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Sähköhoito ja anestesia

Vesa Pakanen

Sähköhoitoa (electroconvulsive therapy, ECT) on
käytetty vakavien mielenterveyshäiriöiden hoito-
na yli 50 vuoden ajan. Tässä hoitomuodossa ul-
koisesti päähän annetulla sähköstimuluksella ai-
kaansaadaan lyhytkestoinen grand mal -tyyppi-
nen kouristuskohtaus. Sen laajamittainen käyttö
väheni 60-luvulla psykoterapioiden ja psyyken-
lääkityksen kehittyessä. Viimeisten kahden vuo-
sikymmenen aikana sähköhoidon suosio on kui-
tenkin uudelleen lisääntynyt, kun on opittu pa-
remmin tuntemaan hoidon vaikutusmekanismit
modifioimalla stimulusta ja elektrodien paikkaa
parhaan hoitovasteen saamiseksi. 50-luvulta läh-
tien lyhytkestoisen anestesian käyttö hapetuksen
ja lihasrelaksaation kanssa on asteittain paranta-
nut hoidon turvallisuutta ja vähentänyt sivuvai-
kutuksia. Koska käytetyllä anestesiamuodolla on
suora vaikutus kouristuksen kestoon ja siten hoi-
don tehoon, on tärkeää tuntea eri anestesia-ai-
neiden vaikutusmekanismit ja sähköhoidon mah-
dolliset komplikaatiot. Näin anestesian suoritta-
minen sähköhoidossa muodostaa haasteen anes-
tesiologille. (1)

Indikaatiot ja kontraindikaatiot

Nykyisin sähköhoidon tärkeimpänä indikaatio-
na pidetään vaikeaa depressiota, jos siihen liittyy
korkea itsemurhariski, katatonia, stupor, syömät-
tömyys / kuivuminen tai reagoimattomuus lää-
kehoidolle (2). Varsinkin vanhuksille ja henkilöil-
le, joilla on riski kardiovaskulaarisiin komplikaa-
tioihin, on sähköhoito turvallisempi vaihtoehto
kuin hoito trisyklisillä antidepressanteilla (1).

Muina indikaatioina ovat mm. muihin psyykki-
siin sairauksiin liittyvä sekundaarinen depressio,
akuutti mania, skitsofrenian katatoninen muoto
ja lääkehoidolle reagoimaton synnytyksen jälkei-
nen psykoosi. Näyttöä tehosta on saatu myös Par-
kinsonin taudin hoidossa, malignissa neurolepti-
syndroomassa ja tardiivissa dystoniassa (2).

Kontraindikaatioina ovat kaularankaa affisoiva
reuma, tuore sydäninfarkti, lisääntynyt kallonsi-
säinen paine esim. neoplasman takia ja tuore ai-
voverenvuoto. Muina vasta-aiheina pidetään verk-
kokalvon irtautumistaipumusta, löysää hampais-
toa, joka voi aspiroitua ja muita sairauksia, joihin
liittyy korkea anestesiariski, kuten feokromosy-
tooma. Lisäksi MAO-inhibiittorilääkitys, joka on
ollut tauolla alle 14 vrk, on este sähköhoidolle,
samoin kuin klotsapiinilääkitys. Sen sijaan ras-
kautta ei nykyisin pidetä ehdottomana esteenä,
vaan ECT on joskus sikiölle turvallisempikin vaih-
toehto kuin äidin lääkehoito. (2)

Vaikutusmekanismi ja hoidon teho

Hoidon tehon on katsottu olevan suoraan riip-
puvainen kouristuskohtauksen kestosta. Kohta-
us, joka kestää vähintään 25-30 sekuntia katso-
taan olevan kliinisesti tehokas. Tarkka vaikutus-
mekanismi ei ole vielä tiedossa, mutta hoidon on
huomattu vaikuttavan lähes kaikkiin hermon vä-
littäjäaineisiin, kuten noradrenaliiniin, serotonii-
niin, asetyylikoliiniin, dopamiiniin ja GABA:an.
Samalla on havaittu neurofysiologisia vaikutuk-
sia kuten veri-aivoesteen lisääntynyt läpäiseväisyys,
joka muuttaa alueellista aivoverenkiertoa ja aivo-
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metaboliaa, jonka seurauksena aivopaine voi tila-
päisesti nousta. Vaikutusta neurohormoneihin
(esim. CRF, ACTH, prolaktiini, vasopressiini,
metenkefaliinit, betaendorfiinit) on myös havait-
tu. (1,2,3) EEG-muutokset sähköhoidon aikana
muistuttavat spontaania grand mal -kohtausta.
Sähköiset muutokset kestävät aina kauemmin kuin
silmin havaittavat klooniset liikkeet kehossa. Kou-
ristusta seuraa EEG:ssä nähtävä suppressiovaihe.
Myöhemmin vuorokausien kuluessa on havaitta-
vissa muutoksia hitaiden aaltojen aktiviteetissa
hoidon tehotessa. EEG palautuu lähelle normaa-
lia 2 viikon kuluessa viimeisestä hoitokerrasta ja
yleensä 3 kuukauden kuluttua ei ole havaittavis-
sa mitään poikkeavuutta. (3)

 Annostus on energian, kumulatiivisen kouris-
tuksen keston ja hoitokertojen lukumäärän yh-
teistulos. Hoitokertojen lukumäärä on useimmi-
ten 6-20, selvä vaste tulisi nähdä viimeistään 12.-
15. kerroilla, muuten lisähoitokerrat ovat tarpeet-
tomia (2). Jos kouristusten yhteiskesto jää alle 210
sekuntia, vaste on puutteellinen, ja toisaalta yli
1000 sekunnin menevästä kouristusajasta ei ole
hyötyä (3). Hoito annetaan yleensä hoitosarjoina
kolme kertaa viikossa joka toinen päivä. Depres-
sion vegetatiiviset oireet, kuten unettomuus ja
väsymys, sekä katatoniset piirteet reagoivat no-
peimmin. Sen sijaan affektiiviset oireet, kuten
depressiivinen mieliala ja anhedonia, ja kognitii-
viset oireet reagoivat hitaammin. Relapsin mah-
dollisuus on suuri, jälkikäteen tarvitaan aina lää-
kitys (2).

Preoperatiivinen valmistelu

Sähköhoidon aiheellisuudesta päättää potilasta
hoitava psykiatri. Hoidon aloitukseen tarvitaan
lisäksi potilaan suostumus mieluimmin kirjalli-
sena. Potilaalle annetaan riittävä informaatio ja
psyykkinen valmennus. Tämän jälkeen hänelle
tehdään huolellinen lääkärintarkastus laboratorio-
kokeineen; PVK, verensokeri, virtsatutkimus,
EKG, elektrolyytit ja keuhkokuva olisi hyvä ottaa
ennen ensimmäistä hoitoa. Tarpeen mukaan mah-
dollisten muiden sairauksien hoidon takia voi
konsultoida esim. kirurgia tai sisätautilääkäriä sekä
lopuksi anestesialääkäriä anestesiakelpoisuuden
selvittämiseksi (3). Kouristusta estävät lääkkeet
yleensä lopetetaan ennen ECT:n aloitusta; samoin
unilääkkeiden käyttöä rajoitetaan edeltävänä il-

tana. Hoitoa varten potilas tulee yön yli paaston-
neena aspiraation ehkäisemiseksi. Vuodeosastolla
tulisi potilaan syömättömyyden valvonnan olla
riittävän huolellista. (2) Usein esilääkkeenä an-
netaan noin puoli tuntia ennen hoitoa i.m. atro-
piini ehkäisemään sähköhoidon alkuvaiheessa tu-
levaa parasympaattisesta stimuluksesta johtuvaa
asystolea ja bradykardiaa sekä vähentämään syl-
jen eritystä. Antikolinerginä voi käyttää myös at-
ropiinin vaihtoehtona glykopyrrolaattia, ja sen voi
annostella myös juuri ennen induktiota suonen-
sisäisesti. Tällöin potilas välttyy ylimääräiseltä pis-
tokselta, suun kuivumisen tunteelta ja takykar-
dialta ennen hoitoa (4).

Anestesian suoritus

Anestesia suoritetaan osastolla, jossa on asianmu-
kaiset välineet ja koulutettu henkilökunta huo-
lehtimaan myös mahdollisista komplikaatioista.
Potilaalle asennetaan EKG, pulssioksimetri, ve-
renpainemittari ja laskimokanyyli sekä kouristuk-
sen keston seurantaa varten EEG-rekisteröinti.
Toinen yläraaja eristetään verenkierrosta relaksaa-
tion ajaksi painemansetilla. (1) Ennen anestesiaa
potilasta hapetetaan hyvin 100 % hapella mas-
kin avulla. Tämä vähentää kouristuksen aikana
esiintyvää hypoksemiaa sekä lisää kouristusherk-
kyyttä (5). Potilasta voi myös ennen sähköstimu-
lusta kevyesti hyperventiloida maskilla 20 hengi-
tyksen ajan parantamaan kouristuksen pituutta
(6).

Anestesia indusoidaan käyttäen lyhytvaikut-
teista laskimoanesteettia, joista yleisimmin käy-
tettyjä ovat metoheksitaali ja tiopentaali sekä ny-
kyisin myös propofoli. Liian suurta anesteettian-
nosta tulisi välttää, jotta kouristuksen kesto ei
lyhenisi liikaa. Potilaan nukahdettua verityhjiö-
mansetti täytetään, hampaiden väliin asennetaan
nieluputki ja annetaan lihasrelaksantiksi yleensä
sukkinyylikoliinia 0.6 - 1.0 mg/kg estämään mm.
kouristuksista johtuvia luunmurtumia ja nivel-
ten sijoiltaanmenoa. Sukkinyylikoliinin aiheut-
tama seerumin kaliumpitoisuuden nousu on
useimmiten kliinisesti merkityksetön, mutta jos
se on vasta-aiheinen, voi käyttää tilalla mivakuu-
ria 0.15 mg/kg (1). Tällöin tosin potilaan tarve
avustettuun hengitykseen pitenee. Kun faskiku-
laatiot ovat ohitse, voidaan antaa sähköstimulaa-
tio päitsimillä ohjeiden mukaisesti. Kouristuksen
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kesto mitataan sekä kädestä että EEG:n avulla.
Jos kouristus jää lyhyeksi, voi harkita vielä uutta
stimulaatiota. Pitkittynyt, yli 3 minuuttia kestä-
nyt kouristus pitää lopettaa esimerkiksi antamal-
la lisää anesteettia tai bentsodiatsepiinia. Käyte-
tyt hoitoarvot merkitään muistiin. Välittömästi
sähkön annon jälkeen potilasta hapetetaan jälleen
maskilla kunnes oma hengitys palautuu. Potilas
saa toipua anestesiasta valvonnan alaisena herää-
mössä kunnes voidaan turvallisesti siirtää takai-
sin omalle osastolle.

Elektrodien sijoittaminen

Elektrodien sijoittamisessa käytetään pääasiassa
kahta eri tekniikkaa: bilateraalista (elektrodit pään
kummallekin puolelle ohimonseudulle) sekä uni-
lateraalista (elektrodit non-dominantille hemis-
fäärille, päälaelle ja ohimolle). Näillä tekniikoilla
on erilainen vaikutus kouristuksiin. Bilateraali-
sen tekniikan etuna on, että yleistyneeseen kou-
ristukseen tarvitaan vai hieman kouristuskynnys-
ta suurempi sähköannos. Hoidon vaste tulee myös
nopeammin. Unilateraalisessa kytkennässä tarvi-
taan yleensä 2.5 kertainen sähköannos verrattu-
na kouristuskynnykseen, jotta hoito olisi teho-
kas. Hoidon vaste tulee tällöin myös hiukan myö-
hemmin. Bilateraalisen tekniikan haittana pide-
tään sitä, että se aiheuttaa enemmän retrogradis-
ta amnesiaa välitömästi hoidon jälkeen. Kuiten-
kin eräässä vertailututkimuksessa kaksi kuukaut-
ta hoitojen jälkeen molempien hoitoryhmien
muistifunktioissa ei enää ollut eroja (7). Siitä,
kumpaa tekniikkaa pitäisi käyttää sähköhoidossa
ei ole yksimielisyyttä, vaan käytetty tekniikka pi-
tää harkita aina potilaskohtaisesti.

Anesteetin valinta

Metoheksitaalista on eniten kokemusta sähköhoi-
don induktioaineena. Tiopentaaliin verrattuna toi-
puminen metoheksitaalianestesiasta on jonkin
verran nopeampaa ja rytmihäiriöiden sekä EKG-
muutosten esiintymisen hoidon aikana on ole-
tettu olevan vähäisempää (3). Nykyisin myös pro-
pofolia on tutkittu sähköhoidon anesteettina.
Toipumisaika propofolianestesiasta on sama kuin
metoheksitaalianestesiasta, mutta potilaat ovat
nopeammin orientoituneita. Propofoli laskee hie-

man enemmän verenpainetta barbituraattiin ver-
rattuna ja estää paremmin hoidosta johtuvaa myö-
häisempää verenpaineen nousua ja takykardiaa
(8). Propofoli lyhentää myös enemmän kouris-
tuksen kestoa, mutta sähköhoidon tehoon sillä ei
ole ilmeisesti kliinistä merkitystä (9). Etomidaat-
tia on kokeiltu myös induktioaineena. Sillä on
ilmeisesti vähiten vaikutusta kouristusherkkyy-
teen, joten myös se sopii anesteetiksi. Toipumi-
nen etomidaattianestesiasta on jonkin verran mui-
ta hitaampaa (10).

Kaikilla em. anesteeteilla on suoraan annok-
sesta riippuvainen vaikutus kouristuksen kestoa
lyhentäen; propofolilla se on ilmeisesti kaikkein
voimakkain (10). Sen takia anesteettia annostel-
taessa on pyrittävä mahdollisimman pieneen hyp-
noottiseen annokseen, jotta ei heikennetä sähkö-
hoidon tehoa (3). Amnesia on aina hoidon seu-
rauksena, käytettiinpä anesteettia tai ei. Jos sen-
sitiviteetti barbituraattianestesialle vähenee hoi-
tosarjan aikana, se voi olla prognostinen indikaat-
tori hoidon tehottomuudelle (11). Ketamiini ei
sovellu sähköhoidon anestesiaan, sillä se lisää kou-
ristusten pituutta ja sillä on hankalia psykotroop-
pisia sivuvaikutuksia. Diatsepaami puolestaan
nostaa huomattavasti kouristuskynnystä ja anes-
tesian aikana on runsaasti rytmihäiriöitä sekä
EKG-muutoksia verrattuna metoheksitaaliin, jon-
ka takia sitä ei myöskään enää käytetä tähän tar-
koitukseen (3).

Haitallisten hemodynaamisten
vasteiden ehkäisy

Sähköhoidon alkuvaiheessa potilas saa voimakkaan
parasympaattisen stimuluksen, jonka seuraukse-
na voi olla asystole ja bradykardia. Varsinkin, jos
sähköannos on liian pieni eikä aiheuta kouristus-
ta, on asystolen esiintyminen todennäköisempää.
Tätä ehkäisemään on käytetty antikolinergistä esi-
lääkitystä. Myöhemmässä vaiheessa tulee sympaat-
tinen vastareaktio, jolloin verenpaine nousee ja
esiintyy takykardiaa ja muita rytmihäiriöitä (3).
EKG:ssä voi näkyä myös ST-segmentin muutok-
sia, mutta ei ole selvää johtuvatko ne iskemiasta,
eivätkä ne välttämättä liity sydänsairauteen (12).
Useita eri lääkeaineita on kokeiltu induktion yh-
teydessä vähentämään haitallisia hemodynaami-
sia vasteita. Lyhytvaikutteinen betasalpaaja esmo-
loli (annos 1 - 2 mg/kg) näyttäisi useissa tutki-
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muksessa estävän takykardiaa ja hypertensiota
(13,14). Haittana on kuitenkin voimakas veren-
paineen lasku, joka on kuitenkin lyhytkestoisem-
pi kuin labetalolilla. Lidokaiinilla ei ole juuri ryt-
mihäiriöitä estävää vaikutusta, mutta se esmolo-
lin tapaan lyhentää hieman kouristuksen kestoa.
(13) Joillekin potilaille, joilla sähköhoidon aika-
na esiintyy runsaasti rytmihäiriöitä, voi esmolo-
lista olla apua.

Muut sivuvaikutukset ja
lääkeaineinteraktiot

Muistihäiriöt sähköhoidon yhteydessä ovat taval-
lisia, mutta harvoin pysyviä. Depressio itsessään
voi aiheuttaa amnesiaa. Joskus ECT:n jälkeen voi
tulla lyhytkestoinen delirium, joka on tavallisempi
iäkkäillä potilailla. Pitkittynyt kouristelu ja sta-
tus epilepticus ovat harvinaisia. Päänsärky ja li-
haskivut ovat tavallisia, mutta harvoin vaikeita.
Prekurarisaatio voi vähentää lihaskipuja. Diabee-
tikolla ECT voi laskea verensokeria, tällöin insu-
liiniannosta pitää pienentää. (2) Joillakin lääke-
aineilla on interaktoita ECT:n kanssa. Kofeiini ja
teofylliini lisäävät kouristusherkkyyttä. Tätä omi-
naisuutta voidaan käyttää joskus hyväksi, jos hoi-
don vaste uhkaa jäädä riittämättömäksi - on muis-
tettava kuitenkin status epilepticuksen vaara.
Klotsapiini saattaa altistaa spontaaneille kouris-
teluille ja deliriumille sähköhoidon jälkeen. Li-
tiumin annosta kannattaa pienentää ennen ECT:n
aloitusta, koska veri-aivoesteen läpäisevyys kasvaa
ja toksisia oireita voi tulla helpommin esille.

Mortaliteetti

Sähköhoidon mortaliteetti on vähentynyt huo-
mattavasti alkupäivistä laitteiden ja anestesian tur-
vallisuuden parantumisen myötä. Tämänhetkisen
mortaliteetin arvioidaan olevan 2 - 4 / 10 000
potilasta, eikä siten poikkea suuresti itse aneste-
sian aiheuttamasta mortaliteetista. Yleisimmät
syyt kuolemiin ovat sydänperäisiä: rytmihäiriöt,
infarkti, asystole, jotka usein tulevat vasta toipu-
misvaiheessa (3). Sähköhoidon aiheuttamien fy-
siologisten muutoksien tunteminen sekä toimen-
piteen aikainen ja toipumisvaiheen hyvä seuran-

ta vähentävät komplikaatioriskiä. Sähköhoidon
hyöty varsinkin suisidivaarassa olevalle mielenter-
veyspotilaalle on kiistaton. Nykymuodossa oleva
ECT voidaan katsoa olevan potilaalle turvallinen
hoito oikein tehtynä.
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