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Preanalyyttisistä virhetekijöistä 

verikaasuanalysaattoreilla tehtävissä 

analyyseissä

Sari Väisänen, Kirsimarja Metsävainio ja Jarkko Romppanen

Verikaasuanalyysi on tärkein laboratoriotutkimus anestesiologiassa ja tehohoi-

dossa. Potilaan happeutumisen ja ventilaation riittävyyden arviointi perustuu 

toistettuun verikaasuanalyysiin. Toinen keskeinen tehtävä verikaasuanalyysillä 

on elimistön happo-emästasapainon respiratorisen ja metabolisen komponen-

tin arviointi. Luotettavia tuloksia vaaditaan mahdollisimman nopeasti. Tämä 

on johtanut verikaasuanalysaattoreiden sijoittamiseen anestesia- ja tehoyksi-

köiden välittömään läheisyyteen. Erityisesti päivystysaikana yksiköiden oma 

henkilökunta suorittaa näytteen analysoinnin. Henkilökunnan on oltava pe-

rehdytettyjä näytteen ottamiseen ja käsittelyyn oikeaoppisesti sekä verikaasu-

analysaattoreiden käyttöön ja analyysin suorittamiseen. Metabolian jatkuminen 

potilaasta otetussa näytteessä edellyttää nopeaa verikaasuanalyysin suoritta-

mista. Potilaan tilan luotettava arviointi mittaustulosten perusteella edellyttää 

näytteen säilymistä mahdollisimman muuttumattomana analysointiin saakka.

V
erikaasuanalysaattoreilla tehtävät verikaa-

su-, elektrolyytti- ja metaboliittimäärityk-

set ovat erityisen herkkiä monille preana-

lyyttisille virhetekijöille. Preanalyyttisillä virhe-

tekijöillä tarkoitetaan sellaisia tekijöitä, jotka vai-

kuttavat mittaustulokseen eli muuttavat näytettä 

ennen analysointia. Virheellinen tulos verikaasu-

analyysissä voi johtaa vääriin tulkintoihin potilaan 

tilasta tai pahimmillaan jopa potilaan väärään hoi-

toon. Preanalyyttisten virheiden ehkäisemisessä, 

tunnistamisessa ja tulkinnassa tarvitaan hoitavan 

lääkärin ja laboratorion yhteistyötä. Seuraavas-

sa käydään läpi esimerkkien avulla preanalyyttisiä 

virhetekijöitä ja niiden vaikutuksia mittaustulok-

siin ruiskunäytteissä.

Näytteen käsittelyn eri vaiheet

Näytteen käsittely ennen analysointia voidaan ja-

kaa neljään vaiheeseen: 

• Valmistautuminen näytteenottoon

• Näytteenotto

• Näytteen säilytys

• Näytteen käsittely juuri ennen analysointia

Kaikkiin vaiheisiin liittyy virhetekijöitä, jotka 

on syytä huomioida.

Valmistautuminen näytteenottoon

Potilaan oikea tunnistus on ensimmäinen tärkeä 

vaihe. Näyte on myös merkittävä huolellisesti (tar-

ra liimataan kiinni ruiskuun). Jos näyte otetaan 

kanyylista, infuusioneste on poistettava verinäyt-

teestä laimenemisen välttämiseksi. Suosituksen 

mukaan nestettä poistetaan 3–6 kertaa kanyylin 

”kuollut tilavuus”. On syytä huomata, että näytteen 

laimeneminen vaikuttaa eri tavalla mitattaviin pa-

rametreihin: plasman elektrolyyttien pitoisuus pie-

nenee lineaarisesti plasman laimentuessa. Hiilidi-

oksidin osapaine (pCO
2
) sekä glukoosi-, laktaat-
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ti- ja hemoglobiinipitoisuudet pienenevät lineaa-

risesti koko näytteen laimentuessa. pH-tulokseen 

ja hapen osapaineeseen (pO
2
) laimenemisella on 

suhteellisen vähän vaikutusta 1, 2. Hemoglobiini-

fraktioiden (esim. COHb) prosenttiosuuksina il-

moitettuihin arvoihin laimeneminen ei vaikuta. 

Esimerkki 1: Potilaalle annetaan NaCl-liuos-

ta. Verinäyte otetaan, kun kanyylista on poistettu 

A) 1 kertaa ja B) 6 kertaa (suosituksen mukainen) 

”kuollut tilavuus” nestettä. Analyysitulokset 3:

A)  K+  3,4 mmol/l B) K+  4,1 mmol/l

 Na+ 147 mmol/l  Na+ 141 mmol/l

 Cl– 110 mmol/l  Cl– 100 mmol/l

Infuusioliuosta ei ollut poistettu kunnolla koh-

dassa A: näyte oli laimeampi, mutta NaCl-liuos 

nosti virheellisesti natrium- ja kloridipitoisuuksia.

Näytteenotto

Näytteenottovaiheessa on useita virhemahdolli-

suuksia. Laskimo- ja valtimoveren sekoittuminen 

vaikuttaa erityisesti verikaasu- ja happisaturaatio-

arvoihin. Ilmakuplat on poistettava näytteestä välit-

tömästi näytteenoton jälkeen. Yksinkertainen toi-

menpide, joka unohtuu yllättävän usein. Jopa pie-

net ilmakuplat vaikuttavat näytteen pO
2
-arvoihin. 

Esimerkki 2: Näytteet A ja B (näytetilavuus mo-

lemmissa 1 ml) on otettu samasta potilaasta peräk-

käin. Esimerkkinä on sekä matala että korkea pO
2
-

pitoisuus 4. Näyte A ilman ilmakuplaa analysoitiin 

heti näytteenoton jälkeen. Näytteeseen B lisättiin 

100 μl ilmaa, sitä säilytettiin viileässä (0–4 °C) 30 

min ja sekoitettiin 3 min ennen analysointia.

  Matala Korkea

A) pO
2
 9,5 kPa 38,4 kPa

B) pO
2
 11,8 kPa 33,7 kPa

Näytteen pO
2
-pitoisuus nousi ilmakuplan vai-

kutuksesta matalassa näytteessä, mutta aleni kor-

keassa näytteessä. Ympäröivälle ilmalle mitattu 

pO
2
 on noin 20 kPa, jota kohti näytteen pO

2
 pyrkii 

tasapainottumaan.

Näytteenottoruisku sisältää hyytymisenestoai-

netta (hepariini), joka täytyy sekoittaa näytteeseen 

huolellisesti heti ilmakuplien poistamisen jälkeen. 

Jos sekoitus unohtuu tai on riittämätöntä, näyttee-

seen muodostuu hyytymiä. Hyytynyttä näytettä ei 

voida analysoida. Pienet mikrohyytymät, joita on 

vaikea havaita, likaavat laitteen ja aiheuttavat siten 

ongelmia laboratoriossa. Verikaasuvastaukset voi-

vat viivästyä laiteongelmien takia.

Näytteen säilytys 

Näyte säilyy huonosti, joten sen säilytysaika täytyy 

minimoida. Huoneenlämmössä säilytettynä näy-

te on analysoitava 10 minuutin kuluttua näytteen-

otosta. Jos näytettä joudutaan säilyttämään pidem-

pään, se pitää jäähdyttää (+0–4 °C) esim. kylmäva-

raajan päällä metabolian hidastamiseksi. Näyte ei 

saa kuitenkaan jäätyä. Vesi-jäähauteessa näyte voi 

joutua suoraan kosketukseen jääpalan kanssa ja ai-

heuttaa näytteen osittaisen jäätymisen.

Säilytyksen aikana näytteen metabolia jatkuu 4: 

pO
2
 ↓ happea kulutetaan

pCO
2
 ↑ hiilidioksidia tuotetaan

pH ↓ muuttuu lähinnä pCO
2
-muutoksen ja 

glykolyysin seurauksena

Ca2+ ↑ pH: n muutos vaikuttaa Ca2+: n 

sitoutumiseen proteiineihin

Glu ↓ glukoosin metaboloituminen jatkuu

Lakt ↑ glykolyysin seurauksena

Näytteen virheellinen käsittely saattaa johtaa so-

lujen rikkoutumiseen ja siten näytteen hemolysoi-

tumiseen. Hemolyysin syitä ovat mm. paineen vai-

kutus (ruiskun liian nopea täyttäminen), ihon voi-

makas hierominen ennen kapillaarinäytteen otta-

mista, näytteen liian voimakas sekoittaminen tai 

näytteen jäätyminen. Näytteen hemolysoitumi-

nen nostaa helposti kaliumpitoisuutta, koska so-

lun sisäinen kaliumpitoisuus on paljon suurempi 

(n. 150 mmol/l) kuin solun ulkoinen pitoisuus (n. 

5 mmol/l). Voimakas hemolyysi alentaa merkittä-

västi ionisoituneen kalsiumin pitoisuutta.

Esimerkki 3: Näytteet A ja B otettiin samasta po-

tilaasta peräkkäin. Näyte A analysoitiin heti näyt-

teenoton jälkeen. Näytettä B säilytettiin jäissä 25 

min ja sekoitettiin 5 min ennen analysointia.

A) K+  3,3 mmol/l Ca2+ 1,08 mmol/l

B) K+  43,6 mmol/l Ca2+ 0,33 mmol/l

Esimerkkinä 3 oleva näytteen voimakas hemo-

lysoituminen havaitaan epänormaaleina tuloksi-

na. Lievempi hemolyysi ja siten virheellinen tulos 

jää usein huomaamatta. 
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Tilaaja näkee yleensä vain ne tulokset, joita hän 

on pyytänyt. Laajemman tulosvalikon perusteel-

la laboratoriohenkilökunta voi kuitenkin epäillä 

näytteen kelpoisuutta ja pyytää uuden näytteen.

Esimerkki 4: Laboratorioomme tuli kanyylis-

ta otettu näyte, josta oli tehty vain laktaattipyyn-

tö. Erittäin poikkeavat tulokset (A) herättivät epäi-

lyn näytteen analyysikelpoisuudesta. Näyte analy-

soitiin toisella laitteella analysaattorista aiheutu-

van virheen poissulkemiseksi. Tulokset (B) olivat 

samaa tasoa kuin ensimmäisessä mittauksessa. Ti-

laajaa informoitiin epänormaaleista tuloksista ja 

pyydettiin uusi näyte, mutta tulokset olivat edel-

leen poikkeavia (C). Kalium oli yli analysaatto-

rin mittausrajan, ja ionisoitunut kalsium oli liian 

matala mitattavaksi. Pyydettiin vielä kolmas näy-

te, jonka elektrolyyttipitoisuudet olivat normaalit 

(D). Myös pH-arvo nousi selvästi. 

 A B C D

pH 7,264 7,270 7,127  7,413

pCO
2
, kPa 7,9 7,7 11,4  6,1

pO
2
, kPa 10,9 11,1 5,8  7,4

tHb, g/l 131 128 128  132

Glu, mmol/l 6,2 6,2 5,5  5,7

Lakt, mmol/l 1,21 1,27 0,99  0,88

K+, mmol/l  19,12 18,97 ↑↑↑  4,4

Na+, mmol/l 134  135 134  138

Ca2+, mmol/l ↓↓↓  ↓↓↓  ↓↓↓  1.22

Cl–, mmol/l 102 102 99  104

Näytteen käsittely 

juuri ennen analysointia

Näyte on sekoitettava huolellisesti juuri ennen ana-

lysointia, koska solut laskeutuvat näytteen pohjal-

le. Riittämätön sekoitus vaikuttaa erityisesti he-

moglobiinipitoisuuteen, kun laite saa näytettä, jos-

sa on joko liian vähän tai paljon soluja verrattuna 

tasaiseksi sekoitettuun näytteeseen. 

Yhteenveto

Näytteenotto ja -käsittely ovat kriittisiä vaihei-

ta, kun potilaan tilasta halutaan saada verikaasu-

analyysien (myös elektrolyytit ja metaboliitit) pe-

rusteella luotettavaa tietoa. Käytännössä anestesia- 

ja teho-osastojen henkilökunta harjaantuu nope-

asti oikeaoppiseen näytteenottotekniikkaan. Kui-

tenkin rutiini ja nopeus tuovat mukanaan myös 

lievää huolimattomuutta erityisesti ilman poista-

misen ja riittävän sekoituksen suhteen. Näytteen-

otossa on huolehdittava, ettei näyte pääse laime-

nemaan infuusionesteellä. Ilmakuplat on poistet-

tava heti näytteenoton jälkeen. Hepariinin huolel-

linen sekoitus näytteeseen pyörittämällä ruiskua 

kämmenten välissä estää hyytymien syntymi-

sen. Näyte säilyy erittäin huonosti, ja se on toimi-

tettava nopeasti analysoitavaksi. Ongelmatilan-

teissa, joissa analyysin tulos ei vastaa potilaan ti-

laa tai on syytä epäillä näytteen analysointikelpoi-

suutta, täytyy ottaa uusi näyte tarkistusta varten. 

Epäilyttävissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteyt-

tä myös laboratorioon. Preanalyyttisten virhete-

kijöiden vähentämisessä tarvitaan potilasta hoita-

van yksikön ja laboratorion välistä yhteistyötä. 
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