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Aivojen verenkierto
• Neljä suurta valtimoa: nikamavaltimot ja sisemmät 

kaulavaltimot
• Oma laskimojärjestelmä: veriviemärit
• Jatkuva tarve hapelle ja glukoosille, aivoverenkierron 

pienikin (~5 s) keskeytyminen aiheuttaa tajuttomuuden
• Tehokas säätely 

- aivojen kokonaisverenkierto säilyy olosuhteiden 
muuttuessa lähes samana, paikalliset muutokset voivat 
olla huomattavia
- tärkeimmät säätelijät O2, CO2, glukoosi, verenpaine

• Veri-aivoeste kontrolloi aineiden kulkua aivokudoksen ja 
hiussuonten välillä
- hiussuonten endoteelisolujen tiivisliitokset, ei juuri 
transsytoosia, astrosyyttien ulokkeet 



Sikiön verenkierto
• Vain 20% verenkierrosta pienen verenkierron kautta
• Kaksi ohitusreittiä:

1) valtimotiehyt l. ductus arteriosus
(keuhkovaltimorungon ja aortan välillä)
2) soikea aukko (eteisten välillä)

• Vasen ja oikea napavaltimo kulkevat sisemmistä 
lonkkavaltimoista istukkaan (hapetonta verta, kuona-
aineita)

• Pariton napalaskimo istukasta liittyy alaonttolaskimoon 
(laskimotiehyt) (happea, ravintoaineita)

• Oikotiet sulkeutuvat pian syntymän jälkeen (soikea 
aukko 1. hengenvedossa, valtimotiehyt muutamien 
päivien tai viikkojen kuluttua) 



Verenpaine ja verenvirtaus
• Verisuonisto on umpinainen järjestelmä, jossa kaksi 

sarjaan kytkettyä pumppua (sydämen vasen ja oikea 
puoli)

• Veren virtausta edistävät:
- sydämen pumpputoiminta
- lihaspumppu (laskimoiden verenvirtaus)
- valtimoiden paineentasaajaominaisuudet 
- painovoima

• Veren virtausta hidastavat:
- verisuoniston ääreisvastus l. perifeerinen vastus 
(suurimmillaan arterioleissa)
- painovoima



Verenvirtaus valtimoissa
• Poispäin sydämestä
• Suuri paine, nopea virtaus, sykäyksittäinen 

virtaus suuremmissa valtimoissa (pulssi) 

• Suurilla valtimoilla paineentasaajaominaisuuksia 
kimmosyiden ansioista  varastoivat systolen 
aikana energiaa venymällä, luovuttavat energiaa 
diastolen aikana palautumalla  verenpaineen 
muutokset eivät niin nopeita 

• Suurin verenkierron vastus pikkuvaltimoissa l. 
arterioleissa (lihasseinäisiä, supistumiskykyisiä)



Hiussuonet l. kapillaarit
• Läpimitta suunnilleen sama kuin yhden punasolun leveys 

 solut kulkevat kapillaareissa yksi kerrallaan
• Pituus n. 1 mm
• Lähes kaikki elimistön kudokset verisuonitettuja (ja 

hiussuonitettuja), poikkeuksia epiteelikudos, rustokudos, 
silmän sarveiskalvo, mykiö ja lasiainen

• Yksi kerros litteitä endoteelisoluja, alla tyvikalvo  
aineiden vaihtumisen helpottuminen
1) tavalliset hiussuonet
2) tavallista tiiviimmät hiussuonet (veri-aivoeste)
3) tavallista väljemmät hiussuonet (maksan sinusoidit)



Verenvirtaus kapillaareissa
• Prekapillaarisfinkterit (sileän lihaksen muodostamat 

sulkijat) sulkevat vuorotellen hiussuonia
- sulkijoita vain arterioleissa

• Kapillaarien verenvirtaus tasaista, veri kulkee pienen 
paine-eron (35 mmHg  15 mmHg) kuljettamana

• Kapillaarien sykkiminen ei ole normaalia (ei 
pulssipainetta)

• Aineiden vaihto veren ja kudosnesteen välillä 
endoteelisolujen saumakohdista, solun läpi diffuusiolla, 
pinosytoosirakkuloiden transsytoosilla



Verenvirtaus laskimoissa
• Kohti sydäntä
• Matala paine, hidas virtaus
• Suurin osa verivolyymista laskimoissa, toimivat 

verivarastoina
• Laskimotonus eli laskimon seinämän sileälihassolujen 

jännitystila säätelee laskimon tilavuutta, autonominen 
hermosto puolestaan säätelee laskimotonusta

• Laskimoläpät mahdollistavat virtauksen vain yhteen 
suuntaan

• Laskimoveren paluuta sydämeen auttavat:
1) laskimoläpät
2) lihaspumppu
3) rintakehän alipaine
4) painovoima (sydämen tason yläpuolella)



Verenpaineen mittaus
• Käytännössä verenpaineella tarkoitetaan painetta, joka 

vallitsee systolen aikana vas. kammiossa ja ison 
verenkierron suurissa valtimoissa sekä diastolen aikana 
ison verenkierron suurissa valtimoissa

• Suuren verenkierron paineet esim. 130/80 mmHg, 
pienen verenkierron noin 20-25/10 mmHg

• Pulssipaine = systolisen ja diastolisen verenpaineen ero
• Keskiverenpaine  systolisen ja diastolisen 

verenpaineen keskiarvo
• Suora menetelmä (katetri suonen sisään)
• Epäsuora menetelmä (Riva-Roccin menetelmä)
• Laskimopaine mitataan harvoin, silloin suoralla 

menetelmällä



Riva-Roccin menetelmä
• Mittauskohta sydämen tasolla, olkavarren ympärillä 

mansetti
• Mansetin ilmanpaine mitataan elohopeamanometrin 

avulla
• Pulssia kuunnellaan kyynärtaipeesta stetoskoopilla
• Painetta kasvatetaan mansetissa, kunnes pulssiääni 

lakkaa
• Painetta lasketaan pois mansetista, kunnes äänet 

kuuluvat jälleen (Korotkoffin äänet)  systolinen paine
• Painetta lasketaan edelleen, kunnes pulssiäänet 

katoavat tai muuttuvat hyvin hiljaisiksi  diastolinen 
paine

• Myös: digitaaliset mittarit, oskillometrinen menetelmä



Verenpaineeseen vaikuttavia 
tekijöitä

• Lihasponnistus
- systolinen suurenee reilusti, diastolinen vähemmän, voi 
jopa laskea  pulssipaine suurenee

• Henkiset tekijät
- ”vastaanottoverenpaine”



Verenkierron säätely
• Verenkierrossa jatkuvaa supistusta, jota eri tekijät 

säätelevät
- jos kaikki verisuonet olisivat yhtä aikaa laajentuneita, 
verimäärä mahtuisi toisen alaraajan pikkusuoniin

• Veren jakautumisen säätely eri elinten välillä (esim. 
lihastyö vs. lepo)

• Paikallista säätelyä
• Humoraalista säätelyä
• Neuraalista säätelyä



Paikallinen säätely l. 
autoregulaatio l. itsesäätely

• Paikalliseen säätelyyn osallistuvat arteriolit 
(pikkuvaltimot) ja prekapillaarisfinkterit

• Arteriolien seinämien sileälihassyyt reagoivat 
venytykseen, kudosten lämpötilaan tai kudoksissa oleviin 
erilaisiin aineisiin  relaksoituminen tai supistuminen

• Erityisen tehokasta aivoissa ja munuaisissa  veren 
virtaus säilyy olosuhdemuutoksista huolimatta 
suunnilleen samana

• Verenpaineen kasvaessa eli seinämän venyessä 
lihassyyt supistuvat, verenpaineen vähetessä syyt 
vastaavasti veltostuvat



• Verisuonten laajenemista eli vasodilataatiota aiheuttavat:
- aineenvaihdunnassa kudoksiin kertyvistä tuotteista CO2 
, K+ , maitohappo 

- hapen väheneminen 
- happamuuden lisääntyminen
- lämpötilan nousu
- endoteelisoluista vapautuva typpioksidi (NO) (”nitrot”)

• Verisuonten supistumista eli vasokonstriktiota
aiheuttavat:
- lämpötilan lasku
- verenvuodon yhteydessä trombosyyteistä vapautuvat 
tromboksaani ja serotoniini
- endoteelisolujen tuottamat peptidit, endoteliinit



Humoraalinen säätely
• Humoraalinen säätely = kun säätelytekijät kulkeutuvat 

elimistössä verenkierron mukana paikasta toiseen 
• CO2 lisääntyminen  vasokonstriktio
• hapen vähentyminen  vasokonstriktio
• Munuaisten erittämä reniini (reniini-angiotensiini-

aldosteroni-järjestelmä, G s. 423) 
• Lisämunuaisydinten erittämä adrenaliini ja noradrenaliini 

 vasokonstriktio
• Sydämen eteisten erittämä atriopeptidi  vasodilataatio



Neuraalinen säätely
• Ydinjatkeen vasomotorinen keskus ohjaa

- heijastekaaria, jossa sekä tuovia että vieviä syitä
- tietoja verenkierron tilasta sekä hermojen että veren (ja 
kudosnesteen) kautta kulkevina kemiallisina viesteinä

• Karotispoukamassa ja aortankaaren seinämässä olevat 
baroreseptorit (l. tensio-, l. pressoreseptorit) mittaavat 
verisuonen seinämän venytystä  viestejä 
vasomotoriseen keskukseen

• Autonominen hermosto, erityisesti sympatikus välittää 
vasomotorisen keskuksen viestit verenkiertoelimistölle

• Aivojen korkeammat osat (= aivokuori) vaikuttavat 
vasomotorisen keskuksen toimintaan
- esim. pelästyminen, liikkeen ajattelu



Autonominen hermosto 
verenkierron säätelyssä

• Sympaattiset ja parasympaattiset syyt muodostavat 
sydäneteisten ja sydämen tyven ympärille 
sydänpunoksen syitä erityisesti sinus- ja eteis-
kammiosolmukkeeseen, symp. syitä myös kammioihin
- sympaattisten hermojen noradrenaliini, 
lisämunuaisytimien noradrenaliini ja adrenaliini: 
sydämen syke, supistusvoima ja ärtyvyys kasvavat
- parasympaattisten hermojen asetyylikoliini: sydämen  
syke hidastuu

• Verisuoniin (ei kuitenkaan hiussuoniin) menee lähinnä 
sympaattisia syitä, poikkeuksena siittimen 
paisuvaiskudos jossa parasympatikus tärkeä



Sokki 
• Fysiologiassa tarkoitetaan verenkiertosokkia: tehokkaasti 

kiertävän veren määrä liian pieni suhteessa 
verisuoniston tilavuuteen

1) Vuotosokki
- veri vuotaa ulos verisuonistosta elimistön ulkopuolelle, 
kehononteloihin tai murskaantuneisiin kudoksiin, syy 
esim. auto-onnettomuus, vakavat palovammat

2) Kardiogeeninen l. sydänperäinen sokki
- sydämen pumppuvoima ei riitä kierrättämään verta 
tehokkaasti, syy esim. sydäninfarkti, suuren verisuonen 
tukos

3) Anafylaktinen sokki, allerginen sokki
- verisuonisto laajenee äkillisesti allergisessa reaktiossa 
vapautuvien aineiden vuoksi, myös myrkytykset ja 
keskushermostovauriot voivat aiheuttaa



Sokki
• Verenpaine laskee  heikotus, janon tunne, sekavuus
• Virtsaneritys munuaisista vähenee tai loppuu
• Pulssi tiheä, tuntuu huonosti
• Ihon verisuonet supistuvat  iho kalpea ja kylmä
• Iho voi olla hikinen (sympatikusreaktio)

• Sokkipotilaan ensiapu: 
- makuuasento (ilman tyynyä), alaraajat ylös esim. 
seinää vasten  turvataan aivojen verenkierto
- EI saa antaa juotavaa suun kautta! (keuhkotulehduksen 
vaara), nestemenetykset korvataan laskimotiputuksella
(- lämpimiä peittoja, takki tms. päälle)



Pyörtyminen l. synkopee
• Lyhytkestoinen, harvoin hengenvaarallinen
• Verisuonet laajenevat, sydämeen ei palaa tarpeeksi 

verta aivoihin pumpattavaksi  tajunnanmenetys
• Mahdollisia syitä:

- seisominen pitkään paikallaan (lihaspumppu ei toimi) 
lämpimässä ympäristössä (iholaskimot laajenevat)
- järkyttävä uutinen/tilanne  vasodilataatio 
(autonomisen hermoston vaikutus)

• Ensihoito:
- makuuasento (ilman tyynyä), alaraajat kohoasentoon 
esim. seinää vasten  aivoverenkierron turvaaminen



Hypertensio l. kohonnut 
valtimoverenpaine

• Optimaalinen lepoverenpaine alle 120/80 mmHg, 
normaali alle 130/85 mmHg, tyydyttävä 130-139/85-89 
mmHg

• Kohonnut verenpaine aiheuttaa vain harvoin selkeitä 
oireita!

• Hoitamaton hypertensio johtaa kohde-elinvaurioihin: 
- sydämen vasemman kammion seinämän lihasmassan 
kasvu
- munuaisten toiminnan vajaus
- valtimoiden seinämämuutokset

 sydän- ja verisuonisairaudet ja niiden komplikaatiot, 
esim. aivohalvaus, sepelvaltimotauti



• Hypertensio erittäin yleistä suomalaisilla
• Lääkehoitoa suositellaan jos systolinen verenpaine 

vähintään 160 mmHg tai diastolinen vähintään 100 
mmHg
mutta jos potilaalla on jo diabetes, munuaissairaus, 
merkittävä verisuonisairaus tai muita kohde-elinvaurioita, 
hoitosuositukseen riittää systolinen paine 140 mmHg tai 
diastolinen 90 mmHg

• Yleinen hoitotavoite alle 140/85 mmHg, diabeetikoilla 
vielä matalampi



• Ennen lääkitystä ja lääkityksen ohella tärkeää on hillitä 
hypertensiota elintapamuutoksilla:
- terveellinen, vähäsuolainen ja vähärasvainen 
ruokavalio
- alkoholinkäytön vähentäminen
- lakritsinkäytön vähentäminen
- liikunnan lisääminen, kestävyys/kuntoliikuntaa 
vähintään joka toinen päivä
- ylipainon hallinta
- erilaiset rentoutusmenetelmät
- (veren kaliumpitoisuuden korjaaminen)

• Elintapamuutokset voivat jo yksinään tehota



TIA
• = transient ischemic attack = äkillinen aivoverenkierron 

häiriö
• Paikallinen aivojen toiminnan häiriö tai toisen silmän 

näköhäiriö
• Kesto muutamasta minuutista muutaman tuntiin (alle 24 

h)
• Korjautuu täysin, ei pysyviä muutoksia
• Hoito: veritulpan muodostusta ehkäisevä lääkehoito
• Ensimmäisen TIA:n saaneista 10-20 %:lle aivoinfarkti 

seuraavan 3 kk:den aikana



Aivoinfarkti
• Vaillinaisen verenvirtauksen tai verenvirtauksen puuttumisen 

aiheuttama aivokudoksen pysyvä vaurio
• Toispuoleisen/syntymässä olevan aivoinfarktin oireita 

puheen tuottamisen vaikeus, toispuoleinen kasvolihasten tai 
yläraajalihasten heikentynyt toiminta

• Yleinen syntymekanismi: verihyytymä tukkii ahtautuneen 
aivovaltimon

• Riskitekijöitä: hypertensio, sepelvaltimotauti, sydämen 
rytmihäiriöt (erit. eteisvärinä), diabetes, aktiivinen ja 
passiivinen tupakointi, oireita aiheuttava kaulavaltimoiden 
ateroskleroottinen ahtauma

• Ennuste paranee merkittävästi, jos tutkimuksiin ja hoitoon 
päästään alle 3h kuluessa oireiden alusta

• Liuotushoito, veritulpan muodostusta ehkäisevä lääkehoito 



Aivoverenvuoto
• Aivovaltimon seinä puhkeaa  vuoto 

lukinkalvononteloon (subaraknoidaalivuoto) tai 
aivokudokseen  halvausoireet

• Aneurysmat eli valtimopullistumat erityisen herkkiä 
puhkeamaan, voidaan ennaltaehkäisevästi leikata (erit. 
jos synnynnäinen, perinnöllinen)

• Yleisin syy aivoverenvuotoon verenpainetauti, aiheuttaa 
muutoksia pienten aivoverisuonten seinämiin

• Yleisimmät oireet: toispuoleiset halvausoireet, mahd. 
tajuttomuus, oksentelu, kouristelut

• Vuodon tyrehdyttäminen voi vaatia leikkaushoitoa 
• Ennaltaehkäisy


