
306 FINNANEST Vol. 33 Nro 3 2000

Halotaanin ja sevofluraanin vertailu lasten
anestesioissa

Tomi Taivainen

Sevofluraani vakiinnutti 90-luvun puolivälissä no-
peasti asemansa käytetyimpänä lasten inhalaa-
tioanesteettina syrjäyttäen yli 40 vuotta käytetyn
halotaanin lähes kaikkialla maailmassa. Rekisteröin-
nin jälkeenkin sevofluraanista on julkaistu erittäin
runsaasti tutkimuksia, jolloin sen ominaisuudet ovat
tarkentuneet sekä uusia vaikutuksia on myös ku-
vattu (1,2).

Sevofluraanin liukoisuus on selkeästi halotaania
vähäisempää. Tämän seurauksena yleensä on todettu
sevofluraanilla sekä anestesian induktio että toipu-
minen nopeammiksi kuin muilla liukoisemmilla
inhalaatioanesteeteilla (3).

Halotaani

Halotaani ei ärsytä hengitysteitä, jolloin
maski-induktio sujuu hyvin ilman sivuvaikutuksia:
yskää, hengityksen pidättämistä ja syljenerityksen
lisääntymistä (4). Typpioksiduuli laskee halotaanin
MAC-arvoja lapsilla 60%. Lapsilla halotaani aihe-
uttaa annosriippuvaisesti sydänlihaksen voiman
heikkenemisen, ääreisverenkierron vastuksen alene-
misen ja verenpaineen laskun. Halotaani herkistää
sydäntä katekoliamiinien rytmihäiriöitä aiheuttaval-
le vaikutukselle. Hypoksia ja hyperkarbia altistavat
edelleen sydäntä näille rytmihäiriöille. Halotaanin
klassinen sivuvaikutus on halotaanihepatiitti, aikui-
silla ilmaantuvuus 1:7000-30 000. Lapsilla näitä on
kuvattu vain muutama vaikka halotaanilla on anes-
tesoitu kymmeniä miljoonia lapsia neljän vuosikym-
menen aikana, lapsilla halotaanihepatiitin ilmaan-
tuvuus 1:100000-300000 (5).

Sevofluraani

Alustavien tutkimusten mukaan typpioksiduuli
näytti potentoivan sevofluraanin vaikutuksia lapsilla
vain 24% (6). Tuo tutkimus (12 lasta, 1-3-v.) oli
pitkään ainoa tutkimus lapsilla typpioksiduulin vai-
kutuksesta sevofluraanin MAC-arvoon, johon myös
useiden tutkimusten metodologia tukeutui.

Tuoreen tutkimuksen (7) mukaan typpioksiduuli
vähentää sevofluraanin MAC-arvoja (trakean intu-
baatiossa) annosriippuvaisesti (lineaarisesti ja addi-
tiivisesti) seuraavasti: 66% typpioksiduuli vähensi
sevofluraanin MAC-arvoa 40%, vastaavasti 33%
vähensi 18%. Tämä on samaa luokkaa aikuisiin
verrattuna (8).

Sevofluraanin hengitysvaikutukset ovat halotaa-
nin luokkaa. Sevofluraani on hajultaan miellyttävä,
eikä ärsytä hengitysteitä lainkaan. Maski-induktio
on hyvin siedetty, ja lapset nukahtavat annoksesta
riippuen 1-2 minuutissa, nopeammin kuin halotaa-
nilla (9-11). Sevofluraanin maski-induktion jälkeen
luomiheijasteen sammuttua saattaa lapsilla joskus
esiintyä ekskitaatiota (pulssin ja verenpaineen nou-
sua, hengityksen taajuuden nousua), mikä menee
ohi anestesiaa syvennettäessä. Constant työryhmi-
neen (12) ei todennut induktion yhteydessä olevaan
ekskitaatioon liittyvän EEG:ssä nähtävää kouristus-
aktiviteettia, mutta kylläkin muita EEG-muutok-
sia. Suomalaisen ryhmän ansiokkaassa tutkimuk-
sessa (13) 2-12 vuotiaita lapsia indusoitiin 8% se-
vofluraanilla happi-ilokaasussa (1:1) joko spontaa-
nihenhityksellä tai kontrolloidulla hengityksellä.
Molemmissa induktioryhmissä (etenkin hengitystä
kontrolloitaessa) todettiin usein epileptiforminen
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EEG sekä samanaikainen hyperdynaaminen veren-
kiertovaste (13).

Sevofluraanin maski-induktiossa saavutetaan
hyvät intubaatio-olosuhteet annostelusta riippuen
neljässä minuutissa. Sevofluraani ei altista sydäntä
rytmihäiriöille.

Sekä välitön herääminen että psykomotorinen
toipuminen sevofluraanianestesista on selkeästi no-
peampaa kuin halotaanin jälkeen (9-11). Varsinkin
puhtaan sevofluraanianestesian jälkeen saattaa lap-
silla esiintyä levottomuutta ennen varsinaista herää-
mistä (2, 14, 15). Hyvä profylaktinen kivunhoito
vähentää levottomuutta, mutta levottomuutta esiin-
tyy kivuttomienkin toimenpiteiden jälkeen enem-
män kuin halotaanilla tai isofluraanilla. Erään tut-
kimuksen (14) mukaan sevofluraanin jälkeen toi-
puminen oli nopeampaa ja agitaatiota oli halotaa-
nia enemmän. Agitaatiota oli nimenomaan alle kou-
luikäisillä lapsilla (15).

Sevofluraani vähentää hengityksen kertatilavuut-
ta annosriippuvaisesti. Hengitystiheys lisääntyy 1
MAC saakka, ja laskee 1.5 MAC tasolla. Sevoflu-
raanin vaikutukset verenkiertoon ja sydämeen ovat
samat kuin isofluraanilla. Sekä imeväisillä (16) ja
varttuneemmilla lapsilla (17) sevofluraanin on to-
dettu lamaavan sydämen pumppausvoimaa selvästi
vähemmän kuin halotaani. Sevofluraani potentoi
nondepolarisoivia relaksantteja yhtäpaljon kuin iso-
fluraani ja desfluraani, mutta selvästi halotaania
enemmän.

Kyselytutkimus
inhalaatioanesteeteista

Helmikuussa 2000 lähetettiin lastenanestesiologien
keskusteluryhmään internetissä kysely otsikolla ”Is
there a place for halothane in induction of anaest-
hesia”, jossa kartoitettiin anestesialääkäreiden inha-
laatioanesteettien (halotaani vs. sevofluraani) käyt-
töä anestesian induktiossa. Vastaukset saatiin 52
lastenanestesiologilta, ja kyselyn tulokset esitetään
esityksen lopussa.
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