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Low flow Suomessa – teoriaa ja käytäntöä

Harri Tohmo

Anestesiakaasujen kierrätyksellä ja hiilidioksidin poistolla hiilidioksidiabsorberia käyttäen on pitkät
perinteet anestesiologiassa. Puolisuljettu kaasunkiertojärjestelmä tarjoaakin kiistattomia fysiologi-
sia, ekonomisia, ekologisia ja ergonomisia etuja puoliavoimeen järjestelmään verrattuna. Nykyai-
kainen monitorointi on tehnyt tästä menetelmästä turvallisen. Bengtsonin väitöskirjassaan kuvaa-
man menetelmän soveltaminen tekee low flow-menetelmän käytön yksinkertaiseksi ja tehok-
kaaksi.

Historiaa

Vuonna 1727, 30 vuotta ennen CO
2 
:n löytämistä,

Hales suunnitteli ”closed circuit” periaatteella toi-
mivan laitteen, jossa hän käytti ”highly calcined sal
tartar” haitallisten kaasujen poistamiseksi elimistös-
tä. Vuonna 1774 Priestley ”keksi” O

2
:n ja Lavoisier

ymmärsi hengityksen olevan O
2
 ottoa ja CO

2
 pois-

toa. Vajaan sadan vuoden kuluttua vuonna 1850
Snow raportoi CO

2 
-absorberin käytön anestesian

yhteydessä. Schwann kehitti pian tämän jälkeen
vuonna 1856 CO

2
-absorberia käyttävän hengitys-

koneen. Vuonna 1869 Coleman raportoi CO
2
-ab-

sorberin käytöstä N
2
O-anestesian yhteydessä. Wil-

son julkaisi vuonna 1920 ”soda lime” standardoi-
dun valmistusmenetelmän. Vuonna 1926 Jackson
kehitti anestesiakoneen ja ventilaattorin yhdistel-
män ja vuonna 1930 Sword nykyisen kaltaisen ”cir-
cle system”. Vuosina 1929 Lucas&Henderson ja
1934 Waters toivat käyttöön syklopropaanin, jon-
ka kliininen käyttö suosi low flow-menetelmän käyt-
töä. Takaisinhengittävän järjestelmän ja CO

2
-absor-

berin käytön suosio vähenivät 1900-luvun puoli-
välissä CO

2
-monitoroinnin (Luft 1943), halotaa-

nin (1956), kalibroitujen haihduttimien (1957) ja
MAC-konseptin (1965) kehittämisen myötä (1).

Teoriaa

Määritelmät

Tässä kirjoituksessa low flow-menetelmän tuorekaa-
suvirtaus on 0.5-1.5 l/min ja minimal flow-mene-
telmän tuorekaasuvirtaus on 0.3-0.5 l/min (2).

Kaasunkiertojärjestelmät

Kaasunkiertojärjestelmät voidaan luokitella tekni-
sin ja toiminnallisin perustein. Alla olevassa kaa-
sunkiertojärjestelmien luokituksessa pääluokittelu
on tehty teknisin perustein ja alaluokittelu toimin-
nallisin perustein (3).

Takaisinhengittävä järjestelmä

1. Suljettu järjestelmä, jossa uptake vastaa tuorekaa-
suvirtausta.

2. Puolisuljettu järjestelmä, jossa hengitysjärjestel-
mään syötetty kaasuvirtaus on suurempi kuin
uptake, mutta vähemmän kuin minuuttivolyy-
mi.

Ei-takaisinhengittävä järjestelmä

Puoliavoin järjestelmä, jossa uloshengitetty kaasu
poistuu kokonaisuudessaan systeemistä. Tuorekaa-
suvirtauksen tulee olla vähintään minuuttivolyymin
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suuruinen. Virtauskontrolloidut ja läppäkontrol-
loidut takaisinhengittämättömät systeemit toimivat
puoliavoimina järjestelminä.

Ilman kaasureservuaaria oleva järjestelmä

Avoin järjestelmä, jossa tarkka kaasukomposition
kontrollointi on mahdotonta. Riittämättömän kaa-
sureservuaarin johdosta järjestelmään sekoittuu il-
maa sisäänhengitysvaiheessa.

Kaasut

O
2
-uptake on ajan suhteen vakio, noin 200-250 ml/

min. Eksogeenisia kaasuja tarvitaan anestesian alun
”kyllästysvaiheessa” runsaasti, myöhemmin tasapai-
notilassa vähemmän. Niinpä N

2
0-uptake on aluksi

500 ml/min, puolen tunnin kuluttua 200 ml/min
ja 60 min kuluttua enää 100 ml/min. Myös inha-
laatioanesteettien uptake on aluksi korkea laskien
nopeasti ensimmäisen 10 min kuluessa.

Elimistön typpivarasto on noin 2.7 l. Ilman anes-
tesian alkuvaiheen high flow -vaihetta ja tähän liit-
tyvää denitrogenaatiota elimistön typpivaraston typ-
pi tasapainottuisi kaasunkiertojärjestelmän kanssa,
jolloin typpeä kertyisi hengityskaasuihin siinä mää-
rin, että hapen suhteellinen osuus pienenisi aiheut-
taen hypoksiaa.

Asetonin (paasto, huonossa tasapainossa oleva
diabetes), etanolin (eksogeeninen käyttö), hiilimo-
noksidin (tupakointi) ja metaanin (suolikaasut)
kertyminen ei aiheuta ongelmaa low flow -anestesi-
assa tuorekaasuvirtauksen ollessa > 1 l/min.

Sevofluraani reagoi CO
2
-absorberin kanssa muo-

dostaen Compound A:ta ja B:tä. Näiden yhdistei-
den kertyminen ei muodostu ongelmaksi tuorekaa-
suvirtauksen ollessa > 1l/min (3).

Fysiologiaa

CO
2
:n absorptiossa vapautuu lämpöä ja vettä. Ta-

kaisinhengittäminen sinänsä myöskin ehkäisee läm-
mön ja kosteuden menetystä. Näistä syistä johtuen
low flow -menetelmässä sisäänhengitysilman kos-
teus ja lämpötila ovat siinä määrin korkeat, että heat
moisture exchanger -käyttö ei ole välttämätöntä,
ehkei edes tarpeellista. On myös esitetty, että circle
absorber system vähentää bakteerikontaminaation
riskiä siinä määrin, että bakteerifiltteriä ei olisi vält-
tämätöntä käyttää (2).

Ekologiaa

N
2
O estää lämmön haihtumista ilmakehästa lisä-

ten kasvihuoneilmiötä. Anestesiologisen käytön
osuus on noin 1% N

2
O:n gloobaalista käytöstä.

N
2
O:n elinaika atmosfäärissä on noin 150 v. Halo-

taani, enfluraani ja isofluraani muodostavat arviol-
ta 0.01% maapallon ilmakehän CFC (chlorofluo-
rocarbons) ja HCFC (hydrochlorofluorocarbons)
kuormituksesta. CFC-yhdisteet aiheuttavat otso-
nikatoa (4,5).

Ergonomiaa

Takaisinhengityksen osuuden lisääminen vähentää
työympäristön haihtuviin anesteetteihin liittyvää
kontaminaatioriskiä.

Ekonomiaa

Low flow -menetelmää käytettäessä anestesiakaasu-
jen kulutus vähenee > 50% (3).

Monitorointi

Mittaus hengitysjärjestelmästä on fysiologisesti tär-
keätä, ei niinkään mittaus tuorekaasuista. Alla olen
käsitellyt eräiden mittausmenetelmien low flow -
menetelmään liittyviä ominaispiirteitä (3).

FiO2 mittaus

1. Tuorekaasuvirtauksen osuuden laskiessa uloshen-
gitetyn kaasun osuus kierrossa lisääntyy, jolloin
FiO

2
 on erisuuri kuin suoraan virtausmittarei-

den O
2
- ja N

2
O-asetuksista olisi pääteltävissä.

2. O
2
-kulutuksen lisääntymisen suhteellinen osuus

inspiratorisesta O
2
-virtauksesta on low flow -

menetelmässä suurempi kuin puoliavoimessa jär-
jestelmässä. O

2
-kulutuksen lisääntyessä takaisin-

hengitetyn kaasun O
2
-pitoisuus laskee, joka joh-

taa FiO
2
:n alenemaan.

3. Ilman alkuvaiheen high flow -vaihetta (denitro-
genaatio) kaasunkiertojärjestelmään saattaa ker-
tyä merkittäviä määriä typpeä, mikä johtaa FiO

2

alenemaan.
Kaikki edellä mainitut kolme tekijää altistavat po-
tilaan hypoksialle, mikäli FiO

2
:ta ei monitoroida.
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FiCO2-mittaus

CO
2
-absorberin käyttöaikaa voidaan lisätä 15-20%

käyttämällä sitä niin kauan kuin ventilaation koh-
tuullinen lisääminen riittää pitämään EtCO

2
:n ha-

lutulla tasolla (6). FiCO
2
 ei sinänsä ole haitallista.

Siemensin, Anmedicin ja Datex-Engströmin absor-
berien indikaattoriväri muuttuu kokonaisuudessaan
noin 1% FiCO

2
-pitoisuuksissa. Itse vaihdan absor-

berin viimeistään 1% FiCO
2
-pitoisuudessa.

EtAnesthAgent-mittaus

Tuorekaasun ja sisäänhengityskaasun anesteettipi-
toisuuksien välillä ei ole ennustettavaa suhdetta tuo-
rekaasuvirtauksen alittaessa 1.5 l/min. Siksi mata-
lilla tuorekaasuvirtauksilla vain EtAnesthAgent mit-
taus varmistaa riittävän efektiivisen hyörystyvän
anesteetin pitoisuuden.

FiN2O-mittaus

Vieraiden kaasujen kertymää voi arvioida kaavalla
1-FiO

2
-FiN

2
O-FiAnesthAgent. Sisäänhengitysil-

man vesihöyryn pitoisuus (2.3-4%) yleensä jätetään
tässä laskelmassa huomiotta.

Käytäntöä

Tavanomaisten yleisanestesioiden lisäksi low flow -
menetelmää voi käyttää myös pediatrisessa aneste-
siologiassa sekä LMA ja jopa maskin käytön yhtey-
dessä. Maligni hypertermia on mahdollista havaita
varhain CO

2
-absorberin kuumenemisen ja nopean

kulumisen perusteella.
Low flow -menetelmän käytön vasta-aiheina pi-

detään kaasunkiertojärjestelmän riittämätöntä kaa-
sutiiviyttä (esim. jäykkä bronkoskopia), savu-/kaa-
sumyrkytystä, malignia hypertermiaa ja septikemi-
aa (3).

Kliininen käyttö

Bengtsonin väitöskirjassaan kuvaamassa menetel-
mässä käytetään esihapetusta 1 min ajan 10 l/min,
intubaation jälkeen O

2
 1.5 l/min ja N

2
O 3.5 l/min

6 min ajan ja tämän jälkeen low flow, jossa O
2
-vir-

taus potilaan koon mukaan 250-500 ml/min ja N
2
O

säätö siten, että FiO
2
 pysyy 0.3 (2).

Olemme soveltaneet em. menetelmää siten, että
induktion aikaisen esihapetuksen aikana (kestoltaan
lääkkeiden annosteluun kuluva aika) pidämme ven-
tilaationaamaria potilaan hengitysteiden lähellä (vir-
taus 8-10 l/min) samalla kehottaen potilasta hen-

gittämään syvään sisään ja ulos nukahtamiseen asti.
Intubaation jälkeen pidämme high flow-vaiheen
(O

2
-virtaus 2 l/min ja N

2
O-virtaus 4 l/min) yhden

kokonaisen verenpaineen mittaussyklin ajan (käy-
tännössä siis yli 5 min ajan). Tämän jälkeen vähen-
nämme kokonaistuorekaasuvirtauksen tasolle 1.5 -
1.2 l/min (O

2
 400-500 ml ja N

2
O 800-1000 ml).

FiO
2
 pidetään jatkossa 0.3 tasolla vähentämällä

N
2
O:n virtausta. Riittävä inhalaatioaneesteettipitoi-

suus on alun high flow -vaiheessa saavutettavissa ta-
vanomaisilla höyrystimen säädöillä. Low flow -vai-
heessa EtAnesthAgent-tason säätö edellyttää laajo-
ja liikkeitä höyrystimen säätimellä. Tuorekaasuvir-
tauksen nosto EtAnesthAgent-tason säätämiseksi on
vain erittäin harvoin tarpeen.

Kiertojärjestelmien käyttö
suomalaisissa sairaaloissa

Vuonna 1995 kaikista anestesioista Suomessa 52%
oli yleisanestesioita. Takaisinhengittävää järjestelmää
käytettiin yliopistosairaaloissa 67%, keskussairaa-
loissa 50% ja alue-/kaupungin-/muissa sairaaloissa
57% yleisanestesioista. Alle 2 l/min tuorekaasuvir-
tausta käytettiin 32%, 2-3 l/min 24% ja > 3 l/min
43%. Pelkästään takaisinhengittämätöntä järjestel-
mää käytettiin 14 sairaalassa, joissa toteutettiin yh-
teensä 10% kakista aineiston yleisanestesioista. Low
flow -menetelmän arvioitiin säästävän 42 FIM/yleis-
anestesia. Takaisinhengittävän järjestelmän käyttö-
asteen nostaminen 70 % olisi koko Suomen tasolla
merkinnyt 1 418 000 FIM säästöä/vuosi (7).

Pohdinta

Takaisinhengittävän järjestelmän käytön ollessa
Suomessa jo näinkin laajaa, ei sen käytön lisäämi-
sellä esim. 70%:n saavuteta merkittävää koko maa-
ta koskevaa säästöä. Sen sijaan sellaisissa yksittäisis-
sä sairaaloissa, joissa takaisinhengittävää järjestel-
mää käytetään vähän tai joissa käytetään suurta tuo-
rekaasuvirtausta, low flow -menetelmän käytöllä olisi
saavutettavissa merkittäviä taloudellisia säästöjä.

Ei ole mitään hyvää syytä olla hyödyntämättä low
flow -menetelmän kiistattomia fysiologisia, ekolo-
gisia, ergonomisia ja ekonomisia etuja. Bengtsonin
kuvaaman menetelmän soveltaminen kliinisen työ-
hön tekee low flow -menetelmän käytön yksinker-
taiseksi ja tehokkaaksi.
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