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 f Tutkimuksen tarkoitus. Anes-
tesian aikaisista subjektiivisista 
kokemuksista on vain rajoitetusti 
tietoa, koska niiden olemassaoloa 
tai sisältöä ei pystytä päättelemään 
reagoimatonta henkilöä havainnoi-
malla. Tutkimuksen tarkoituksena oli 
selvittää koehenkilöiden kokemuksia 
herättämällä heidät reagoimatto-
masta tilasta jatkuvan lääkeannoste-
lun aikana ja haastattelemalla heidät 
välittömästi.

Aineisto ja menetelmät. 
Terveille miespuolisille koehenkilöille 
annosteltiin propofolia (n=24) tai 
deks medetomidiinia (n=23) ei-kirur-
gisessa koeasetelmassa. Lääkeinfuu-
siota nostettiin portaittain kunnes 
koehenkilö oli reagoimaton (loss 
of responsiveness, LOR) eli kyvy-
tön reagoimaan käskyyn puristaa 
vastauskahvoja. Reagoimattomuu-
den aikana, juuri ennen herätystä, 
koehenkilölle soitettiin kuulokkeista 
odottamattomia ärsykkeitä, inkorpo-
raatioääniä. 

Noin 25 minuuttia LOR-tilan 
alkamisesta koehenkilöt yritettiin he-
rättää tasaisen lääkeinfuusion aikana 
ja heränneet (return of responsive-
ness, ROR) koehenkilöt haastateltiin. 
Tämän jälkeen heidän annettiin 
nukahtaa uudelleen ja koeasetelma 
toistettiin (LOR2, ROR2). Sitten anes-
teetin pitoisuus nostettiin 1,5-ker-
taiseksi ja koehenkilöt haastateltiin 
spontaanin heräämisen jälkeen (RO-
Roff). Kaksi toisistaan riippumatonta 
tutkijaa analysoi ja luokitteli litteroi-
dut haastatteluraportit (voimakas 
yksimielisyys; K = 0,85-0,97), joiden 

sisältö jaoteltiin mm. sisäsyntyisiin 
kokemuksiin (unennäkö) ja tietoisuu-
teen ympäristöstä viittaaviin koke-
muksiin (reagoimattomuuden aikana 
esitettyjen odottamattomien ärsyk-
keiden muistaminen).

Tulokset. LOR:n saavuttamiseksi 
vaadittava deksmedetomidiinin ta-
voitepitoisuus oli 1,67 ng/ml (vaihte-
luväli 1,0-3,25) ja propofolin 1,71 μg/
ml (vaihteluväli 1,0-2,75). Deksme-
detomidiinilla nukutetut koehenkilöt 
olivat odotetusti useammin ja hel-
pommin herätettävissä reagoimatto-
muudesta. Molempien lääkeaineiden 
kohdalla valtaosa koehenkilöistä 
raportoi kokemuksia ROR1, ROR2 ja 
RORoff–vaiheissa (75%-90%). Raport-
tien laadulliset ja sisällölliset erot eri 
anesteeteilla olivat pieniä: unennä-
köä esiintyi molemmissa ryhmissä 
usein (80 %-94 %), toisaalta reagoi-
mattomuuden (LOR ja LOC) aikaiset 
tietoiset kokemukset ympäristöstä 
olivat harvinaisia ja ne kaikki liittyivät 
lyhyisiin anestesiasta havahtumisiin.

Johtopäätökset. Subjektiivisia 
kokemuksia esiintyy usein propo-
foli- ja deksmedetomidiinianeste-
siassa, mutta varsinainen tietoisuus 
ympäristöstä on harvinaista ja liittyy 
lähinnä lyhyisiin nukutuksesta havah-
tumisiin. 
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