoisuuden.
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