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Uudet inhalaatioanesteetit sevofluraani ja
desfluraani. Nopea induktio ja toipuminen

ilman sivuvaikutuksia. Täyttyivätkö odotukset?

Heidi Eriksson

Sevofluraani ja desfluraani syntetisoitiin jo 1960-
luvulla, mutta ne tulivat kliiniseen käyttöön vasta
1990-luvulla. Molemmilla aineilla on huomattavan
matala verikaasujakautumisvakio (sevofluraani 0.69,
desfluraani 0.42) vanhempiin anestesiakaasuihin
verrattuna (isofluraani 1.43, enfluraani 1.9, halo-
taani 2.3), joka oikeutti odottamaan uusilta tulok-
kailta nopeutta anestesian induktioon, anestesiasy-
vyyden säätelyyn ja postoperatiiviseen anestesiasta
toipumiseen.

“Ihanneanesteetin” tulisi täyttää ainakin seuraa-
vat vaatimukset: aine on turvallinen ilman toksisi-
sia metaboliitteja. Se mahdollistaa nopean ja tasai-
sen anestesian induktion. Leikkauksen aikaisen
anestesiasyvyyden muuttaminen on nopeaa ja luo-
tettavaa kirurgian vaateiden mukaan, eikä aine ai-
heuta kardiovaskulaarisia sivuvaikutuksia. Lisäksi
anestesiasta herääminen ja toipuminen on nopeaa
ilman sivuvaikutuksia. Kuinka hyvin sevofluraani
ja desfluraani ovat täyttäneet nämä haasteet?

Toksisuus

Desfluraanin metabolia elimistössä on vähäistä
(0.02%). Sensijaan sevofluraanimolekyyli on insta-
biilimpi ja sevofluraanista metaboloituu 2-5% eli-
mistössä reaktiossa, jossa vapautuu inorgaanista
fluoridia. Metoksifluraanista saatujen kokemusten
perusteella seerumin fluoridipitoisuuden ylittäessä
50 mikromol/l munuaistoksisuuden kynnys ylittyi,
vaikkakin vasta arvot >80 mikromol/l aiheuttivat
kliinistä munuaisvauriota (1). Sevofluraanianeste-
sian jälkeen on mitattu vastaavia seerumin fluoridi-
pitoisuuksia kuin enfluraanianestesian jälkeen (2),
eikä yhdessäkään tutkimuksessa ole pystytty osoit-

tamaan kliinistä munuaistoiminnan heikentymistä
sevofluraanialtistuksen jälkeen (1,3,4). Higuchin ja
kumppaneiden työ on ainoa, jossa on saatu viitettä
jonkinlaisesta muuttuneesta glomeruluspermeabi-
liteetista sevofluraanianestesian jälkeen ja tämänkin
löydöksen kliininen merkitys on epäselvä (4). To-
dennäköinen selitys sille, miksi metoksifluraani ai-
heutti munuaistoksisuutta, jota ei kuitenkaan se-
vofluraanilla ole todettu, liittynee sevofluraanin
nopeaan eliminaatioon elimistöstä ja toisaalta ai-
neiden erilaiseen intrarenaalisen metaboliaan (5,6).

Toinen hypoteettinen mekanismi, jolla sevoflu-
raani voi aiheuttaa munuaisvauriota on sen reaktio
hiilidioksideabdorberin soda limen kanssa,jolloin
syntyy ns. Compound A:ta. Alle 2 l/min tuorekaa-
suvirtauksilla on todettu Compound A:n pitoisuu-
den nousevan anestesiasysteemissä (7) ja 1995
USA:ssa sevofluraanin käytölle asetettiinkin rajoi-
tus, että tuorekaasuvirtauksen on oltava vähintään
2 l/min. Kuitenkin sevofluraanin hinnan olessa kor-
kea sen käyttökustannuksia laskisi huomattavasti
juuri mahdollisimman pienen tuorekaasuvirtauksen
käyttö. Pitkissäkään low flow-anestesioissa (tuore-
kaasuvirtaus <1 l/min) ei ole todettu munuaisfunk-
tion laskua sevofluraanianestesian jälkeen herkillä-
kään munuaisvaurion mittareilla (8,9,10). Lisäksi
tuoreessa tutkimuksessa, jossa mitattiin Compound
A:ta suljetussa anestesiasysteemissä (Draeger Phy-
sioflex), jossa siis ainoastaan potilaan kuluttama
kaasumäärä korvataan (tuorekaasuvirtaus aikuisel-
la 200-300 ml/min) ei Compound A:n pitoisuus
noussut vaaralliselle tasolle. Kirjoittajien yhteenverto
olikin, että sevofluraanianestesia on turvallista sekä
low-flow anestesiassa että (ainakin Physioflex) sul-
jetussa systeemissä (11).
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Anestesian induktio

Sevofluraanin ehdoton etu on sen hajun vähäinen
epämiellyttävyys ja vähäinen hengitystieärsytys iso-
fluraaniin, desfluraaniin ja enfluraaniin verrattuna.
Esimerkiksi inhalaatioinduktio desfluraanilla johti
aikuisilla ongelmiin induktiossa 30-40%:lla aikuis-
potilaista (12)ja 58%:lla lapsipotilaista (13). Sensi-
jaan maski-induktio sevofluraanilla onnistuu hyvin:
induktio on nopea ja luotettava. Tosin postopera-
tiivista pahoinvointia esiintyy maski-induktion jäl-
keen enemmän propofoli-induktioon verrattuna,
siitäkin huolimatta, että anestesian ylläpito olisi sa-
manlainen (14,15,16), vaikka eriäviäkin tuloksia on
(17). Viime aikoina on julkaistu kustannus-hyöty
laskelmia tuloksella, että puhdas sevofluraanianes-
tesia (typpioksiduuli adjuvanttina) tulee taloudelli-
semmaksi kuin propofolin käyttö induktioon, vaik-
kakin pahoinvoinnin insidenssi on sevofluraania-
nestesioissa suurempi. (16). Kuitenkin pahoinvoin-
nin lisääntynyt insidenssi saattaa johtaa toipumi-
sen viivästymiseen ja jopa kotiutumisen estymiseen
ainakin riskiryhmillä (nuoret naiset, gynekologiset
laparoskopiat, jne.)(18). Mitä ilmeisimmin
(sevofluraani)maski-induktio on taitolaji, jonka
nopeuteen ja miellyttävyyteen käytetty tekniikka
vaikuttaa (14,15,16,17). Kuitenkin - käsi sydämel-
le lukija - haluaisitko itsellesi maski-induktion, jos
kädessäsi olisi toimiva i.v.-reitti?

Lapsilla sevofluraanianestesia on yleistynyt laa-
jalti syrjäyttäen potentiaalisesti maksatoksisen ha-
lotaanin ja ainakin osalle lapsista inhalaatioinduk-
tio on mielleyttävämpi kuin i.v. induktio. Sevoflu-
raani-induktion yhteydessä on kuvattu kouristuk-
sia (19), jotka Vakkuri kumppaneineen viimeaikoi-
na verifioi EEG:llä ainakin hyperventilaatioon as-
sosioituneena(20).

Anestesian ylläpito

Anestesian ylläpidossa sekä sevofluraani että desflu-
raani ovat hemodynaamiselta stabiliteetiltaan ver-
rattavissa isofluraaniin. Nopean desfluraanin annos-
telun seurauksena on kuvattu sympaattista stimu-
laatiota ja siihen liittyvää ohimenevää hypertensio-
ta ja takykardiaa (21), joka potentiaalisesti voi olla
potilaan kardiovaskulaarisysteemille. Anesteettien
säästön kannalta pienten tuorekaasuvirtausten käyt-
tö on suositeltavaa, jolloin anestesiasyvyyttä keven-
nettäessä tai syvennettäessä taas tuorekaasuvirtaus-

ta on suurennettava, jotta sevofluraanin ja desflu-
raanin “nopeus” saadaan hyödynnettyä. Tämä ei
kuitenkaan ole käytännössä ongelma.

Anestesiasta toipuminen

Päiväkirurgisessa toiminnassa tärkeitä tavoitteita on:
1) potilaan nopea siirtyminen heräämöstä (phase I
recovery) jatkovalvontaan, 2) aikainen kotikelpoi-
suus (home readiness) ja 3) vähäiset sivuvaikutuk-
set. Toipumista hidastavat tärkeimmät tekijät ovat
pitkittynyt postoperatiivinen tokkuraisuus, toimen-
piteen jälkeinen kipu ja pahoinvointi (postoperati-
ve nausea and vomiting, PONV). Näistä PONV
on tärkein yksittäinen tekijä, joka hidastaa tai estää
potilaan kotiutumisen laikkauspäivänä (22).

Sekä sevofluraanilla että desfluraanilla on useissa
tutkimuksissa osoitettu ns. välittömän toipumisen
(silmien avaus, orientoituminen, kehotusten totte-
leminen) olevan nopeampaa kuin isofluraani- tai
propofolianestesian jälkeen. Keuhkoleikkauspotilail-
la anestesiasta herääminen ja varhainen toipumi-
nen oli huomattavasti nopeampaa desfluraanin kuin
sevofluraanin tai isofluraanin jälkeen (23). Kyse on
kuitenkin muutaman minuutin eroista, jotka on
vaikea muuttaa todelliseksi kliiniseksi hyödyksi (24).
Sevofluraanin ja desfluraanin jälkeen pitkienkin
anestesioiden jälkeen herääminen tapahtuu nope-
asti, mikä puoltaisi näiden aineiden käyttöä juuri
pidemmissä anestesioissa (24). Tällöin taas hinta-
kysymys korostuu.

Tutkimuksissa ei ole voitu osoittaa, että sevoflu-
raanin tai desfluraanin jälkeen potilaat poistuisivat
nopeammin heräämöstä tai saavuttaisivat kotikun-
toisuuden nopeammin esim. isofluraaniin verrattu-
na (25).

Propofolianestesiaan verrattuna sekä sevofluraa-
nin että desfluraanin jälkeen on enemmän pahoin-
vointia, mutta edelleen useimmissa tutkimuksissa
ei kotikuntoisuuden saavuttamiseen ole ryhmien
välille saatu eroja suuremmasta pahoinvoinnin in-
sidenssistä huolimatta. (26).

Voimakasta painotusta nykypäivänä annetaan
kustannusanalyyseille, mikä onkin oikeutettua ra-
joittuvien resurssien aikana. Smith työryhmineen
vertasi sevofluraani- ja propofolianestesian hyöty-
kustannussuhdetta, ja totesi, että propofolianeste-
sian jälkeen potilailla oli selkeästi enemmän posto-
peratiivisea sivuvaikutuksia (kuten PONV:ta, joka
heijastui myös toipumisnopeuteen, mutta ei koti-
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kuntoisuuden saavuttamiseen), ja potilaat olivat
haluttomampia sevofluraani-induktion jälkeen uu-
teen samanlaiseen anestesiaan propofoli induktioon
verrattuna (27). Kuitenkin sevofluraanianestesia oli
taloudellisempi vaihtoehto totaali i.v.-anestesiaan
verrattuna.

Toisaalta potilailla, joilla on tunnetusti korkea
riski postoperatiivisen pahoinvoinnin suhteen (gy-
nekologinen laparoskopia), PONV:n indidenssi oli
80% desfluraanianestesian jälkeen. Kombinoimal-
la profylaktinen ondansetron desfluraanianestesiaan,
PONV:n insidenssi saatiin laskemaan 40%:iin, sa-
malle tasolle verrattuna ryhmään, joka sai propofo-
lianestesian (30%) (18). Merkittävintä tutkimus-
tuloksissa oli, että kotikuntoisuuden saavuttaminen
myöhästyi desfluraaniryhmässä yli neljä tuntia pro-
pofoliryhmään verrattuna PONV:n takia! Vastaa-
valla potilasmateriaalilla PONV:n insidenssi isoflu-
raanianestesian jälkeen oli 45% ja sevofluraanianes-
tesian jälkeen 55% (28). Joten propofolianestesia
tuntuu luontevalta anestesiamuodolta tällaiselle
potilasryhmälle, on sitten kysymys inhalaatioanes-
teettien emeettisestä tai propofolin antiemeettises-
tä vaikutuksesta! Toisaalta potilailla, joille tehtiin
polven artroskopia, ei eroa kotikuntoisuuden saa-
vuttamisessa ollut sevofluraani- tai propofolianes-
tesian jälkeen (propofoli-induktio molemmissa ryh-
missä), vaikka pahoinvointia esiintyikin merkittä-
västi enemmän sevofluraaniryhmässä (32% vs 11%)
(26). Vastaavanlaisiin tuloksiin ovat päätyneet use-
at muutkin tutkijat (29, 30).

Nopeasta heräämisestä ehkä yllättäväkin “sivu-
vaikutus” on ollut aikaisempi kivun tiedostaminen
sevofluraani- ja desfluraanianestesian jälkeen (31).
Tämä asettaa haasteita postoperatiivisen kivun te-
hokkaalle ja nopealle hoidolle ja etenkin ehkäisylle
(pre-emptiivinen analgesia).

Yhteenveto

Sevofluraani, desfluraani (ja propofoli) kuuluvat
kaikki SAFE-anesteettien valikoimaan (Short Ac-
ting Fast Emergence). Paineita ei tulevaisuudessa
liene entistä nopeampien anesteettien kehittämi-
seen, vaan näiden olemassa olevien optimaalisen
käytön ja annostelun oppimiseen. Ehkä tärkeintä
onkin oivaltaa, että nykyisillään käytössämme on
jo loistavan farmakokineettisen ja farmakodynaa-
misen profiilin omaavat i.v.- (propofoli) ja inhalaa-
tioaineet (sevofluraani ja desfluraani) (32). Kissan-

hännänveto i.v. vs inhalaatio on turhaa, kun tär-
keämpää olisi selvittää, millä potilasryhmillä mis-
täkin aineesta saadaan irti paras mahdollinen hyö-
ty. Tärkeä osa anestesian suunnittelua nopeilla anes-
teeteilla on postoperatiivisen kivun aggressiivinen
ehkäisy,  postoperatiivisen pahoinvoinnin riskin
huomiointi ja mahdollinen profylaksia riskiryhmissä
(33).
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