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Miten inhalaatioanesteettien vaikutuksia
sydämen toimintaan ja verenkiertoon on

tutkittu ja mitä on havaittu

Jouko Jalonen

Sydämen toiminta pumppuna

Sydänkammion tehokkuus pumppuna riippuu
kammion esitäytöstä (preload), supistumisvireydestä
(kontraktiliteetti) ja jälkikuormasta (afterload), käy-
tännössä verisuoniston vastuksesta. Inhalaatioanes-
teetit vaikuttavat näihin kaikkiin osatekijöihin. Sa-
moin ne vaikuttavat sydäntä ja verenkiertoa sääte-
leviin mekanismeihin, erityisesti baroreseptorien
toimintaan ja autonomisen hermoston aktiviteet-
tiin.

Vaikutukset sydänlihaksen systoliseen
toimintaan

Supistumisvireyden mittaaminen

Supistumisvireyden mittaaminen kliinisissä olosuh-
teissa on varsin työlästä ja suuri osa siitä, mitä tie-
dämme inhalaatioanesteettien vaikutuksista supis-
tumisvireyteen, perustuu eristetyillä sydänlihassäi-
keillä tai koe-eläimillä tehtyihin tutkimuksiin. Sy-
dämen pumppaustoimintaa kokonaisuutena voi-
daan arvioida käytännön työssä Frank-Starlingin
täyttöaste -työkuvaajalla, mutta se ei kerro kovin

paljon sydämen toiminnan muutosten mekanis-
meista.

Erilaiset sydämeen istutettuihin ultraäänikiteisiin
ja UKG:hen perustuvat tekniikat ovat mahdollista-
neet kammion loppudiastolisen tilavuuden, ts. to-
dellisen esitäytön mittauksen. Sydänkammion sisäis-
tä painetta mitataan viemällä kammioon katetri,
jonka kärjessä on mikromanometri. Näin saadaan
mitattua kammion sisäinen paine ja kammion tila-

Kuva1. Sydänkammion systolisen funktion mittasuureita. Inotrooppi lisää
supistumisvireyttä ja kuvattujen suureiden lukuarvoa. Mukailtu Suga H ym., Circ
Res 1973; 32:314 (1)
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Meillä on tietty kliininen tuntuma siitä, miten inhalaatioanesteetit vaikuttavat potilaisiimme. Tämä
vaikutus on usean eri osatekijän summa, josta eri osatekijöiden yksittäisiä vaikutuksia on mahdo-
ton erottaa. Elimistömme on rakennettu kompensoimaan mitä erilaisimpia poikkeamia homeos-
taasista, lääkärinkin onneksi! Kun käytämme lääkkeitä, on kuitenkin mielekästä tietää, miten nämä
lääkkeet oikein vaikuttavat ja millä mekanismeilla. Seuraavassa yritän eritellä niitä yksittäisiä meka-
nismeja, joiden yhteisvaikutuksesta syntyy se hemodynaaminen kokonaisvaste, jota seuraamme
leikkaussalissa. Tätä varten on välttämätöntä myös kuvata menetelmiä, joilla sydämen ja veren-
kierron toimintaa on mitattu.
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vuus jatkuvina suureina. Kun nämä yhdistetään sa-
malle näytölle, saadaan kammion paine-tilavuusku-
vaaja. Kuvassa 1 on esitetty vasemman kammion
paine-tilavuuskuvaajan avulla niitä mittasuureita,
joita on käytetty kokeellisessa ja kliinisessä tutki-
muksessa supistumisvireyden arviointiin. Ehkä puh-
taimmin supistumisvireyttä mittaa kammiovolyy-
min ja kammion sisäisen paineen riippuvuuskuvaa-
ja, josta saatu suure ESPVR (end-systolic pressure-
volume relationship, elastanssi) muuttuu lineaari-
sesti esitäytön mukaan ja saadun suoran kulmaker-
roin (ESPVR slope) kuvaa supistumisvireyttä. Sys-
tolen ejektiofaasia voidaan kvantitoida mittaamal-
la kammioseinämän (lasketun) ympärysmitan mak-
simaalista muutosnopeutta (Vcf ). Systolen isovo-
luumisen vaiheen aikana voidaan mitata maksimaa-
lista painemuutosta, dP/dt. Näiden suureiden hait-
tapuoli on, että ne ovat enemmän tai vähemmän
riippuvaisia esitäytöstä tai jälkikuormasta, jotka siis
pitäisi pystyä pitämään koeolosuhteissa vakiona,
jotta mitattaisiin puhtaasti supistumisvireyttä.

Kuvassa 2 on esitetty tyypillinen koejärjestely, jota
on käytetty lukuisissa inhalaatioanesteettienkin vai-
kutuksia tutkivissa kokeissa, joita olemme vuosien
mittaan lukeneet esimerkiksi Anesthesiologystä.
Koe-eläimeen (tavallisesti koira) on asennettu py-
syvästi katetrit kammion sisäisen paineen ja kam-
mion tilavuuden jatkuvaa mittausta varten. Esitäy-
tön nopeaa muuttamista varten alaonttolaskimon
ympärille on asennettu hydraulinen kiristin. Kun
sydämeen palaavaa verimäärää vähennetään äkilli-
sesti alaonttolaskimo sulkemalla, saadaan kuvassa

Kuva 2. Koejärjestely, jossa alaonttolaskimo hetkellisesti sulkemalla saadaan sarja
vasemman kammion paine-tilavuussilmukoita. Näistä voidaan mitata kammion
elastanssi E

es
, “preload recruitable stroke work” ja valtimoston elastanssi E

a
.

Hettrick DA, Pagel PS, Warltier DA. Desflurane, sevoflurane, and isoflurane impair
canine left ventricular-arterial coupling and mechanical efficiency. Anesthesiology
1996; 85:403-413 (2).

2 näkyvät muutokset kammion paineessa ja tilavuu-
dessa sekä vastaavat muutokset paine-tilavuussilmu-
kassa. Kammion loppusystolisen paineen ja kam-
mion esitäytön (kuvassa mustat pallukat, elastanssi
kussakin täyttötilassa) välillä on siis suora riippu-
vuus eri täyttöasteissa. Tätä riippuvuutta kuvaavan
suoran kulmakerroin E

es
, kuvaa supistumisvireyttä.

Edelleen, yhden sydämen syklin paine-tilavuussil-
mukan pinta-alaa käytetään sykäyksen (stroke) pai-
ne-tilavuustyön (iskutyö, stroke work, SW) mitta-
na. Esitäytön muuttuessa nopeasti saadaan kuvat-
tua iskutyön ja esitäytön välinen riippuvuus, josta
käytetään nimitystä ”preload recruitable stroke
work”, PRSW. Tämäkin riippuvuus on lineaarinen
kuten paine-loppudiastolinen tilavuussuhde. Mit-
tana käytetään jälleen kulmakerrointa, M

w
. Kuvan

toinen suure, E
a
, on valtimoston tehokas elastanssi:

kammion loppusystolisen paineen ja iskutilavuuden
suhde.

Vaikutukset terveeseen sydämeen

Mittaamisen vaikeudesta huolimatta jo kauan on
ollut ilmeistä, että inhalaatioanesteetit vähentävät
sydämen supistumisvireyttä annoksesta riippuvalla
tavalla. 1980-luvulta lähtien myös mekanismeja on
selvitelty lukuisissa tutkimuksissa. Halotaanin ja
enfluraanin on todettu vähentävän elastanssia (ESP-
VR) 20 %, kun annos oli 0.7 MAC (3). Samoihin
aikoihin osoitettiin, että isofluraani lamaa sydänli-
hasta selvästi vähemmän kuin halotaani sekä koi-
ralla (4) että lapsipotilailla (5). Desfluraania on ver-
rattu isofluraaniin ja todettu näiden kahden vähen-
tävän supistumisvireyttä samassa määrin (6, 7).Eri
mittareilla vähenemä on luokkaa 20-30 % MAC-
tasolla 1.2 ja 30-50 % MAC-tasolla 1.8. Sevoflu-
raania on verrattu isofluraaniin kroonisesti instru-
mentoidulla koiralla (8,9). Supistumisvireyden mit-
tarit osoittavat noin 30 % vähenemää MAC-tasol-
la 1.2 ja 50-60 % vähenemää MAC-tasolla 1.8-2.0.
Kikura ym. vertasivat (ASA 1-2) potilailla UKG:tä
hyväksikäyttäen sevofluraanin ja enfluraanin (mu-
kana 60 % N

2
O) vaikutuksia (10): V

cf
 ei vähenty-

nyt merkitsevästi sevofluraanilla, mutta kylläkin
enfluraanilla. Pagel ym. vertasivat desfluraanin, iso-
fluraanin, halotaanin ja enfluraanin (1.25 ja 1.75
MAC) vaikutuksia supistumisvireyteen, kun auto-
nominen hermosto oli intakti tai salvattu: salpaus
ei vaikuttanut muiden anesteettien aiheuttamaan
vasteeseen, mutta desfluraanin lamavaikutus oli pie-
nempi 1.75 MAC:lla, kun autonominen säätely toi-
mi (11). Halotaanin ja enfluraanin lamavaikutus oli
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tietenkin suurempi kuin isofluraanin tai desfluraa-
nin. Terveessä sydämessä näyttäisi siis vaikutus su-
pistumisvireyteen olevan seuraava: halotaani = en-
fluraani > isofluraani = desfluraani = sevofluraani.
Typpioksiduuli lamaa koiran sydämen supistumis-
vireyttä. Pagel ym. osoittivat (12), että jos autono-
minen hermosto salvataan (propranololi + atropii-
ni + heksametoni), N

2
O vähensi sekä elastanssia että

ultraäänikiteillä mitattua segmentaalista sydänlihak-
sen supistumista samassa määrin kuin potentit in-
halaatioanesteetit. Perusanesteettina oli joko isoflu-
raani tai sufentaniili. Intaktissa elimistössä sympaat-
tinen hermosto kuitenkin kompensoi käytännössä
tämän lamavaikutuksen.

Vaikutukset sairaaseen sydämeen

Yleisesti ottaen inhalaatioanesteetit lamaavat sairasta
sydänlihasta enemmän kuin tervettä – eristetyillä
lihassäikeillä tehtyjen tutkimusten mukaan. Kliini-
sessä tilanteessa asia on paljon mutkikkaampi. Sa-
manaikaiset vaikutukset jälkikuormaan ja sydämen
hapenkulutukseen voivat itse asiassa kompensoida
suoran kontraktiliteettia vähentävän vaikutuksen
(13) . Blandin ja Lowensteinin klassisessa tutkimuk-
sessa havaittiin, että halotaani suojaa sydäntä sepel-
valtimoa ahtauttamalla aiheutetulta iskemialta (14).
Samoin on todettu, että koiralle indusoidussa kah-
den suonen sepelvaltimoahtaumassa (LAD ja LCx)
desfluraani ja sevofluraani (1.1 ja 1.6 MAC) paran-
sivat supistumisvireyttä ahtautuneiden suonten alu-
eella, vaikka diastolista toimintaa mittaavat suureet
huononivat: sydänlihas tuli jäykemmäksi (15).

Vaikutukset diastoliseen toimintaan

Diastolisen funktion mittaaminen

Diastolen vaiheet on esitetty kuvassa 3: isovoluu-
minen relaksaatio (1), nopea kammion täyttymis-
vaihe (2), diastaasi (3) ja eteissupistuksen aiheutta-
ma lopputäyttyminen (4).

Kammion sisäisen paineen vähenemisnopeus
voidaan mitata invasiivisesti isovoluumisen relak-
saation aikana (-dP/dt, vähenemän aikavakio t) tai
kammiotilavuuden muutosnopeus (dV/dt). Nonin-
vasiiviset menetelmät perustuvat UKG:hen ja dopp-
lerdataan. Hiippaläppäaukon kautta tapahtuvan
verenvirtauksen profiiliin perustuvia mittauksia on
käytetty runsaasti, vaikka monet muutkin tekijät
kuin kammion diastoliset ominaisuudet vaikutta-

vat niihin. Keuhkolaskimon virtausprofiili kuvaa
ehkä luotettavammin kammion diastolista toimin-
taa ja sekin voidaan mitata UKG:n ja Dopplerin
avulla.

Inhalaatioanesteettien vaikutukset

Sekä isofluraani että desfluraani pidentävät täytty-
misaikavakiota t mutta eivät vaikuta terveen vasem-
man kammion jäykkyyteen (dP/dV) 1.5 MAC:n

aikainen täyttyminen: dV/dt

-dP/dt - paineen laskun integraali
 τ = paineenlaskun aikavakio

dP/dV → kulmakerroin Kp

Kuva 3. Diastolen vaiheet ja diastolista funktiota kuvaavia suureita. dV/dt: maksi-
maalinen tilavuusmuutos aikayksikössä; dP/dV: paine-tilavuusintegraali; -dP/dt:
maksimaalinen paineenlaskunopeus; t: paineen laskusta mitattu aikavakio.
Mukailtu Pagel PS, Grossman W, Haering JM, Warltier DC. Left ventricular diastolic
function in the normal and diseased heart. Perspectives for the anesthesiologist
(1). Anesthesiology 1993; 79:836-854 (16).

Syst-Diast suhde

E/A-suhde
DT = deceleration time

IsoVolumic Relaxation
Time (IVRT)

Kuva 4. Vasemman kammion diastolisen toiminnan estimointi UKG:llä
dopplertekniikalla keuhkolaskimon ja hiippaläpän virtausnopeuksista. Lisääntynyt
kammioseinämän jäykkyys vähentää ja hidastaa hiippaläppäaukon kautta
tapahtuvaa vasemman kammioin aikaista (E) täyttymistä ja eteissupistuksen
aiheuttama täyttymisosuus (A) korostuu. Samalla isovoluumiseen relaksaatioon
kuluva aika (IVRT) ja E-aallon laskunopeus (decleration time, DT) pitenee ja .
Keuhkovaltimovirtauksesta mitataan samoja asioita ja nämä kaksi mittausta
täydentävät toisiaan. S: systlinen faasi; D: diastolinen faasi; MVC: mitral valve
closure; MVO: mitralvalve opening; AVC: aortic valve closure. Mukailtu Klein AL,
Tajik AJ. Doppler assessment of pulmonary venous flow in healthy subjects and
in patients with heart disease. J Am Soc Echocardiogr 1991; 4:379-392 (17).
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pitoisuutena kroonisesti instrumentoidulla koiral-
la, jonka autonominen hermosto toimii (18). Sevo-
fluraanin vaikutus on samanlainen: t kasvaa annos-
riippuvaisesti ad 50 % MAC-tasolla 1.75 ja kam-
mion täyttymisnopeus dV/dt vähenee vastaavassa
määrin (8). Typpioksiduuli ei ilmeisesti vaikuta
merkittävästi diastoliseen toimintaan, onpa sen jopa
esitetty parantavan aikaista diastolista täyttymistä
(19).

Inhalaatioanesteettien vaikutus saattaa poiketa
iskeemisessä sydänlihaksessa tärkeällä tavalla: aina-
kin akuutissa iskemiassa sekä desfluraani että iso-
fluraani estivät jossain määrin sepelvaltimon sulun
aiheuttamaa t:n lisääntymistä ja seinämän jäyksity-
mistä iskeemisellä alueella (15). Myös systolinen
toiminta parani näillä samoilla alueilla. Siten inha-
laatioanesteettien aiheuttamien myokardiumin dias-
tolisen toiminnan muutosten kliininen merkitys ei
ole aivan selvä iskeemisessä sydämessä. Joka tapa-
uksessa jopa 40 %:lla sydämen vajaatoimintaa sai-
rastavista potilaista sydämen diastolinen funktio on
huonontunut vaikka systolinen funktio on normaali
ja inhalaatioanesteetin vaikutuksilla voisi olla näil-
lä potilailla suurikin merkitys.

Inhalaatioanesteetit ja
arytmiaherkkyys adrenaliinille

Erityisesti halotaani herkistää sydämen rytmihäiri-
öille: koirilla tarvitaan halotaanianestesian aikana
vain 15-20 % kontrollitilanteen adrenaliinimäärästä
aiheuttamaan kammiolisälyöntejä (20). Sen sijaan
ainakin desfluraanin ja isofluraanin läsnäollessa sy-
dän on huomattavasti resistentimpi adrenaliinin
aiheuttamille arytmioille: tarvitaan noin viisinker-
tainen määrä adrenaliinia (21). Eläinkokeiden pe-
rusteella ominaisuus on seuraava: halotaani > en-
fluraani > sevofluraani > isofluraani = desfluraani.
Koe-eläimillä tiopentaali-induktio herkistää tälle
vaikutukselle 3-5 tunniksi, mutta mekanismia ei
tunneta. Potilailla isofluraani, desfluraani ja sevo-
fluraani ovat osoittautuneet samanarvoisiksi adre-
naliinin aiheuttamien arytmioiden suhteen (22,23).
Näissä tutkimuksissa ruiskutettiin nenän limakal-
volle adrenaliinia transsfenoidaalisen hypofysekto-
mian yhteydessä ja suhteutettiin adrenaliiniannos
esiintyneisiin kammioarytmioihin. Monet rytmi-
häiriölääkkeet ovat osoittautuneet tehokkaiksi es-
tämään inhalaatioanesteettien aiheuttamia arytmi-
oita, mm. beetasalpaajat, dexmedetomidiini, diltiat-
seemi ja amiodaroni.

Vaikutus barorefleksin ja
sympaattisen hermoston kautta
tulevaan kontrolliin

Barorefleksikaari koostuu aortankaaressa ja sinus
caroticuksessa olevista venytysreseptoreista, afferen-
teista hermoista, ydinjatkoksen vasomotorisesta
keskuksesta ja efferenteistä autonomisista hermois-
ta. Refleksikaaren afferentti osa aistii sekä verenpai-
neen nousun että nousun muutosnopeuden ja effe-
rentti osa hidastaa sykettä ja vähentää sympaattisen
hermoston välittämää verisuonten tonusta ja lisää
parasympaattista tonusta (depressorirefleksi). Veren-
paineen lasku puolestaan lisää refleksikaaren väli-
tyksellä sympaattista aktiviteettia (pressorirefleksi).
Halotaani herkistää baroreseptoreita niin, että sym-
paattinen tonus vähenee ja verenpainetaso laskee
(24). Inhalaatioanesteetit salpaavat myös osittain
postganglionisia sympaattisia säikeitä, lamaavat va-
somotorista keskusta ja vähentävät noradrenaliinin
vapautumista ääreisverisuonia säätelevissä sympaat-
tisissa hermopäätteissä (28). Sekä reaktiokynnys että
afferenttien impulssien määrä vähenee. Hypertoo-
nikoilla barorefleksin aiheuttama vaste on vaimen-
tunut ja reaktiokynnys siirtynyt korkeammalle pai-
netasolle (29). Kuitenkin isofluraani lamasi barore-
septorikontrollia samalla tavalla normotensiivisillä
ja hypertensiivisillä kaneilla (30). Diabeettista neu-
ropatiaa sairastavilla barorefleksin efferentti osa ei
toimi normaalisti (29) ja ilman oireista neuropati-
aakin insuliinista riippuvaisen diabeetikon sympaat-
tinen ja parasympaatinen verenkierron säätely on
häiriintynyt (31). Kirurginen stimulaatio ei sinän-
sä vaikuta baroreseptorirefleksin herkkyyteen, mutta
lisää luonnollisesti sympaattista tonusta ja sillä ta-
voin vähentää heikentyneen reflektorisen verenpai-
neen säätelyn vaikutuksia. On huomattava, että ba-
roreseptorirefleksi on huonosti kehittynyt vastasyn-
tyneillä ja siten nämä ovat erityisen herkkiä inha-
laatioanesteeteille (32).

Taulukko 1. Inhalaaatioanesteettien kliinisiä hemodynaamisia vaikutuksia.

HR BP CO SVR CVP PCWP

Halotaani « ¯ ¯ «  

Isofluraani  ¯ « ¯  

Desfluraani () ¯ « ¯  «

Sevofluraani « ¯ « ¯  «

N
2
O  « « « ¯ «
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Desfluraani aktivoi sympaattista hermostoa, kun
sisäänhengitettyä pitoisuutta lisätään äkillisesti (33).
Tämä vaikutus johtuu todennäköisesti suorasta des-
fluraanin aiheuttamasta ärsytyksestä hengitysteissä
(34, 35).

Inhalatioanesteettien vaikutus
verisuoniseinämään

Paikallinen verenkierron tonuksen säätely on mo-
nimutkainen järjestelmä, johon osallistuvat endo-
teelin elektrokemialliset tekijät, ympäröivän kudok-
sen kemia, sympaattinen hermosto ja suonen sei-
nämän sileä lihas. Solunsisäinen kalsium on lopul-
ta yhteinen säätelyn välittäjä. Inhalaatioanesteettien
on perinteisesti katsottu laajentavan verisuonia vä-
hentämällä niiden seinämän sileän lihaksen tonus-
ta. Isofluraani voi kuitenkin lisätä seinämän tonus-
ta eristetyissä kanin tai rotan sepelvaltimoissa riip-
puen seinämän esijännityksestä; halotaani laajen-
taa sepelvaltimoita kaikissa olosuhteissa (36). Lihas-
seinämän tonus lisääntyy kun intraluminaalinen
paine ylittää 70-80 mmHg, mutta suonensisäisen
virtauksen lisääntyminen taas vähentää seinämäjän-
nitystä, ts. myogeeninen tonus ja endoteelivälittei-
nen virtausriippuvainen dilaatio ovat normaalisti ta-
sapainossa. Sevofluraani ei vaikuta tähän tonukseen
eristetyissä sepelvaltimoissa, desfluraani vähentää
virtausvälitteistä vasodilaatiota (37). On mielenkiin-
toista, että isofluraanin tonusta lisäävä vaikutus on
heikompi kollateraaliverenkierrosta riippuvalta sy-
dänlihasalueelta eristetyssä valtimossa kuin normaa-
lilueelta eristetyssä (38) Intaktissa koe-eläimessä
kuitenkin yllämainittujen tekijöiden yhteisvaiku-
tuksesta synty annoksesta riippuva vasodilaatio (26).
Silti eri inhalaatioanesteettien vaikutus voi kohdis-
tua erisuuruisena erisuuruisiin valtimoihin (39).

Inhalaatioanestettien vaikutukset
hemodynamiikkaan

Se hemodynaaminen vaste inhalaatioanesteeteille,
jonka me näemme potilaita hoitaessamme, on tu-
losta niiden vaikutuksista sydänlihakseen, ääreisve-
risuonten seinämiin, baroreseptorirefleksiin, auto-
nomiseen säätelyyn ja kirurgisen stimuluksen aihe-
uttamaan vasteeseen. Kliinisistä hemodynaamisis-
ta vaikutuksista on oppikirjatietoa (40), josta seu-
raavassa taulukko ja lyhyt yhteenveto. Halotaani
vähentää annoksesta riippuen systeemiverenpainetta

sekä sydämen iskutilavuutta ja minuuttivirtausta,
vaikka täyttöpaineet samalla nousevat. Syke ja las-
kettu systeemivastus eivät muutu. Isofluraani puo-
lestaan laskee systeemivastusta ja sydämen minuut-
tivirtaus pysyy muuttumattomana, mutta samalla
syke ja täyttöpaineet nousevat. Sevofluraani laskee
myös verenpainetta, mutta ei yleensä nosta sykettä.
Vaste desfluraanille on hyvin samanlainen kuin iso-
fluraanille. Desfluraani voi kuitenkin lisätä sympaat-
tista aktiviteettia ja sitä kautta sykettä ja verenpai-
netta, kun annosta nostetaan äkillisesti ja paljon (1
MAC:sta 2 MAC:iin). Kliinisessä käytössä desflu-
raanin hemodynaaminen vaste on kuitenkin hyvin
samanlainen kuin isofluraanin.

Inhalaatioanesteettien vaikutus
sepelvaltimokiertoon

Sepelvaltimosuoniston metabolinen autoregulaatio
on niin voimakas, että se on määräävä tekijä sepel-
valtimoverenkierron säätelyssä. On huomattava, että
tärkein tietämys inhalaatioanesteettien vaikutuksista
sepelvaltimokiertoon on saatu epäsuorista mittauk-
sista, joissa on suhteutettu perfuusiopaineen, hapen-
kulutuksen, sepelvaltimovirtauksen ja happiekstrak-
tion muutokset toisiinsa. Halotaanin, enfluraanin
ja isofluraanin vaikutukset terveisiin sepelvaltimo-
suoniin ovat suhteellisen vähäiset (41,42), jopa is-
kemiasta toipuvassa (sian) sydämessä (43), siksi
määräävä sepelvaltimoiden paikallinen autoregulaa-
tio on. Summavaikutus on kuitenkin vasodilaatio
ja sepelvaltimokierron vastuksen väheneminen iso-
fluraanilla, desfluraanilla ja sevofluraanilla (7,11,44).
Isofluraani vähentää sepelvaltimokierron vastusta
enemmän kuin desfluraani tai halotaani (11). Kers-
ten ym. (45) tutkivat sevofluraanin vaikutuksia koi-
ralla, jolla oli aikaisemmin kehitetty kollateraalive-
renkierto, suljettu sitten LAD-suoni ja aiheutettu
vielä kriittinen LCx-suonen ahtauma. Sevofluraani
1.0 ja 1.4 MAC-pitoisuudella ei muuttanut veren-
kierron jakaumaa sydämen kerrosten tai iskeemi-
sen ja normaalin sydänlihasalueen välillä ja myös
paikallinen sydänlihaksen funktio säilyi.

Inhalaatioanesteetit ja
sydänlihasiskemia

Reiz ym. (46) herättivät 1983 epäilyn siitä, että iso-
fluraani voisi aiheuttaa sydänlihasiskemiaa laajen-
tamalla voimakkaasti normaalien sepelvaltimoiden
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suonittamalla alueella pieniä sepelvaltimohaaroja,
jolloin ahtautuneen sepelvaltimon ruokkimalla alu-
eella verenvirtaus vähenisi kriittisesti. Tätä ilmiötä
on nimitetty steal-syndroomaksi. Sama työryhmä
vertasi sydämen verenkiertoa ja happitaloutta sepel-
valtimotautisilla potilailla, joille tehtiin abdominaa-
liortan leikkaus, kun pääanesteettina oli joko halo-
taani, isofluraani tai fentanyyli (47). Sydänlihasis-
kemiaa oli 35, 37 ja 24 %:lla potilaista, mutta iso-
fluraani erosi muista ryhmistä siten, että iskeemi-
sillä potilailla sydämen happiekstraktio väheni,
merkitsevästi yli 1 % isofluraanin sisäänhengitys-
konsentraatioilla. Steal-ilmiö on voitu osoittaa ti-
lanteessa, jossa kriittisen ahtauman takana oleva li-
hasalue on riippuvainen kollateraaliverenkierrosta;
arviot tällaisen anatomian yleisyydestä vaihtelevat
7 % ja 23 %:n välillä (48). Isofluraanin osuutta is-
kemian synnyssä on selvitetty epäsuorasti useissa
kliinisissä tutkimuksissa sepelvaltimotautisilla po-
tilailla (49-52). Näiden perusteella isofluraanin ai-
heuttama sydänlihasiskemia on harvinainen, jos
annos on korkeintaan 1 % ja muut hemodynaami-
set häiriöt (hypotensio, takykardia) vältetään. Iso-
fluraani ei ole näissä tutkimuksissa juurikaan lisän-
nyt sydänperäisten komplikaatioiden esiintyvyyttä
muihin anestesiamenetelmiin verrattuna. Helmanin
ym. tutkimuksessa kuitenkin (52) desfluraanilla
nukutetuilla potilailla oli induktion yhteydessä
enemmän iskemiaa kuin sufentaniililla nukutetuil-
la, todennäköisesti desfluraanin aiheuttaman sym-
paattisen aktivation ja hemodynaamisten muutos-
ten vuoksi.
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