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Inhalaatioanesteetit ja kardioprotektio

Heidi Eriksson

Taustaa
Elimistöllä on tehokkaita endogeenisia suojame-
kanismeja suojautua iskemia-reperfuusiovauriol-
ta. Lyhytaikainen iskemia käynnistää sydänlihas-
solussa muutoksia, jotka auttavat sitä kestämään
paremmin mahdollista seuraavaa, pitkäkestoisem-
paa iskemiaa (1). Tapahtuma on dokumentoitu
eläinkokeissa, in vitro töissä ihmisen sydänlihas-
preparaateilla sekä kliinisissä töissä (1,2,3), eikä
johdu koronaarisuonten kollateraalikierron para-
nemisesta (1,2). Tämä iskeeminen preconditioning
(IPC) vähentää kontraktiliteetin häiriötä ja kes-
toa herpaantuneessa (stunned) sydänlihaksessa ja
voi rajoittaa kehittyvää infarktialuetta jopa 60-
75 % myosyyttien ajautuessa iskemian seurauk-
sena nekroosiin.

Koska myosyytin altistaminen tahallisesti is-
kemialle IPC:in laukaisemiseksi ei ole järkevää (4),
on iskeemisen preconditioningin mekanismia ja
siihen osallistuvia endogeenisia mediaattoreita
yritetty kuumeisesti selvittää. Kliinisissä tilanteis-
sa, kuten akuuteissa koronaaritapahtumissa, in-
vasiivisessa kardiologiassa, sydänkirurgiassa ja ylei-
semminkin perioperatiivisesti iskeemisen precon-
ditioningin suojavaikutusta voitaisiin mimitoida
lääkkeillä (farmakologinen preconditiong).

IPC:n vaikutusmekanismi ja KATP-kanavat

Iskeemisen preconditioningin intrasellulaarista
viestintää myosyytissä ei vielä tarkkaan tunneta.
Ainakin adenosiini-, alfa-1-adrenergisten ja opi-
oidireseptorien stimulaatio voi laukaista solun si-
sällä viestin, joka johtaa KATP-kanavien avautu-
miseen (5, 6, 7). Olennainen “pääteasema” on-
kin ATP-riippuvaisten K-kanavien aukeaminen
(KATP-kanavat; ATP-sensitive/dependent K-
channels) (8, 9, 10). KATP-kanavia sijaisee myo-
syyteissä sarkolemmalla ja intrasellulaarisesti mi-
tokondrioiden sisäsolukalvolla, eikä niiden tarkem-
paa keskinäistä “työnjakoa” preconditioningissa

vielä tunneta (11, 12).
Fysiologisesti KATP-kanavaa inhiboi riittävä

intrasellulaarinen ATP-pitoisuus. Energiatilan
muuttuessa ja ATP-pitoisuuden laskiessa ATP:n
inhibitorinen vaikutus KATP-kanavaan estyy ja
kanava aukeaa. Sarkolemman KATP-kanavan au-
keaminen johtaa aktiopotentiaalinen lyhenemi-
seen, membraanin hyperpolarisaatioon, kalsiumin
soluunoton vähenemiseen ja toisaalta tehostunee-
seen kalsiumin poistoon solusta (12, 13). Mito-
kondrioiden KATP-kanavien aukeaminen johtaa
membraanin depolarisaatioon, matrixin turpoa-
miseen, soluhengityksen paranemiseen ja solun
kalsiumkuorman kevenemiseen (12, 13). On
toistaiseksi epäselvää, mitkä KATP-kanavan au-
keamista seuraavat tapahtumat todella ovat vas-
tuussa kardioprotektiivisesta vaikutuksesta.

KATP-kanavia sijaitsee myosyyttien lisäksi
useissa kudoksissa, kuten verisuonten seinämän
sileässä lihaksessa, luurankolihaksessa ja haiman
b-soluissa (8). Tutkimuksissa yleisesti käytetty
KATP-kanavien farmakologinen antagonisti on
sulfonyyliyreat, joiden käyttö diabeteksen hoidos-
sa perustuu insuliinin erityksen lisääntymiseen
haimasta juuri KATP-kanavavaikutuksen kautta
(14, 15). Tunnettuja farmakologisia agonisteja on
useita, kuten aprikalim, pinacidil, chromakalim,
levosimendaani ja - inhalaatioanesteetit (8, 16,
17,18) !

Inhalaatioanesteetit, kardioprotektio ja
KATP-kanavat

Eläinkokeet

Inhalaatioanesteettien protektiivinen vaikutus is-
keemiseen sydänlihakseen on ollut tiedossa, mutta
vaikutusmekanismia ei ole tunnettu (19, 20).
1990-luvun alussa selvisi, että KATP-kanavasal-
paaja esti isofluraanin ja halotaanin aiheuttaman
koronaarivasodilataation (21, 22). Pian päästiin-
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kin oikeille jäljille ja selvisi, että inhalaatioanes-
teettien kardioprotektiivinen vaikutus muistut-
taa suuresti iskeemistä preconditioningia ja välit-
tyy KATP-kanavavien kautta (preconditioning mi-
mics) (18, 23-28).

Warltierin tutkimusryhmä selvitti isofluraanin
vaikutusta sydänlihaksen toipumiseen postiskee-
misestä herpaantumisesta (18). Tutkimuksessa
koirille aiheutettiin barbituraattianestesiassa sy-
dänlihakseen stunning sulkemalla (5 min) ja re-
perfusoimalla (5min) LAD (vasen laskeva sepel-
valtimo) toistetusti. Isofluraaniryhmä sai isoflu-
raania (1 MAC) 30 min ennen iskemiaa ja LAD:n
manipulaation ajan. Postiskeemisiä muutoksia
seurattiin 180 min ajan. Kontraktiliteetin mitta-
rina käytettiin LAD:n ruokinta-alueelle suben-
dokardiumiin implantoituja 5 MHz-ultraäänit-
ransducereita, joilla mitattiin paikallinen seg-
menttilyhenemä (segment shortening; %SS =
[segmentin loppudiastolinen-loppusystolinen
pituus/loppudiastolinen pituus] x 100). Jo 15
min reperfuusion jälkeen stunning oli vähäisem-
pää koirilla, jotka olivat saaneet isofluraania. 180
min reperfuusion jälkeen ero oli huomattava: Iso-
fluraaniryhmän %SS oli palautunut 82 ±8 % ja
kontrolliryhmän 2 ± 10 % lähtötasosta (p <0.05).
Tulokset eivät selittyneet hemodynaamisilla tai
paikallisilla perfuusiomuutoksilla. Isofluraanin
protektiivinen vaikutus oli estettävissä glyburidil-
la, KATP-kanava-antagonistilla.

Toisessa saman ryhmän työssä koirille aiheu-
tettiin 60 min kestoinen sydänlihasiskemia sul-
kemalla LAD. Iskemian jälkeen seurasi 3 h reper-
fuusio, jonka jälkeen analysoitiin kehittyneen in-
farktin laajuus LAD:n ruokkimasta alueesta. Kont-
rolliryhmä ei saanut minkäänlaista preconditio-
ningia, IPC ryhmä altistettiin neljälle 5 minuu-
tin pituiselle LAD:n sululle, joiden välissä reper-
fusoitiin 5 min, ja isofluraaniryhmä sai isofluraa-
nia (1 MAC) 60 min ajan ennen LAD:in sulkua
(25). Kontrolliryhmässä infarktialue oli selkeästi
suurempi (25.3 ± 2.9 %) ICP ryhmään (9.6 ±
2.0 %) ja isofluraaniryhmään (11.8 ± 2.7 %)
verrattuna (p<0.05). Isofluraanin ja ICP:n pro-
tektiivinen vaikutus oli estettävissä antamalla gly-
buridia ennen preconditioningia.

Kersten et al. (25) tutkimukseen oli myös lii-
tetty koeryhmä, jossa isofluraanin anto lopetet-
tiin 30 min ennen LAD:n sulkua. 30 min “tau-
ko” tai “wash out” ei vaikuttanut kardioprotekti-
oon (infarktialueet 13.9 ± 1.5 % vs 11.8 ± 2.7
%, ns), mikä todistaa isofluraanilla aikaansaatuun

preconditioningiin liittyvän ICP:lle tyypillisen
“muistin” tai “suojaikkunan” (window of protecti-
on) (29).

Sevofluraanilla aikaansaadulle kardioprotektiol-
le ei isofluraanityössä (25) käytetyssä koejärjeste-
lyssä pystytty osoittamaan “muistia”, vaikka se-
vofluraanilla (1 MAC 30 min) ennen LAD:n 60
min sulkua oli kardioprotektiivinen vaikutus (28).
30 min wash out-jakson jälkeen sevofluraanin
vaikutus ei riittänyt suojavaikutukseen, mutta
yhdessä LAD:n lyhytkestoisen sulun (2 min)
kanssa se merkittävästi pienensi kehittyvää infark-
tia. 2 min kestoinen LAD:n sulku yksin ei riitä
laukaisemaan IPC:tä koiralla, joten yhdistelmä
sevofluraani wash outilla - jonkinlainen suojaik-
kuna kuitenkin? - lyhensi IPC:n laukeamiselle
vaadittavaa iskemia-aikaa.

Sevofluraani suojaa IPC:n tavoin myosyyttien
lisäksi koronaarisuonten endoteelia iskemia-reper-
fuusion aiheuttamalta dysfunktiolta (29, 30).
Novalija et al. tutkimuksessa sevofluraaniprecon-
ditioningin jälkeen koronaariverenvirtaus oli suu-
rempi, vasodilatatorinen vaste bradykiniinille ja
natriumnitroprussidille säilyi paremmin ja koro-
naarisuonesta mitattu NO-pitoisuus oli korkeam-
pi kuin kontrolliryhmässä. Myös endoteelivaiku-
tus oli kumottavissa glyburidilla.

ICP:n ja anesteettien kardioprotektion on ai-
emmin otaksuttu välittyvän sarkolemman KATP-
kanavien kautta.Viime aikoina mielenkiinto on
kohdistunut mitokondriaalisiin KATP-kanaviin,
jotka löydettiin 1990-luvun alussa (11, 12).
Uusimpien tutkimuksten mukaan isofluraanin,
sevofluraanin ja desfluraanin kardioprotektiivinen
vaikutus on kumottavissa spesifisellä mitokond-
rioiden KATP-kanava-antagonistilla (31, 32, 33).

Eläintöistä humaanikudokseen

Solun kykyä muuttaa vastettaan uusiutuvalle är-
sykkeelle kutsutaan primingiksi ja vaste voi olla
solulle edullinen (adaptive, constructive priming)
tai tuhoisa (maladaptive, deconstructive priming)
(34). Iskeeminen preconditioning on esimerkki
elimistöä suojaavasta aikaisesta primingista (early
priming), joka välittyy entsymaattisesti ja jolla on
lyhyehkö suojaikkuna (<2h). Eläintöissä iskeemis-
tä preconditioningia vastaava kardioprotektio on
todettu kaikilla halogenoidulla inhalaatioanestee-
teilla (23, 33). Vaikka priming on universaali il-
miö, vasteet ja niiden mekanismit vaihtelevat eri
lajeilla, eikä eläinkoetuloksia voi ekstrapolaroida
suoraan koskemaan ihmistä (34, 35).
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Roscoe et al. (36) selvitti laboratorio-olosuh-
teissa isofluraanin ja halotaanin vaikutusta ihmi-
sen sydämen oikean eteiskorvakkeen lihassäikei-
den supistuvuuteen. Lihasbiopsiat otettiin poti-
laiden luvalla sydänleikkauksen aikana. Mielen-
kiintoista kyllä, isofluraanilla - mutta ei halotaa-
nilla - todettiin IPC:n vertainen kardioprotektio:
Preparaatit altistettiin ennen 30 min anoksiaa iso-
fluraanille (5 min 1.2 %), halotaanille (5 min 1
%) tai anoksiselle preconditioningille (APC 5
min). APC ja isofluraaniryhmässä kontraktiliteetti
palautui selvästi paremmin kontrolli- ja halotaa-
niryhmään verrattuna 60 min toipumisvaiheen
aikana (71 ± 5.5 % ja 76.6 ± 7.5 % vs 30.4 ± 8.3
% ja 39.6 ± 14.9 % lähtötasosta, p<0.05).

Kokeessa oli myös ryhmät, joiden avulla selvi-
tettiin anesteetin ja APC:n yhteisvaikutusta: Iso-
fluraanin ja APC:n yhteisvaikutus ei ollut addi-
tiivinen, mutta halotaani näytti jopa osittain es-
tävän APC:n suojavaikutusta! Ilmeisesti ihmisel-
lä isofluraanin vaikutus tulee (ainakin) adenosii-
ni-1 reseptorin välityksellä johtaen KATP-kana-
van aukeamiseen, koska näiden reseptorien anta-
gonisteilla isofluraanin protektiivinen vaikutus
estyi.

Myös sevofluraanin kardioprotektiivisesta vai-
kutuksesta on näyttöä humaanikudoksessa (37).

Kliiniset tutkimukset

Laboratoriokokeista on huikea matka kliinisiin
tutkimuksiin: Eläinkokeiden tulokset eivät ole
siirrettävissä koskemaan ihmistä; in vitro tutki-
muksissa käytetty anoksia-reoksygenaatio ei ole
sama kuin in vivo iskemia-reperfuusio; in vivo eet-
tisistä ja logistisista syistä tasokkaiden tutkimus-
ten suunnittelu on vaikeaa ja in vivo koronaari
kollateraalikierron mittaaminen voi olla mahdo-
tonta (PTCA).

Belhomme et al. (38) yritti selvittää asiaa pie-
nellä potilasmäärällä (20 CABG potilasta), jossa
isofluraania (2.5 MAC 5 min) annosteltiin koe-
ryhmälle 15 min ennen aortan poikkipihditystä.
Isofluraaniryhmässä ekto-5’- nukleodidaasin pi-
toisuus oli koholla sydänlihasbiosianäytteissä
kontrolliryhmään verrattuna, mikä heijastaa fos-
fokinaasi C:n (PKC) aktivaatiota myosyyteissä.
PKC on todennäköisesti tärkeä mediaattori IPC:n
solunsisäisessä viestinnässä. “Infarktientsyymeis-
sä” ei ryhmien välillä ollut postoperatiivisesti eroa.

Yhteenveto ja tulevaisuudenkuvia
Näyttää vahvasti siltä, että inhalaatioanesteetit,

tai ainakin osa niistä, voi vähentää postiskeemistä
sydänlihaksen dysfunktiota ja jopa rajoittaa iskee-
misen jakson seurauksena kehittyvän kudosnek-
roosin laajuutta (18-28, 30-33, 36-38). Protek-
tiivinen vaikutus muistuttaa elimistön endogee-
nistä suojamekanismia, iskeemistä preconditio-
ningia, ja välittyy ATP-riippuvaisten K-kanavien
kautta.

Anesteettien suojavaikutus ei kohdistu ainoas-
taan myosyytteihin, vaan myös koronaarisuonten
endoteelisoluihin, joiden kyky erittää typpioksi-
dia säilyy (30).

Onko anesteeteilla merkitystä laajemminkin
reperfuusiovaurion estossa, - myös muissa kudok-
sissa, jää nähtäväksi (39).

Propofolilla on todettu kardioprotektiivista
vaikutusta, joka ei välity KATP-kanavien kautta
(40). Mitkä ovat eri anesteettien interaktiot pre-
conditioningin suhteen ? Millaisia yhteisvaiku-
tuksia niillä on muiden kardioprotektiivisten ai-
neiden kanssa (41)?

Matka perustutkimuksesta kliinisiin sovellu-
tuksiin on pitkä. Alkaa vaikuttaa kuitenkin siltä,
että olemme uuden aikakauden alussa: periope-
ratiivisen sydänlihasiskemian ehkäisyssä painopis-
te tulee siirtymään myokardin happitasapainon
optimoinnista kohti kardioprotektiivisia terapi-
oita (42). Tulevaisuudessa yleisanestesia ei välttä-
mättä olekaan enää “välttämätön paha” vaan tera-
peuttinen keino suojella elimistöä, - ainakin sy-
däntä!
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