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Aivojen osmoottinen myelinolyysi
Aivojen osmoottinen myelinolyysi on suhteellisen harvinainen komplikaatio, joka liittyy
krooniseen hyponatremiaan ja sen hoitoon. Keskushermoston osmoottisen myelinolyy
sin tunnetuin muoto on aivosillan keskiosan vaurio hyponatremian ja sen liian nopean
korjauksen aiheuttamana. Kuvaamme kolme potilastapausta, joissa hyponatremian nopea
korjaus liittyi sekä klassiseen aivosillan myelinolyysiin että muutoksiin aivojen tyvitumake
alueella.

Omat potilaat
P o t i l a s 1 oli 41‑vuotias mies. Hän oli käyttänyt
runsaasti alkoholia yli 20 vuoden ajan ja oli ollut tois‑
tuvasti sairaalahoidossa alkoholideliriumin takia ja
ainakin kerran hypokalemian vuoksi. Nyt hänet toi‑
mitettiin terveyskeskuksen kautta sairaalan päivys‑
tykseen kouristuskohtauksen vuoksi. Edeltäneen kuu‑
kauden ajan potilas oli käyttänyt runsaasti alkoholia.
Seerumin natriumpitoisuus oli 107 mmol/l (viitealue
135–146 mmol/l) ja kaliumpitoisuus 1,9 mmol/l (3,3–
4,8 mmol/l). Kahdessa vuorokaudessa natriumpitoisuu‑
deksi korjaantui 138 mmol/l (keskimääräinen korjaus‑
nopeus 0,6 mmol/h) ja kaliumpitoisuudeksi 2,8 mmol/l.
Potilas sai profylaktisen tiamiinihoidon ja siirrettiin ta‑
kaisin terveyskeskukseen jatkohoitoon. Sieltä hän pois‑
tui vastoin suositusta seuraavana päivänä mutta toimi‑
tettiin heti takaisin sairaalan päivystykseen.
Neurologisessa tutkimuksessa potilas todettiin hi‑
dastuneeksi ja harhaiseksi. Otsassa oli ruhje, mutta
pään tietokonekerroskuvauksessa (TT) ei todettu poik‑
keavaa. Seerumin natriumpitoisuus oli 138 mmol/l ja
kaliumpitoisuus 3,3 mmol/l. Potilas siirrettiin psykiat‑
riselle osastolle, jossa hän sai diatsepaamikyllästyshoi‑
don (160 mg suun kautta).
Neljän seuraavan vuorokauden aikana potilaalla
alkoi ilmetä nielemisvaikeutta ja jalkojen kantamat‑
tomuutta, ja kun tajunta heikkeni, hänet siirrettiin
jälleen sairaalan päivystykseen. Siellä hänet todettiin
puhumattomaksi ja poissaolevaksi. Raajavoimat olivat
vasenvoittoisesti heikot, ja lihastonus oli vahvistunut.
Babinskin merkki oli positiivinen kummassakin jalassa,
ja silmissä todettiin suuntaa vaihtava värve. Seerumin
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natriumpitoisuus oli 133 mmol/l ja kaliumpitoisuus
4,6 mmol/l. Aivojen TT‑kuvauksessa ei edelleenkään
havaittu poikkeavaa. Selkäydinnesteen perusanalyysin
tulos oli normaali. Elektroenkefalogrammissa (EEG)
näkyi yleishäiriö ja oikealla takaraivolohkossa joitakin
teräviä aaltoja. Kolmannessa pään TT‑kuvauksessa 13
vuorokautta ensimmäisen sairaalakäynnin jälkeen to‑
dettiin koko aivosillan alueen ja molempien tyvitumake
alueiden harventuma. Radiologisesti esimerkiksi iskee‑
miselle muutokselle ominaista muutoksen rajautumista
keskiviivaan ei ollut havaittavissa (kuva 1).
Potilas pysyi neurologisella vuodeosastolla vaikeasti
heräteltävänä ja tetrapareettisena. Neljä vuorokautta
myöhemmin hänet siirrettiin takaisin terveyskeskuk‑
sen vuodeosastolle, ja hän menehtyi myöhemmin siel‑
lä. Neuropatologisessa tutkimuksessa havaittiin mye‑
linolyysiin sopivat muutokset aivosillassa (kuva 2).
P o t i l a s 2 on 43‑vuotias mies. Häntä oli hoidettu
useasti sairaalassa alkoholismin, deliriumin ja masen‑
nuksen vuoksi. Hän hakeutui sairaalan päivystykseen
oltuaan kertomansa mukaan syömättä kahden kuukau‑
den ajan mutta juotuaan runsaasti mm. kiljua ja kouris‑
tusten estämiseksi vahvaa suolaliuosta. Ambulanssissa
matkalla sairaalaan hän sai kouristuskohtauksen mutta
oli sen jälkeen hyvävointinen. Neurologinen kliininen
tutkimuskaan ei osoittanut poikkeavaa. Seerumin nat‑
riumpitoisuus oli 117 mmol/l ja kaliumpitoisuus 2,5
mmol/l. Elektrolyyttiarvoja korjattiin nesteinfuusiolla,
ja potilas sai profylaktisen tiamiinihoidon. Seuraavan
kerran elektrolyyttiarvot mitattiin noin vuorokauden
kuluttua, jolloin natriumpitoisuus oli 124 mmol/l (kes‑
kimääräinen korjausnopeus 0,3 mmol/h) ja kalium
pitoisuus 3,2 mmol/l.
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Kuva 1. A) Potilaan 1 natiivitietokonetomografiassa näkyy harventumia aivorungossa (nuoli) ja B) molemmin puolin putameneissa
(nuolenkärjet). Myös muut striatumin tumakkeet rajautuvat huonosti.

Kuva 2. Histologinen hematoksyliini‑eosiinivärjäys (vasemmalla) osoitti aivosillan degeneraatiota, joka myeliinivärjäyksessä (luxol
fast blue, oikealla) osoittautui demyelinaatioksi.

Kaksitoista päivää hoitoontulon jälkeen potilas
todettiin huonokuntoiseksi ja ataktiseksi ja aivojen
TT‑kuvauksessa nähtiin aivosillassa harventuma, jon‑
ka magneettikuva osoitti jatkuvan toiseen isoaivovar‑
teen, talamukseen ja tyvitumakealueelle (kuva 3). Neu‑
rologisessa tutkimuksessa havaittiin tasapainovaikeus,
raajojen lepovapinaa ja ataksiaa, dysartria ja osittainen
nielupareesi. EEG:ssä ei tullut esiin merkittävää poik‑
keavaa.
Aivojen osmoottinen myelinolyysi

Kuukauden kuluttua potilas oli kuntoutunut rollaat‑
torin avulla käveleväksi, ja hän poistui terveyskeskuk‑
sen vuodeosastolta oma‑aloitteisesti ennen kuntoutus‑
jakson suunniteltua päättymistä.
P o t i l a s 3 on 53‑vuotias astmaa, verenpainetautia
ja endometrioosia sairastava nainen. Hänet toimitettiin
sairaalan päivystyspoliklinikkaan kouristuskohtauksen
vuoksi. Ennen sitä nainen oli juonut tuntemattomasta
syystä vettä kolmisen litraa päivässä viikon ajan, jol‑
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Kuva 3. Potilaan 2 T2‑painotteisessa magneettikuvassa näkyy aivorungossa ja molemmin puolin talamuksessa, putamenissa ja
nucleus caudatuksessa signaalinvoimistumaa (nuolet). Aivorungon reunus on tyypilliseen tapaan säästynyt, eikä iskemiamuutokselle
ominaista vaurion rajautumista keskiviivaan ole havaittavissa.

loin hän oli muuttunut huonovointiseksi ja horjuvaksi
ja puhe puuromaiseksi.
Poliklinikassa nainen todettiin sekavaksi ja levotto‑
maksi ja puhe dysartriseksi, mutta muita neurologisia
paikallislöydöksiä ei havaittu. Aivojen TT‑kuvauksessa
ei todettu poikkeavaa. Seerumin natriumpitoisuus oli
98 mmol/l ja kaliumpitoisuus 2,1 mmol/l. Verikaasu
analyysissä todettiin alkaloosi, pH 7,54 (viitealue
7,35–7,44). Seerumin osmolaalisuus oli 209 mosm/kg
(285–300 mosm/kg).
Elektrolyyttiarvojen korjaus aloitettiin nesteinfuusiolla,
ja 12 tunnin kuluttua natriumpitoisuus oli 113 mmol/l
(keskimääräinen korjausnopeus 1,25 mmol/h), 24 tun‑
nin kuluttua 122 mmol/l (0,75 mmol/h) ja 48 tunnin
kuluttua 127 mmol/l (0,3 mmol/h). Potilas sai profy‑
laktisen tiamiinihoidon, ja ensimmäisen hoitovuoro‑
kauden jälkeen aloitettiin suonensisäinen hydrokor‑
tisonilääkitys annoksin 400 mg/vrk. Hyponatremian
korjaamisen myötä potilas virkistyi nopeasti eikä uusia
kouristuskohtauksia esiintynyt.
Noin viikko sairaalaantulon jälkeen potilas muuttui
voimattomaksi ja pysähtyneeksi, kävely epävarmaksi ja
puhe uudelleen dysartriseksi. Elektrolyyttipitoisuudet
pysyivät normaaleina. Neurologisessa tutkimuksessa
havaittiin lievä orientaatiopuutos, sakkadiset silmän‑
liikkeet, lyhentynyt askel ja dysartria. Heräsi epäily
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aivosillan myelinolyysistä, mutta yhdeksän vuorokaut‑
ta sairaalaantulon jälkeen tehdyssä aivojen magneetti‑
kuvauksessa ei havaittu mitään poikkeavaa.
Kaksi päivää myöhemmin potilas ei pystynyt enää
puhumaan ja silmänliikkeet olivat kaikkiin suuntiin
rajoittuneet ja nielu pareettinen ja raajavoimat olivat
heikentyneet huomattavasti. Transmissio‑ ja monofi‑
lamentti‑ENMG:n löydökset olivat normaalit. Myös
selkäydinnesteen perusanalyysin ja EEG:n löydökset
olivat normaalit.
Viidentenätoista hoitopäivänä havaittiin hammas
ratasmaisesti lisääntynyt lihasjänteys. Hoitavat lääkärit
epäilivät katatoniaa, ja sähköhoitoa harkittiin. Aivojen
toisessa magneettikuvauksessa 18 vuorokautta sairaa‑
laantulon jälkeen havaittiin laaja‑alaiset valkean aineen
muutokset aivosillan alueella sekä molemmin puolin
tyvitumakealueella ja talamuksissa (kuva 4).
Kuukauden kuluttua sairaalaantulosta potilas oli
harhainen ja ahdistunut mutta pystyi jo puhumaan ko‑
konaisia lauseita ja liikkui pyörätuolilla. Kolmen kuu‑
kauden kuluttua puhe oli edelleen dysartrista, alaraajat
olivat voimakkaan spastiset ja potilas tarvitsi apua kai‑
kissa päivittäisissä toiminnoissa. Vuoden kuluttua hän
käveli ilman tukea. Kolmen vuoden kuluttua sairas‑
tumisesta puhe oli edelleen dysartrista ja raajat olivat
spastiset ja niissä todettiin vasenvoittoista vapinaa.
P. Jolma ym.

Kuva 4. Aivorungon ja striatumin etuosien glioottiset ja vetäytyneet vauriot (nuolet) likvorisuppressoidussa magneettikuvassa
potilaalla 3.

Pohdinta
Aivosillan myelinolyysi (central pontine mye‑
linolysis) kuvattiin ensimmäisen kerran vuonna
1959 neljän potilaan aineiston pohjalta neuro‑
patologian julkaisussa. Näistä potilaista kaksi
oli oireettomia ja kahdelle kehittyi spastinen
tetraplegia ja bulbaaripareesi ja heidän tajun‑
tansa heikkeni. Histologisesti kaikilla neljällä
potilaalla havaittiin aivosillan keskiviivasta mo‑
lemmille puolille levinnyt suhteellisen tarkka‑
rajainen myelinolyysi. Aivosillan myelinolyysin
syyksi ensimmäiset raportoijat epäilivät aliravit‑
semusta yhdellä potilaalla ja alkoholismia kol‑
mella (Adams ym. 1959).
Veren elektrolyyttihäiriöiden merkitys aivosil‑
lan myelinolyysin kehittymisessä havaittiin vasta
1970‑luvun puolivälissä laskimonsisäisten nes‑
teiden käytön yleistyttyä hoidossa 1960‑luvul‑
la (Finlayson ym. 1973, Tomlinson ym. 1976).
Muutamia vuosia myöhemmin havaittiin kroo‑
nisen hyponatremian ja sen nopean korjauksen
liittyminen aivosillan myelinolyysiin (Burcar ym.
1977, Kleinschmidt-DeMasters ym. 1981, No‑
renberg ym. 1982).
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Aivosillan myelinolyysin klassiset oireet dys‑
artria ja dysfagia viittaavat kortikobulbaarisen
radan häiriöön ja tetrapareesi kortikospinaali‑
sen radan vaurioon (Martin 2004). Huonommin
tunnettu aivojen myelinolyysin muoto on omilla
potilaillamme todettu aivosillan ulkopuolinen
myelinolyysi, jonka oireita ovat hidastuneisuus,
vapina, jäykkyys, katatonia ja dystonia (Martin
2004). Nämä oireet viittaavat vaurioon ekstra‑
pyramidaaliradoissa tyvitumakealueella, mis‑
sä potilaillamme havaittiinkin kuvantamistut‑
kimuksissa myelinolyysiin sopivia muutoksia.
Noin 10–30 %:lla potilaista, joilla todetaan ai‑
vosillan myelinolyysi, havaitaan myelinolyysia
myös aivosillan ulkopuolella (Wright ym. 1979,
Gocht ja Colmant 1987, Uchino ym. 2003).
Aivosillan ulkopuolinen myelinolyysi näyttäisi
olevan yleisintä pikkuaivoissa, corpus genicula‑
tum lateralessa, tyvitumakealueella ja talamuk‑
sessa (Goldman ja Horoupian 1981, Gocht ja
Colmant 1987, Martin 2004). Myös subkorti‑
kaalisen valkean aineen (Bourgouin ym. 1995),
pikkuaivovarsien (Mangat ja Sherlala 2002) ja
selkäytimen (Zwick ym. 1985) osmoottinen mye
linolyysi on kuvattu.
1099

Sekä aivosillan että sen ulkopuolisessa mye‑ sesti pienempiä myelinolyysivaurioita löydetään
linolyysissä oireille on tyypillistä niiden alkami‑ usein oireettomiltakin potilailta (Kleinschmidtnen useiden vuorokausien kuluttua (tavallisesti DeMasters ym. 2006).
1–6 päivää) osmoottisen häiriön toteamisesta
Merkittävimpinä altistavina tekijöinä pidetään
ja sen korjaamisesta (Janicic ja Verbalis 2003). kroonista alkoholismia, hyponatremian korjaus‑
Potilaan kliininen tila saattaa myös väliaikaises‑ ta ja maksansiirtoa. Julkaistuista potilastapauk‑
ti kohentua (Sterns ym. 1994). Näin tapahtui sista 39 % on liittynyt krooniseen alkoholismiin
omillakin potilaillamme. Tämä voi harhauttaa ja 21,5 % selkeästi dokumentoituun hyponat‑
lääkärin epäilemään muita syitä voinnin uudelle remian korjaamiseen (Kleinschmidt-DeMasters
heikkenemiselle.
ym. 2006). Myös pitkään kestänyt diureettien
Aivosillan keskiosan symmetrinen, joskus »le‑ käyttö, maksasairaus ja laajat palovammat ovat
pakonsiipimäinen» muutos magneettikuvassa riskitekijöitä osmoottisen myelinolyysin kehitty‑
on tyypillinen. Molemminpuolinen löydös mag‑ miselle (Martin 2004). Aivosillan myelinolyysin
neettikuvassa selittyy poikittaisten pontoserebel‑ on kuvattu kehittyneen myös ilman hyponatre‑
laaristen ratojen osmoottisella vauriolla. Tämä miaa sekä hypernatremian ja seerumin pitkitty‑
eroaa esimerkiksi iskeemisestä leesiosta, joka ve‑ neen hyperosmolaalisuuden hoidon yhteydessä
risuonitusalueiden mukaan rajautuu tavallises‑ (Mast ym. 1995, Martin 2004). Myös hypokale‑
ti keskiviivaan. Magneettikuvassa myelinolyy‑ miaan tai sen korjaukseen (Bähr ym. 1990, Lohr
sivauriot eivät tehostu varjoaineella. Vaikka 1994) ja anoreksiaan (Sugimoto ym. 2003) on
magneettitutkimus on tietokonekerroskuvausta kuvattu liittyvän myelinolyysin vaara.
selvästi herkempi vaurion osoittamisessa, saat‑
Kuntoutumisennustetta on yleensä pidetty
taa myelinolyysi näkyä tavallisessa magneetti‑ huonona osmoottisessa myelinolyysissä. Menge‑
kuvassa vasta useiden päivien tai jopa kahden rin ja Jörgin (1999) aineistossa 34:stä aivosillan
viikon kuluttua oireiden alkamisesta (Chu ym. myelinolyysiin sairastuneesta vain kaksi meneh‑
2001, Seah ym. 2002). Löydös‑
ten myöhäinen todentaminen
perinteisillä kuvantamismenetel‑
millä hankaloittaa diagnoosin
y d i n a s i at
tekemistä. Joissakin tapauksissa
aivojen diffuusiomagneettiku‑
➤ Yleisin tunnettu aivojen osmoottinen myelinolyysi on
vaus on vahvistanut varhaisen
aivosillan keskiosan vaurio, mutta muutoksia saattaa
diagnoosin (Ruzek ym. 2004),
esiintyä myös väliaivoissa.
ja toistuva havainto diffuusioku‑
➤ Merkittävimmät myelinolyysille altistavat tekijät ovat
vauslöydöksen normaalistumi‑
alkoholismi, krooninen hyponatremia ja hyponatremian
sesta on viitannut myelinolyysin
nopea korjaantuminen.
parempaan ennusteeseen (Dervi‑
sogly ym. 2006).
➤ Aivosillan myelinolyysin tavallisimmat oireet ovat dysOsmoottisen myelinolyysin
artria, dysfagia ja tetrapareesi, jotka saattavat kehittyä
yleisyydestä ei ole tarkkaa käsi‑
useiden vuorokausien kuluttua hyponatremian korjaantystä (Abbott ym. 2005). Useim‑
tumisesta.
miten anamneesi, kliininen tut‑
➤ Diagnostiikassa avainasemassa ovat potilaan esitiedot,
kimus ja laboratoriokokeet yh‑
kliininen taudinkuva, laboratoriolöydökset sekä aivojen
dessä kuvantamistutkimusten
magneettikuvaus.
kanssa riittävät kliinisen diag‑
noosin tekemiseen. Lopullisesti
➤ Kroonisen hyponatremian korjaamisessa suositellaan
korjausnopeutta 8–12 mmol/vrk.
aivosillan myelinolyysi diagnoo‑
sina varmistuu vasta neuropato‑
logisessa tutkimuksessa, ja erityi‑
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tyi ja noin kolmasosa ei kuntoutunut itsenäisesti
selviäväksi. Aiemmat raportit osmoottisen mye‑
linolyysin ennusteesta ovat olleet merkittävästi
pessimistisempiä. On mahdollista, että useimmat
aivosillan myelinolyysiin sairastuneista selviävät
hengissä, jos vakavasti sairaille tyypilliset sekun‑
daarikomplikaatiot, kuten aspiraatiopneumonia,
sepsis, syvä laskimotukos ja keuhkoembolia,
pystytään estämään (Menger ja Jörg 1999).
Osmoottisen myelinolyysin patofysiologis‑
ta mekanismia ei tunneta tarkkaan. Neste‑ ja
elektrolyyttitasapainon häiriöt sekä samanaikai‑
nen osmolaalisuuden vaihtelu näyttävät olevan
joillekin potilaille vaarallisempia kuin toisille.
Kokeelliset tutkimukset viittaavat veri‑aivoesteen
vaurion syntymiseen hyponatremian nopean
korjaantumisen varhaisessa vaiheessa (Rojiani
ym. 1994). Kroonisen osmolaalisuushäiriön no‑
pea korjaus olosuhteissa, joissa vallitsee orgaa‑
nisen osmolyyttiaineksen vaje, altistaa aivosolut
ja erityisesti oligodendrosyytit demyelinaatiolle
(Ghosh ym. 2004). Lieväkin hyponatremia tai
hyponatremian vähäinen korjaus saattaa johtaa
osmoottiseen myelinolyysiin, jos taustalla on
gliasolujen energiansaantia haittaavia tekijöitä,
kuten krooninen alkoholismi tai maksasairaus
(Ashrafian ja Davey 2001). Kuitenkaan kaikil‑
le potilaille, joilla hyponatremia korjaantuu no‑
peasti, ei kehity merkittäviä aivo‑oireita, mikä
viittaa muidenkin tekijöiden osuuteen niiden
synnyssä.
Ohjeet hyponatremian korjausnopeudesta
vaihtelevat kirjallisuudessa. Kroonisessa hypo‑
natremiassa korjauksen suurimmaksi nopeudek‑
si on suositeltu arvoa 0,5 mmol/h ja akuutissa
arvoa 1 mmol/h (Lampl ja Yazdi 2002), mutta
varovaisempiakin suosituksia on julkaistu (al‑
le 8 mmol/vrk) (Abbott ym. 2005). Karttusen ja
Hillbomin (2005) tuoreessa kotimaisessa julkai‑
sussa alle kahden vuorokauden aikana kehitty‑

neen oireisen hyponatremian korjausnopeudek‑
si suositetaan enintään 10 mmol/vrk ja korjauk
sen lopettamista, kun veren natriumpitoisuus on
120 mmol/l. Brunnerin ym. (1990) aineistossa
hyponatremian korjausnopeus oli suurempi
(keskimäärin 1,25 mmol/h) niillä potilailla, joil‑
le kehittyi myelinolyysi. Hyponatremian hitaam‑
pikin korjaus saattaa johtaa myelinolyysin ke‑
hittymiseen (Boon ym. 1998, Leens ym. 2001).
Satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta see‑
rumin natriumpitoisuuden korjausnopeuden vai‑
kutuksesta myelinolyysin ilmaantuvuuteen ei ole
toistaiseksi julkaistu.

Lopuksi
Aivojen osmoottiseen myelinolyysiin ei ole spe‑
sifistä hoitoa. Hyponatremian hoidossa tulisi ot‑
taa huomioon hyponatremian arveltu kestoaika.
Akuuttitilanteessa esitietojen puutteellisuus saat‑
taa hankaloittaa arviota hyponatremian kehit‑
tymisen nopeudesta, mutta nopeasti alkaneet ja
vakavat hyponatremiaan liitettävät oireet vaati‑
vat korjausta ensi tuntien aikana (Sane 2005).
Hyponatremian korjaaminen suosituksia no
peammin saattaa olla aiheellista, jos esimerkik‑
si kouristuskohtaus toistuu ja kouristelu jatkuu
antikonvulsiivisesta lääkityksestä huolimatta.
Hoidon huolellisesta suunnittelusta ja toteu‑
tuksesta huolimatta hyponatremian korjaantu‑
minen voi olla yllättävän nopeaa. Siksi erityises‑
ti aliravituilla potilailla krooninen hyponatremia
tulisi korjata hitaasti. Hyponatremian korjauk‑
sen aikana tulisi seurata verenpainetta, diuree‑
sia ja natriumin eritystä virtsaan. Jos potilas on
kroonisesta hyponatremiasta huolimatta oiree‑
ton, ei suonensisäistä nestehoitoa tarvita välttä‑
mättä lainkaan normaalin suolapitoisen ravin‑
non ja mahdollisen nesterajoituksen lisäksi.
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