
58 FINNANEST  7,  4  (3)

Anestesian ja sedaation vaikutukset  
EEG:n spektraalientropiaan ja  

aivojen alueelliseen verenvirtaukseen
Positroniemissiotomografia- ja EEG-tutkimuksia  

terveillä miespuolisilla koehenkilöillä

Anu Maksimow

Turun yliopisto 29.9.2006

Vastaväittäjä professori Leena Lindgren, Tampereen yliopisto

Aivojen sähköisen toiminnan aiheuttamien 
jännitevaihteluiden rekisteröintiä, elekt-
roenkefalografiaa (EEG), on lisäänty-

vässä määrin hyödynnetty eri lääkeaineiden kes-
kushermostovaikutusten tutkimisessa 1–3. Erilai-
sia EEG-signaaliin perustuvia anestesian syvyy-
den mittareita on kehitetty viime vuosina kiihty-
vään tahtiin, uusimpana on markkinoille tuotu 
EEG:n spektraalientropian laskemiseen perustuva 
entropiamonitori 4, M-ENTROPY™ (GE Healthca-
re, Helsinki). Tämän uuden anestesian hypnoottis-
ta komponenttia mittaavan monitorin on todettu 
toimivan luotettavasti hypnoosin syvyyden arvioi-
misessa tavallisimpia anesteetteja käytettäessä 5–8. 
Entropiamonitorin toimivuutta ei kuitenkaan ole 
tutkittu S-ketamiinianestesian aikana, eikä sen so-
veltuvuutta deksmedetomidiinilla aikaansaadun 
sedaation syvyyden monitorointiin ole vielä tut-
kittu. Lisäksi näiden aineiden vaikutuksista aivo-
jen sähköiseen toimintaan ihmisellä ei ole aiem-
paa tutkimustietoa.

Anestesia-aineiden keskushermostoon kohdis-
tuvien vaikutuksien objektiivisen mittaamisen ja 
anestesian tai sedaation syvyyden määrittämisen 
lisäksi suuri mielenkiinnon kohde anestesiologi-
sessa tutkimuksessa on anestesian kannalta tärkei-
den aivorakenteiden paikallistaminen. Molekyy-
litason mekanismien selvittäminen on tuottanut 

tietoa siitä, miten anestesia-aineiden vaikutus so-
lutasolla välittyy 9, 10, mutta vieläkään ei tiedetä sitä 
mitkä aivoalueet ovat merkittävässä roolissa anes-
tesian ja tiedottomuuden aikaansaamisessa. Ve-
renvirtauksen ja aineenvaihdunnan kytkeytymi-
nen toisiinsa on vahvistettu monissa eri koeasetel-
missa, ja näin ollen aivojen alueellista verenvirta-
usta tutkimalla saadaan tietoa eri aivoalueiden ak-
tiivisuuden muutoksista esimerkiksi nukutuksen 
aikana 11–15. Hermosolujen aktiivisuuden vähetes-
sä niiden hapen ja sokerin kulutus pääsääntöisesti 
pienenee, ja solujen aineenvaihdunnan hidastumi-
sesta seuraa verenvirtauksen väheneminen niissä 
aivojen osissa joiden toiminta vaimenee 16. Aivojen 
verenvirtauksen ja aineenvaihdunnan tutkiminen 
on mahdollista positroniemissiotomografian avul-
la.

Positroniemissiotomografia eli PET on lääke-
tieteellinen kuvantamismenetelmä, joka perustuu 
lyhytikäisten positroneja lähettävien isotooppien 
käyttöön. Lähes minkä tahansa luonnossa esiin-
tyvän molekyylin tai lääkeaineen hiili-, happi-, tai 
typpiatomi voidaan korvata sen säteilevällä isotoo-
pilla, joten aineen ominaisuudet eivät muutu lei-
maamisen yhteydessä. Elimistössä tämä leimattu 
molekyyli luovuttaa positronin, joka kudoksessa 
edetessään kohtaa hyvin nopeasti elektronin. Näi-
den kahden vastakkaisen hiukkasen kohdatessa 
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tapahtuu annihilaatio, jossa molemmat hiukkaset 
häviävät. Annihilaation yhteydessä vapautuu kak-
si vastakkaisiin suuntiin etenevää säteilykvanttia 
jotka havaitaan PET-kameran detektoreilla. PET-
kuvauslaite käsittelee saamansa signaalit siten, että 
voidaan muodostaa kolmiulotteinen kuva leima-
tun molekyylin jakautumisesta esimerkiksi aivois-
sa. Tässä väitöskirjatyössä aivojen verenvirtaus-
ta mitattiin käyttämällä PET-merkkiaineena 15O-
leimattua vettä ja sokerinkulutusta mitattiin käyt-
tämällä fluori-18-leimattua glukoosianalogia fluo-
rodeoksiglukoosia ([18F]FDG).

Tutkimuksen tarkoitus 

Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli 
selvittää positroniemissiotomografiaa ja EEG-re-
kisteröintiä käyttäen anestesia-aineiden vaikutuk-
sia aivojen alueelliseen verenvirtaukseen ja aivo-
jen sähköiseen toimintaan terveillä vapaaehtoisilla 
koehenkilöillä. Aivojen verenkiertoon ja neuroni-
aktiivisuuteen kohdistuvien vaikutusten tutkimi-
sella pyrittiin saamaan uutta tietoa sevofluraanin, 
propofolin ja S-ketamiinin keskushermostovaiku-
tuksista ja aineiden käytöstä anestesiassa. Lisäk-
si selvitettiin eri anesteettien vaikutuksia kvanti-
tatiiviseen aivosähkökäyrään (qEEG) ja tutkittiin 
Entropiamonitorin toimivuutta. Pyrimme selvit-
tämään mittaako Entropiamonitori luotettavasti 
tajunnan tasoa S-ketamiinianestesian ja deksme-
detomidiinisedaation aikana, ja tutkimme aivo-
kuoren neuronien aktiivisuuden yhteyttä EEG:n 
spektraalientropiaan yhdistämällä aivojen veren-
virtaustutkimus jatkuvaan Entropiamonitoroin-
tiin (State Entropy (SE) ja Response Entropy (RE)) 
sevofluraani- ja propofolianestesian aikana.

Osatyöt

Tutkimuksiin osallistui yhteensä 35 nuorta, tervet-
tä mieskoehenkilöä. Koehenkilöiden terveydenti-
la varmistettiin lääkärintutkimuksen ja laborato-
riokokeiden avulla ja lisäksi jokainen koehenkilö 
haastateltiin huolellisesti ennen nukutustutkimuk-
sia. Nukutuslääkkeinä käytettiin propofolia, sevo-
fluraania, S-ketamiinia tai deksmedetomidiinia. 
Koehenkilöt nukutettiin tai sedatoitiin näillä lää-
keaineilla ja aivoissa tapahtuvia muutoksia tutkit-
tiin ennen nukutusta/sedaatiota ja sen aikana jo-
ko PET-menetelmää tai EEG-rekisteröintiä käyt-
täen tai sitten yhdistämällä nämä molemmat me-
netelmät.

Ensimmäisessä osatyössä (osajulkaisu I) sel-

vitimme aivojen alueellisen verenvirtauksen ja 
EEG:n spektraalientropian yhteyttä sevofluraani- 
ja propofolianestesian aikana. Aivojen alueellinen 
verenvirtaus määritettiin PET-menetelmää käyt-
täen kahdeksalla terveellä vapaaehtoisella mie-
hellä 1, 1,5 ja 2 MAC sevofluraanianestesiassa ja 
kuudella vastaavalla koehenkilöllä 1, 1,5 ja 2 EC50 
propofolianestesiassa. Rekisteröimme EEG:tä ko-
ko tutkimuksen ajan ja laskimme Entropiamoni-
torin laskenta-algoritmia käyttäen raakasignaalis-
ta spektraalisen entropian taajuuskaistalla 0,8–32 
Hz. Käytimme tulosten analysoimiseen ns. vokse-
lianalyysia jonka avulla voidaan havaita eri tilojen 
välillä (esim. hereillä ja anestesiassa) eri aivoalueil-
la tapahtuvat tilastollisesti merkittävät muutokset 
ilman etukäteen valittavia mielenkiintoalueita. 

Molemmat lääkeaineet vähensivät sekä aivokuo-
ren että koko aivojen verenvirtausta huomattavasti 
jo 1 MAC/EC50 anestesiassa 12. Molemmissa ryh-
missä myös spektraalientropia laski pitoisuudesta 
riippuvaisesti ja spektraalientropian lasku oli suo-
raan yhteydessä verenvirtauksen vähenemiseen. 
Sevofluraanianestesian aikana merkitsevin yhteys 
spektraalientropian ja alueellisen verenvirtauksen 
välillä todettiin laajoilla alueilla päälakilohkossa 
sekä osissa otsa- ja ohimolohkoa. Propofolianes-
tesiassa muuttujien välillä todettiin merkitsevä yh-
teys otsalohkossa, ohimolohkossa ja osassa pääla-
kilohkoa.

Toisessa osatyössä (osajulkaisut II ja III) tutkim-
me subanesteettisen ja anesteettisen S-ketamiinin 
vaikutuksia aivojen alueelliseen verenvirtaukseen 
ja hapenkulutukseen sekä anesteettisen S-ketamii-
nin vaikutuksia aivojen sokerinkulutukseen PET-
menetelmällä. Lisäksi rekisteröimme EEG:tä ja 
EEG:n spektraalientropiaa hereilläolon, subanes-
teettisen sekä anesteettisen S-ketamiini-infuusion 
aikana selvittääksemme miten S-ketamiini vaikut-
taa aivojen sähköiseen toimintaan. EEG-signaa-
li analysoitiin visuaalisesti sekä kvantitatiivisesti 
käyttäen perinteistä taajuuskaista-analyysiä. Tut-
kimukseen osallistui kahdeksan tervettä, miespuo-
lista koehenkilöä. Tämän tutkimuksen EEG-dataa 
verrattiin propofolilla nukutettujen kuuden koe-
henkilön EEG-rekisteröinteihin, vertailun avulla 
pyrimme selvittämään syitä siihen miksi Entropia-
monitori ei toiminut luotettavasti S-ketamiinia-
nestesian aikana. 

S-ketamiini annosteltiin laskimoon tavoiteoh-
jatusti, ja subanesteettinen (150 ng/ml) annos ai-
heutti aivojen verenvirtauksen lisääntymisen lähes 
kaikilla tutkituilla aivoalueilla mutta hapenkulu-
tus ja aivojen veritilavuus eivät muuttuneet. Anes-
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teettinen S-ketamiini (1 500–2 000 ng/ml) lisäsi ai-
vojen verenvirtausta huomattavasti, vaikka aivo-
jen hapen- tai sokerinkulutuksessa ei tapahtunut 
muutosta hereilläoloon verrattuna. Koko aivojen 
veritilavuus lisääntyi 51,9  % S-ketamiinianestesi-
an aikana. Alueellisia muutoksia aivojen sokerin-
kulutuksessa havaittiin ainoastaan talamuksessa 
jossa sokerinkulutus lisääntyi 11,7  %.

Anesteettisen S-ketamiinin aikana SE:n keski-
arvo oli 55 ja RE:n 72, mutta molemmissa muut-
tujissa havaittiin suuri yksilön ja ryhmän välinen 
vaihtelu. Esimerkiksi yhdellä koehenkilöllä SE py-
syi alueella 81–89 koko anestesian ajan. Entropian 
avulla ei pystytty luotettavasti arvioimaan hypnoo-
sin syvyyttä, sillä kliinisesti arvioiden ja anestesian 
jälkeen suoritetun systemaattisen kyselyn perus-
teella kaikki koehenkilöt olivat tiedottomassa ti-
lassa anesteettisen S-ketamiinin annostelun aika-
na vaikka SE ja RE eivät tätä luotettavasti osoitta-
neet.

Huomattavin ero S-ketamiinin ja propofolin ai-
heuttamissa EEG-muutoksissa oli se, että anesteet-
tinen pitoisuus propofolia aiheutti hitaan deltatoi-
minnan lisääntymisen ja nopean EEG-aktiivisuu-
den vähenemisen, kun taas S-ketamiini lisäsi no-
peataajuista EEG-aktiivisuutta. S-ketamiini lisäsi 
EEG-aktiivisuutta 20–70 Hz taajuudella, ja tämä 
nopeataajuinen toiminta oli yhteydessä korkeisiin 
SE ja RE lukemiin S-ketamiinianestesian aikana.

Kolmannessa osatyössä (osajulkaisu IV) tut-
kimme Entropiamonitorin soveltuvuutta deks-
medetomidiinilla aikaansaadun sedaation syvyy-
den määrittämiseen. Lisäksi analysoimme EEG-
signaalin sisällön kvantitatiivisesti ja visuaalises-
ti kaikilla tutkimuksen tasoilla. Deksmedetomi-
diinia annosteltiin tavoiteohjatusti17 yhdelletoista 
koehenkilölle, aluksi EEG:tä ja Entropiaa rekiste-
röitiin perustilassa ilman lääkeainetta, ja tämän 
jälkeen aiheutettiin lievä sedaatio (plasman deks-
medetomidiinipitoisuus 0,5 ng/ml) noin 45 min 
ajaksi. Tämän jälkeen lääkeaineinfuusion tavoite-
pitoisuutta nostettiin edelleen supraterapeuttisel-
le tasolle (plasman deksmedetomidiinipitoisuus 
5 ng/ml) ja näin aiheutettiin tajunnan menetys ja 
syvä sedaatio. Infuusion lopussa koehenkilöt herä-
tettiin voimakkaalla äänellä ja tarvittaessa kevyes-
ti ravistaen. 

State Entropy:n (SE) keskiarvo ennen deksme-
detomidiini-infuusiota oli 84 laskien tasolle 66 
matalan ja edelleen tasolle 20 korkean dexmede-
tomidiinipitoisuuden aikana. Tajunnan menetys 
ja herääminen analysoitiin erikseen ja SE reagoi 
merkitsevästi (P < 0,001 eri tilojen välillä) sekä ta-

junnan menetyksen että palautumisen yhteydessä. 
Entropian muutokset olivat yhteneväiset kaikil-
la koehenkilöillä ja monitorin suorituskykyä ku-
vaavat laskennalliset suureet (sensitiivisyys, spesi-
fisyys) osoittivat monitorin toimivan luotettavasti. 
Korkeamman dexmedetomidiinipitoisuuden aika-
na EEG:ssä todettiin runsaasti unispindeleitä, ja li-
säksi EEG:ssa tapahtui selkeä kokonaistehon nou-
su ja hitaiden kaistojen (delta ja theta) tehojen li-
sääntyminen syvän dexmedetomidiinisedaation 
aikana.

Johtopäätökset

Sevofluraani ja propofoli vähensivät verenvirtaus-
ta aivoissa annosvasteisesti, ja lisäksi aivojen ve-
renvirtauksen paikallinen väheneminen oli yhtey-
dessä EEG:n spektraalientropian laskuun molem-
missa lääkeryhmissä. Sekä sevofluraani- että pro-
pofoliryhmässä anestesian aiheuttama aivojen ve-
renvirtauksen ja entropian väheneminen olivat 
yhteydessä toisiinsa muistin, tarkkaavaisuuden, 
havainnoinnin ja suunnittelun kannalta tärkeil-
lä aivoalueilla, eri juuri niillä alueilla joiden aktii-
visuuden uskotaan vähenevän anestesian aikana. 
Tässä työssä käytettyjen menetelmien yhdistämis-
tä voidaan mahdollisesti jatkossa hyödyntää anes-
tesian mekanismeja välittävien aivoalueiden tutki-
misessa. 

Tutkimuksen toisessa osatyössä todettiin, että 
S-ketamiini aiheutti laaja-alaisen aivojen verenvir-
tauksen lisääntymisen, mutta ainoastaan vähäisiä 
muutoksia sokerin ja hapen aineenvaihdunnassa. 
Lisäksi aivojen veritilavuus lisääntyi S-ketamiini-
nukutuksen aikana huomattavasti ja tämä löydös 
viittaa siihen, että S-ketamiini ei sovellu aivovau-
riosta kärsivien tai muiden neurokirurgisten po-
tilaiden nukuttamiseen. Entropiamonitorointi ei 
mitannut luotettavasti S-ketamiinilla aikaansaa-
dun nukutuksen syvyyttä, koska S-ketamiinin ai-
heuttama korkeataajuinen EEG-aktiivisuus sekoit-
ti laitteen laskentakaavan. Löydöksen perusteella 
Entropiamonitorin laskentakaavaa on jo ryhdyt-
ty parantamaan. Lisäksi S-ketamiininukutuksen 
aikana kaikkien koehenkilöiden EEG-rekisteröin-
neissä todettiin runsaasti korkeataajuisia gamma-
sukkuloita, joita ei nukutuksen aikana esiinny ta-
vallisimpia nukutusaineita käytettäessä. 

Viimeisessä osatyössä deksmedetomidiinin ai-
heuttaman unen aikana EEG-signaali muistutti 
hyvin paljon normaalin fysiologisen unen aikais-
ta rekisteröintiä, ja aine lisäsi merkitsevästi mata-
lataajuista EEG-aktiivisuutta hereillä oloon verrat-
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tuna. Deksmedetomidiinia käytettäessä Entropia-
monitori kuvasi luotettavasti tajunnantason vaih-
teluita, ja sen avulla voitiin erottaa tajunnan eri 
tasot toisistaan hyvin tarkasti. Tutkimuksessam-
me Entropiamonitori toimi luotettavasti deksme-
detomidiinisedaation syvyyden määrittämisessä 
terveillä, nuorilla koehenkilöillä. Lisätutkimuksia 
tarvitaan näiden tulosten soveltamiseksi kliiniseen 
käytäntöön. 

Tämän väitöskirjatutkimuksen tuloksia voi-
daan jatkossa hyödyntää nukutuksen ja tajunnan 
perusmekanismien tutkimuksessa sekä lisätutki-
musten jälkeen soveltaa myös kliiniseen käytän-
töön leikkauksen aikana ja tehohoidossa.              
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