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Kudoshapetuksen monitorointi mahalaukun
limakalvon tonometrialla

Tero Ala-Kokko ja Jouko Laurila

Käytössä olevin koko elimistön hapentarjonnan riit-
tävyyttä kuvaavin parametrein ei voida varmistua
yksittäisen elimen tai kudoksen hapentarjonnan riit-
tävyydestä. Mahalaukun limakalvon hiilidioksidi-
osapaineen mittaus (tonometria) ja pH:n määrittä-
minen ovat toistaiseksi ainoat kliinisesti käyttökel-
poiset epäsuorat paikallisen splanknikusalueen ku-
dosperfuusion riittävyyden mittarit (4). Tonomet-
ria on helppo ja non-invasiivinen tutkimus, joka
ristiriitaisesta tutkimusnäytöstä huolimatta on saa-
vuttanut jalansijan kudoshapetuksen monitoroin-
nissa (5). Jatkuva, kapnometriaan perustuva hiili-
dioksidiosapaineen mittaaminen on lisännyt sen
käyttökelpoisuutta tehohoidossa. Tämän kirjoituk-
sen tarkoituksena on valottaa tonometrian käyttöä,
siihen liittyviä ongelmia ja saadun tiedon arvioin-
nissa huomioitavia seikkoja.

Mahalaukun limakalvon asidoosin
merkitys

Mahalaukun limakalvon asidoosin (pH alle 7.32)
kehittymisen on todettu liittyvän paikalliseen hei-
kentyneeseen verenvirtaukseen (6). Useat tutkimuk-
set ovat osoittaneet matalan pHi:n ennusteellisen
merkityksen. Siihen on todettu liittyvän tehohoi-

topotilailla korkeampi kuolleisuus (7, 8, 9). Sen si-
jaan tulokset pHi-ohjatusta hoidosta ovat ristirii-
taiset. Sen avulla ohjatun hoidon on joissakin tut-
kimuksissa todettu vähentävän potilaiden morbi-
diteettia ja mortaliteettia (10, 11, 12). Toisissa tut-
kimuksissa ohjatulla hoidolla ei ole ollut vaikutusta
potilaiden morbiditeettiin (13) mutta hoitovasteen
puuttumisen on todettu korreloivan monielinvau-
rion kehittymiseen (14). Lisäksi mahalaukun lima-
kalvon pHi:n on todettu laskevan vaikka koko
splanknikusalueen hapentarjontaa on nostettu va-
soaktiivisilla lääkeaineilla (15, 16).

Tonometriamenetelmä ja siihen
liittyvät ongelmat

Mahalaukun limakalvon hiilidioksidiosapaine
(PiCO2) nousee hiilidioksidituotannon lisääntyes-
sä, mikäli paikallinen verenkierto ei pysty sitä pois-
tamaan tai anaerobisen energiametabolian seurauk-
sena. Anaerobisessa energiatuotannossa syntyneet
vetyionit (H+) puskuroidaan bikarbonaatilla ja re-
aktiossa syntyy vettä ja hiilidioksidia. Hiilidioksi-
dia diffundoituu mahalaukun ja suolen seinämän
mukoosasta lumeniin niin, että hiilidioksidiosapai-
ne saavuttaa tasapainon. Tonometriamenetelmä

Mitokondrioissa tapahtuvalle soluhengitykselle riittämätön kudosten hapentarjonta johtaa elin-
ten toimintahäiriöihin, monielinvaurioon ja lopulta kuolemaan. Elimistön hapentarjonnan riittä-
vyyden varmistaminen, kudosdysoksian ja elinvaurioiden kehittymisen estäminen ovat tehohoi-
don keskeisiä tavoitteita. Erityisesti splanknikusalueen dysoksialla katsotaan olevan suuri merkitys
inflammaatiovasteen ylläpitäjänä ja monielinvaurion kehittymisessä (1, 2). Suoliston limakalvo on
erittäin herkkä iskeemiselle vauriolle elimistön hapentarjonnan laskiessa (3).
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perustuu oletukseen, että mahalaukun limakalvon
mukoosan hiilioksidiosapaine (PiCO

2
) ja maha-

laukun sisäinen hiilidioksidiosapaine ovat samat.
Oletuksena on myös, että hiilidioksidiosapaine on
sama kuin hiilidioksipitoisuus solun sisällä (vrt.
Haldane-efekti).

Tonometria mittaa mahalaukun sisäistä hiilidi-
oksidiosapainetta epäsuorasti mahalaukkuun laitet-
tavan ballongillisen letkun avulla. Tavanomaisessa
nasogastrisessa tonometriassa ballonkiin tasapainot-
tumaan jätetyn (90 minuuttia) nesteen hiilidioksi-
diosapaine mitataan intermittoivasti verikaasuanaly-
saattorilla (17). Useat tutkimukset ovat osoittaneet,
että tässä menetelmässä nesteen valinta, eri verikaa-
suanalysaattorit, näytteen käsittely ja tasapainotus-
aika aiheuttavat huomattavia virhelähteitä nesteen
hiilidioksidiosapaineen määrittämiseen (4, 18). Li-
säksi intermittoiva menetelmä on hidas eikä sen
vuoksi sovellu tehohoitopotilaan kliiniseen moni-
torointiin. Nykyisin on tarjolla automaattinen lä-
hes jatkuva mahalaukun sisäisen hiilidioksidiosapai-
neen mittauksen mahdollistava laite, jossa ballon-
gissa tasapainottumassa on ilmaa (Tonocap, Datex-
Ohmeda, Helsinki). Laite mittaa kapnometriaan
perustuen automaattisesti ilman hiilidioksidiosapai-
netta 5-10 minuutin välein. Tonometriamenetel-
mään ja mitattujen arvojen tulkintaan liittyy mo-
nia ongelmia, joiden tunteminen on välttämätöntä
oikeiden johtopäätösten tekemiseksi splanknikus-
alueen verenkierron riittävyydestä.

PHi:n laskemiseen liittyvät ongelmat

Vaikka tonometrialla siis mitataan hiilidioksidiosa-
painetta, on mukoosan verenkierron arvioimiseksi
haluttu laskea pH-arvo. Mahalaukun limakalvon
asidoosin määrittämiseksi pHi lasketaan Hender-
son-Hasselbachin yhtälön avulla. Siihen tarvitaan
mukoosan bikarbonaattipitoisuus, jota ei voida suo-
raan mitata. Laskukaavassa käytetään systeemive-
renkierron valtimoveren bikarbonaattipitoisuutta,
jonka oletetaan vastaavan paikallista mukoosan bi-
karbonaattitasoa. Valtimoveren bikarbonaattipitoi-
suuden laskiessa pHi luonnollisesti laskee, vaikka
mahalaukun mahalaukun sisäinen hiilidioksidiosa-
paine pysyisikin muuttumattomana. Tällaisessa ti-
lanteessa saadaan virheellinen arvio mukoosan asi-
doosista.

Mahalaukun limakalvon
hiilidioksidiosapaineen määrittämisen
ongelmat

Hiilidioksidia kehittyy mahalaukun lumeniin myös
muista syistä kuin limakalvon solujen metabolias-
ta. Mahalaukun lumenissa hiilidioksidia kehittyy
parietaalisolujen erittämästä vetyioneista ja limakal-
von tai duodenaalieritteen bikarbonaatista. Mita-
tun intraluminaalisen hiilidioksidiosapaineen nou-
su voi siis kuvastaa mahahappojen neutraloinnissa
kehittyvää hiilidioksidia. Merkkejä tästä antaa run-
saan retentiosaaliin saaminen mahalaukusta. H2-
salpaajilla voidaan happojen eritystä hillitä ja nii-
den annon on todettu vaikuttavan tonometrialla
mitattuihin arvoihin (19, 20). Jatkuva hiilidioksi-
diosapaineen mittaaminen mahdollistaa nopean
arvioinnin H2-salpaajien vaikutuksesta hiilidioksi-
diosapaineeseen. Enteraalisen ravitsemuksen käyt-
tö hankaloittaa myös tonometrian tulkintaa, koska
enteraalisen ravitsemuksen stimuloima vetyionien
eritys tai ravinnon entsymaattisessa hajoamisessa
syntyvä hiilidioksidi nostaa mitattua mahalaukun
lumenin hiilidioksidiosapainetta (21, 22). Jatkuvaa
tonometriaa käytettäessä on helpompi havaita, mi-
käli ravitsemuksen aloitukseen liityy selkeä hiilidi-
oksiditason nousu.

Systeeminen hiilidioksidiosapaine vaikuttaa
myös PiCO

2
:een. Adekvaattiin intraluminaalisen

hiilidioksidiosapaineen tulkintaan tarvitaan siksi
myös tieto valtimoveren hiilidioksidiosapaineesta
(23). PiCO

2
:n ja valtimoveren hiilidioksiosapaineen

erotuksen seuraaminen on mahanlimakalvon veren-
kierron riittävyyden arvioimiseksi välttämätöntä
(GAP=PiCO

2
-PaCO

2
). Tämän erotuksen seuraami-

nen on nykykäsityksen mukaan suositeltavin tono-
metrian avulla seurattavista parametreista.

Hiilidioksidi-GAP:n tulkintaa voi vaikeuttaa ns.
Haldane-efekti (hapen aiheuttama hiilidioksidin
dissosiaatio hemoglobiinista). Hemoglobiinin kyky
sitoa hiilidioksidia riippuu hemoglobiinin hapettu-
misasteesta. Hiilidioksidin dissosiaatiokäyrää siir-
tää oikealle happisaturaation kasvu, lämpötilan nou-
su, matala hemoglobiini ja pH:n lasku (24). Nämä
tekijät vaikuttavat mitattuun paikalliseen hiilidiok-
sidiosapaineeseen. Dissosiaatiokäyrän siirtyessä oi-
kealle GAP ja pHi nousevat, vaikka syntyneen hii-
lidioksidin pitoisuus olisikin sama hiilidioksidin
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hemoglobiiniin sitoutumisen heikentyessä. Halda-
ne-efekti voi osaltaan selittää mahan limakalvon
asidoosin (hyperkarbian) pahenemisen, vaikka pai-
kallinen verenvirtaus lisääntyisikin.

Johtopäätökset

Tonometriasta julkaistujen tutkimusten arviointi ja
keskinäinen vertailu voi olla vaikeaa, koska mitatut
parametrit vaihtelevat (pHi vs. PiCO

2
 vs. GAP) ja

tonometria-arvoja korreloidaan eri menetelmillä
saatuihin koko splanknikusalueen tai paikallisiin
verenkiertoa kuvaaviin suureisiin. Joka tapauksessa
näyttö tonometrian hyödyllisyydestä potilashoidossa
puuttuu. Toisaalta tonometria on vain monitoroin-
timenetelmä ja diagnostinen apuväline, joka ei si-
nällään paranna potilasta (vrt. keuhkovaltimokatet-
ri). Sen tarkoitus on varoittaa kliinikkoa uhkaavas-
ta fysiologisesta häiriötilasta splanknikusalueella.
Mahan limakalvon asidoosi ja sen reagoimattomuus
hoitotoimenpiteisiin on ennusteellisesti huono
merkki. Poikkeavien arvojen havaitsemisen tulisi-
kin johtaa potilaan kokonaistilanteen uuteen arvi-
oon huomioiden edelläluetellut sekoittavat tekijät.

Voitaneen kuitenkin todeta, että mahan limakal-
von pHi:n mittaamiseen liittyy epätarkkoja oletuk-
sia ja näinollen sen laskemisesta tulee luopua. On
huomattava, että tonometria on kehitetty intralu-
minaalisen hiilidioksiosapaineen mittaamiseen.
Tosin siihenkin vaikuttaa useita tekijöitä, eikä sitä
voida yksittäisenä suureena käyttää limakalvon ve-
renkierto-olosuhteiden mittarina. Lisäksi nesteen
käyttöön ja hiilidioksidiosapaineen mittaamiseen
standardiverikaasuanalysaatoreilla liittyy niin run-
saasti virhelähteitä, ettei sitä voida suositella. Sen
sijaan kapnometriaan perustuvaa hiilidioksidiosa-
paineen mittausta voitaneen pitää luotettavana.
Valtimoveren hiilidioksidiosapaineen ja intralumi-
naalisen hiilidioksidiosapaineen erotus ja jatkuva
monitorointi Tonocap-laitteella selkeyttää PiCO2
tulkintaa. Jatkuva monitorointi mahdollistaa lisäk-
si mittausten tarkastelun samanaikaisesti muiden fy-
siologisten parametrien kanssa. Tavoitteena tulisi
olla kudosdysoksian havaitseminen ennenkuin glo-
baalisissa parametreissä (laktaatti, BE) voidaan ha-
vaita muutoksia ja reagoiminen ajoissa mahasuoli-
kanavan perfuusion häiriöön. On toki pidettävä

mielessä, ettei mahalaukusta mitattu arvo välttämät-
tä mittaa koko splanknikusaluetta. Sepsikseen liit-
tyvät solutason energiametabolian häiriöt ja paikal-
lisen verenkierron jakautumishäiriö yhdessä Halda-
nen efektin kanssa saattavat olla selityksinä siihen,
miksi tonometriaohjattulla hoidolla ei saada mu-
koosan asidoosia korjattua, vaikka mikrosirkulaati-
ossa tapahtuisikin paranemista (25). Jatkuvaa PiCO

2

monitorointia voidaan suositella potilaille, jotka ovat
erityisessä riskissä splanknikusalueen hypoperfuu-
siolle (esim. traumapotilaat, suuri kirurgia, vuoto-
shokki, kardiogeeninen shokki, vaikea sepsis). To-
nometriaa käytettäessä siihen liittyvät rajoitukset
tulee tuntea, jotta vääriltä johtopäätöksiltä vältyt-
täisiin.
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