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Hypofyysi-lisämunuaistoiminnan häiriöt 
vakavissa aivovammoissa

Stepani Bendel

Viime aikoina on julkaistu varsin runsaasti tutkimuksia aivovamma-, subarak-
noidaalivuoto- ja aivokuolleiden potilaiden hypotalamus-hypofyysi-lisämu-
nuaisakselin (HHL) myöhäistoiminnan häiriöistä1–5. Aivokatastrofit vaikuttavat 
aivojen verenkiertoon ja edelleen HHL-toimintaan ja HHL-häiriön onkin arveltu 
huonontavan potilaiden ennustetta tai heikentävän aivokuolleilta potilailta irro-
tettavien elinten laatua.

Hypotalamus sijaitsee aivojen basaaliosas-
sa kolmannen aivokammion ja optisen 
kiasman välissä (Kuva 1). Verenkierto tu-

lee tälle alueelle sisemmän kaulavaltimon haarois-
ta, jotka muodostavat hiussuoniverkoston. Aivoli-
säke sijaitsee sella turcicassa ja se on muodostunut 
kahdesta embryologisesti erilaisesta osasta: anteri-
orisesta (adenohypofyysi) ja posteriorisesta (neu-
rohypofyysi) osasta. Adenohypofyysi saa veren-
kiertonsa hypotalamuksen hiussuoniverkostosta 
ja muodostaa portaalikierron aivolisäkkeen var-
teen muodostaen uuden kapillaariverkoston aivo-

lisäkkeeseen. Veri virtaa täältä edelleen laskimosi-
nuksiin. Näin ollen adenohypofyysin verenkierto 
on matalapaineinen. Adenohypofyysi tuottaa ad-
renokortikotropiinia (ACTH), tyroideaa stimu-
loivaa hormonia (TSH), kasvuhormonia (GH), lu-
teinisoivaa hormonia (LH), follikkelia stimuloivaa 
hormonia (FSH) sekä prolaktiinia (PRL).

Neurohypofyysi saa verisuonituksensa alem-
man hypofyysivaltimon kautta, ja hypotalamus-
hypofyysiakselin yhteydet ovat hermostollisia. 
Aivolisäkkeen takaosasta erittyvät antidiureetti-
nen hormoni sekä oksitosiini. HHL-toimintahäi- 
riöt voivat aiheuttaa hormonipuutoksesta riippuen 
lukuisia sekä henkiseen että fyysiseen suoritusky-
kyyn vaikuttavia oireita, joita erheellisesti pidetään 
varsinaisen aivovamman aiheuttamina jälkivaiku-
tuksina. Tällaisia ovat esim. väsymys, aloitekyvyt-
tömyys, näköhäiriöt, elektrolyyttihäiriöt, kuukau-
tishäiriöt, pahoinvointi, painon muutokset, hypo-
tensio, osteoporoosi, infertiliteetti ja elämänlaa-
dun yleinen heikkeneminen.

On tiedetty kauan, että aivovammat voivat ai- 
heuttaa vaurioita HHL:n alueelle (Deutsche 
Wochenschrift 1918). Periaatteessa kaikki kal-
lonsisäistä painetta nostavat prosessit voivat hei-
kentää myös aivojen endokrinologista toimintaa. 
Kallonsisäinen patologia voi aiheuttaa vaurioita 
HHL-akseliin kohonneen kallonsisäisen paineen, 
mikroinfarktien, venastaasin, kirurgian/endovas-
kulaarihoidon tai vasospasmin vuoksi1. Hypota-
lamus-hypofyysi-lisämunuaisakselin häiriöitä on-Kuva 1. Varjoainetehosteinen hypofyysin MRI-kuvaus.
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kin todettu sekä aivovamma- että SAV-potilailla 
lähes kaikissa sairauden vaiheissa. 6–12

Aivovammojen HHL-häiriöitä on tutkit-
tu enemmän kuin SAV:n mahdollisesti aiheutta-
mia vastaavia häiriöitä. Suurin osa tutkimuksis-
ta on kohdistunut aivovammojen endokrinologi-
siin myöhäisvaikutuksin 3–12 kk aivovamman jäl-
keen 2, 13. Kaiken kaikkiaan potilasmäärät ovat yk-
sittäisissä tutkimuksissa olleet pieniä eikä suuria 
monikeskustutkimuksia ole tehty. Aivovammojen 
yhteydessä näyttää esiintyvän hyvin vaihtelevasti 
HHL:n toiminnanvajausta (30–80 %). Tämä voi il-
metä joko esim. yksittäisen adenohypofyysin tuot-
taman hormonin vajauksena (esim. kasvuhormo-
ni) tai vastaavasti kaikkien hypofyysihormonien 
vajauksena. Hypofyysin toiminnanvajaus voi edel-
leen aiheuttaa kortisolituotannon häiriöitä mah-
dollisen ACTH-puutoksen vuoksi. Ongelmana on 
ollut hormonipuutosten referenssiarvojen puuttu-
minen ja toisaalta tutkimus- ja laboratoriomene-
telmien vaihtelevuus eri tutkimuksissa. 4

On johdonmukaista, että vakavan aivovamman 
jälkeinen mahdollinen aivokuolema aiheuttaa lu-
kuisia endokrinologisia häiriöitä. Aivovamma voi 
ikävimmillään johtaa aivokuolemaan ja näin ol-
len ei ole yllättävää, että aivokuolleiden potilaiden 
HHL:n toimintaan kiinnitetään enenevissä määrin 
huomiota. Aivokuoleman yhteydessä on tehty lu-
kuisia tutkimuksia endokrinologisista häiriöistä ja 
yhdysvaltalaisen elinluovutusorganisaation ohjeis-
sa suositellaankin hormonikorvaushoitoa valikoi-
duissa tapauksissa (www.UNOS.org). 

Myös aivokuolema aiheuttaa monia metaboli-
sia ja hemodynaamisia muutoksia. Näiden muu-
tosten ymmärtäminen ja asianmukainen hoitami-
nen parantaa mahdollisesti siirrettävien elinten 
laatua 14, 15. Hemodynaamisen epävakauden vuok-
si joudutaan usein käyttämään suuriakin annok-
sia verenkiertoa tukevia lääkkeitä, jotka osaltaan 
voivat huonontaa siirrettävien elinten verenkier-
toa. Hieman ennen aivokuolemaa elimistö pyrkii 
turvaamaan aivojen verenkierron katekoliamiini-
en erityksellä. Ilmiötä kutsutaan ”katekoliamiini-
myrskyksi”, jota seuraa aivojen hernioituminen ja 
aivokuolema. Kyseinen ilmiö aiheuttaa voimak-
kaan vasokonstriktion ja verenpaineen nousun se-
kä autonomisen denervaatioon. Vastaavasti kor-
keiden katekoliamiinipitoisuuksien on ajateltu ai-
heuttavan haitallisia vaikutuksia sydämeen aiheut-
tamalla kalsiumin ylijäämää, lisäämällä vapaiden 
radikaalien tuotantoa ja vähentämällä beetaresep-
torien tiheyttä. 

Neurokirurgisia potilaita hoitaville onkin tuttua 

epäsuorasti aivopatologiasta johtuvat dramaattiset 
sydäninfarktia muistuttavat aivo-sydänvasteet. Ka-
tekoliamiinien alkuvaiheen nousua seuraa niiden 
pitoisuuden nopea lasku, kunnes ne voivat nousta 
uudelleen hetkeksi 16. Mahdollisen toisen kateko-
liamiinpitoisuuden nousun alkuperä on vielä epä-
selvä. Katekoliamiinit saattavat olla myös suoraan 
sytotoksisia 16. Tutkimustulokset ovatkin monisäi-
keisiä, ja aivokuoleman prosessin nopeus ja aivo-
kuolleen potilaan hoito ennen aivokuolemaa saat-
tavat oleellisesti vaikuttaa näihin vasteisiin. Suur-
ten katekoliamiinipitoisuuksien on ajateltu vaikut-
tavan sydänsiirteiden elinkelpoisuuteen. Käytän-
nön työssä tulisi pitää mielessä, että mahdollista 
sydämen ultraäänitutkimusta ei tulisi tehdä he-
ti aivokuoleman jälkeen. Jos sydämen toiminnas-
sa on tällöin supistuvuusongelmia, tulisi kateko-
liamiinien vaikutukset huomioida ja tehdä uusi 
tutkimus muutaman tunnin kuluttua, jolloin hai-
talliset hormonivasteet eivät häiritse sydämen su-
pistumiskyvyn arviointia. Toisaalta on olemassa 
suosituksia, joissa ainakin huonomman ejektiof-
raktion omaavien potilaiden tulisi saada hormoni-
korvaushoitoa 17.

Aivokuolleilla potilailla on todettu lisäksi epä-
tarkoituksenmukaista kortisolin eritystä nimen-
omaan ACTH vasteen puuttumisen myötä 5. Ai-
vokuolleen potilaan kohdalla pätee sama ongel-
ma kuin SAV- tai TBI-potilailla (traumatic brain 
injury): emme tiedä, millainen aivokuolleen poti-
laan normaalin kortisolivasteen tai ACTH-pitoi-
suuden tulisi olla. Plasman kilpirauhashormoni-
pitoisuuksien (T3V, T4V) on todettu myös laske-
van aivokuolleilla potilailla, mutta toisaalta TSH-
pitoisuuksien on havaittu pysyvän normaalitasol-
la 18. Kilpirauhashormonien ajatellaan vaikuttavan 
aivokuolleiden potilaiden sydämen kontraktilitee-
tin huononemiseen, hyperlaktatemiaan ja korkea-
energisten fosfaattivarastojen ehtymiseen. Mikäli 
kilpirauhashormonia annetaan aivokuolleelle po-
tilaalle saattaa se vaikuttaa inotroopin tavoin, joka 
ei sinänsä osoita kilpirauhashormonin puutetta.

Neurohypofyysin toiminnan lakkaaminen tai 
häiriintyminen aiheuttaa diabetes insipidusta ja 
voi edelleen johtaa elektrolyyttihäiriöihin sekä 
nestetasapainon ongelmiin. Näistä syistä vasopres-
siinihoitoa voidaan kokeilla aivokuolleilla potilail-
la myös hemodynaamisin indikaatioin.

Aivokuolleiden hormonaalisesta hoidosta on 
useita julkaisuja, mutta isoilla potilasmäärillä teh-
dyt, satunnaistetut ja kontrolloidut monikeskus-
tutkimukset puuttuvat. Useat etenkin amerikka-
laiset tahot suosittavat hormonikorvaushoitoa. 
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Yleisimmin lienee käytetty yhdistelmähoito, jos-
sa annetaan kortikoideja, kilpirauhashormoneja, 
vasopressiiniä, insuliinia ja glukoosia 14, 18, 19. Ky-
seisestä terapiasta on olemassa konsensuslausu-
makin, jonka mukaan ainakin hemodynaamisesti 
epävakaille potilaille tulisi antaa täysi ”hormonaa-
linen tuki” 17 (kts. myös www.UNOS.org).

Aivokuolleiden potilaiden hoito poikkeaa eri 
kulttuureissa ja muutkin kuin lääketieteelliset sei-
kat vaikuttavat diagnoosin ajankohdan varmista-
miseen. Vastaavasti aivovamma- tai SAV-potilai-
den kohdalla näin ei ole. Oli akuutin kallonsisäisen 
patologian syy mikä tahansa, kaikkien ainakin te-
ho-osastolla työskentelevien lääkäreiden tulisi pi-
tää mielessä HLL-toiminta neurokirurgisilla poti-
lailla. Hyvien hoitokäytäntöjen ja protokollien nou-
dattaminen jo sinänsä saattaa parantaa hoidon tu-
loksia myös aivokuolleiden potilaiden kohdalla 20. 
Tutkittavaa onneksi riittää eikä lopullista sanaa ole 
vielä sanottu. Kaikkien yllä mainittujen potilaiden 
hoidon kulmakiven muodostaa kuitenkin erin-
omainen ja tarkka elintoimintojen tehohoito. 
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