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mentumisesta huolimatta 13–16. Näiden lisäksi ki-
rurginen ärsytys aiheuttaa myös tajuttomalla, nu-
kutetulla potilaalla autonomisia, endokriinisiä ja 
immunologisia vasteita, joilla voi olla pitkäaikaisia 
vaikutuksia yleisanestesian jälkeen 17, 18.

Opioidit eivät yksinään kykene lamaamaan vas-
teita haitallisiin tai haitattomiin ärsykkeisiin klii-
nisesti käyttökelpoisina pitoisuuksina 19, 20. Opioi-
divaikutus kuitenkin vähentää sekä hemodynaa-
misia että liikevasteita kirurgiseen ärsytykseen 21, 22. 
Nukuttavien aineiden ja opioidien vuorovaikutus-
ta yleisanestesian aikana voidaan kuvata kaava-
maisesti Bouillonin ja kumppaneiden esittämällä 
hierarkisella mallilla. Kudosvauriota aiheuttavaa 
ärsykettä käsitellään ensin keskushermoston ai-
vokuoren alaisissa osissa, missä opioidit vaimen-
tavat ärsykkeen aiheuttamaa vastetta. Vaimentu-
nut viesti kulkeutuu sitten aivokuoren tasolle, jos-
sa nukuttavat aineet estävät ärsykkeen aiheutta-
maa vireystilan nousua 20. Antinosiseptio siis vai-
kuttaa unen syvyyteen ja autonomisen hermoston 
tilaan 23. Leikkauksen aikainen ja sen jälkeinen an-
tinosiseptio saattaa vähentää kirurgisen ärsytyk-
sen aiheuttamaa keskushermoston herkistymis-
tä ja vähentää sydänkomplikaatioita näille alttiil-
la potilailla 24–26. 

Yleisanestesian aikaisen antinosiseption arvi-
ointimenetelmien tutkimus on alkamassa. No-
siseptio-antinosiseptio-tasapainon mahdollisia 
osoittajia ovat EEG-vasteet 21, 27, 28, otsalihastoimin-
nan (frontaalinen elektromyografia, fEMG) vas-
teet 7, 29, kuuloherätevasteet 30, 31, ihon sähkönjohta-
vuuden muutokset 32, 33, mustuaisvasteet 34, 35, ihove-
renkierron muutokset 36, 37 ja pulssipletysmografia-
aallon (PPG) muutokset 38. Äskettäin on esitetty 
normalisoituun PPG-aallon amplitudiin ja sydä-

Yleisanestesian riittävyys määräytyy usei-
den anestesia-aineiden, yksilöllisen farma-
kokinetiikan ja farmakodynamiikan sekä 

jatkuvasti muuttuvan kirurgisen ärsytyksen mut-
kikkaan vuorovaikutuksen tuloksena. Niin sano-
tun balansoidun yleisanestesian tavoitteena on ai-
heuttaa turvallisesti potilaan tajuttomuus ja muis-
titoimintojen lamaantuminen sekä hyvät leikkaus-
olosuhteet siten, että kirurginen ärsytys ei aiheuta 
hallitsemattomia fysiologisia vasteita. 

Yleisanestesian eri osa-alueet (uni tai tajutto-
muus, lihasrelaksaatio, kudosvaurion aiheuttami-
en vasteiden eli nosiseption vaimennus eli antino-
siseptio) edustavat osittain erillisiä farmakologisia 
vasteita, ja eri anestesia-aineiden kyky tuottaa nä-
mä eri osa-alueet vaihtelee. Ihanteellista olisi, että 
kutakin osa-aluetta voitaisiin valvoa erikseen 1, 2.

1990-luvulta lähtien on kehitetty useita aivosäh-
kökäyrään (elektroenkefalografia, EEG) perustuvia 
unen syvyyden valvontamenetelmiä yleisanestesi-
an aikana käytettäväksi. Näihin kuuluvat BIS® (Bis-
pectral Index Scale, Aspect Medical Systems, Inc., 
MA, USA) 3–6 ja M-Entropia® (EEG:n aika-taajuus-
tasapainotettu spektraalientropia, GE Healthca-
re) 7, 8. Unen syvyyden valvonnan avulla voidaan 
vähentää sekä tahattoman hereilläolon että anes-
tesia-aineiden yliannostuksen todennäköisyyttä ja 
parantaa toipumisen laatua. Unen syvyyden val-
vontalaitteiden antamaa tietoa on tulkittava pitä-
en mielessä vallitsevat lääkepitoisuudet, yleisanes-
tesian osa-alueiden vuorovaikutus ja valvontame-
netelmien virhelähteet 9–12.

Yleisanestesian aikana liikevasteiden lamaantu-
minen riippuu pääasiassa anestesia-aineiden vai-
kutuksesta selkäytimessä. Kirurginen ärsytys voi 
aiheuttaa liikevasteita EEG:n huomattavasta vai-
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men sykeväliin perustuva kirurgista stressiä mit-
taava indeksi 39, jonka validointi on meneillään.

Tutkimuksen tavoitteet ja potilaat

Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin unen syvyyden ja 
antinosiseption vuorovaikutusta (osatyö IV), usei-
den elimistön toimintaa kuvaavien muuttujien ja 
nosiseption suhdetta (osatyöt IV ja V) sekä EEG:n 
BIS-indeksin käyttöä yleisanestesian valvonnas-
sa (osatyöt I ja III). Lisäksi verrattiin desfluraani- 
ja sevofluraanianestesiaan liittyviä EEG-muutok-
sia ja sykevasteita (osatyö II). Yhteensä 418 verrat-
tain tervettä (ASA-luokka I–II) naispotilasta antoi 
suostumuksensa tutkimukseen. Näistä 344 poti-
laan tietoja voitiin käyttää tulosten analysoinnis-
sa.

Osatyöt

Ensimmäisessä osatyössä verrattiin EEG-elekt-
rodien (Zipprep®, Aspect Medical Systems, MA, 
USA) ja sydänsähkökäyrän (elektrokardiografia, 
EKG) mittaukseen tarkoitettujen elektrodien (Ni-
komed®, Niko Medical Products, Gloucestershire, 
UK) sähköistä vastusta erilaisten ihon valmistelu-
menetelmien jälkeen 51 potilaalla. EKG-elektro-
deilla ja EEG-elektrodeilla samanaikaisesti mitat-
tujen BIS-arvojen erotusta tutkittiin 26 potilaal-
la. Kahdella EEG-elektrodisarjalla samanaikaisesti 
mitattujen BIS-arvojen erotusta tutkittiin kahdek-
salla potilaalla. EEG:n rekisteröinnissä käytettiin 
Aspect A-1000 EEG-monitoria. Käyttämällä se-
kä hankauspastaa että alkoholipyyhkäisyä ennen 
EKG-elektrodien kiinnitystä saavutettiin matalam-
pi sähköinen vastus kuin EEG-elektrodeilla pelkän 
alkoholipyyhkäisyn jälkeen. Kun iho valmisteltiin 
vain pyyhkäisemällä alkoholilla, EKG-elektrodien 
sähköinen vastus oli suurempi kuin EEG-elektro-
dien. Kaikilla elektrodi-ihon valmistelu-yhdistel-
millä sähköinen vastus pieneni anestesian aikana. 
EKG-elektrodeilla mitatut BIS-arvot olivat korke-
ampia kuin samanaikaisesti EEG-elektrodeilla mi-
tatut BIS-arvot. Kahdella EEG-elektrodisarjalla sa-
manaikaisesti mitatuissa BIS-arvoissa ei ollut tilas-
tollisesti merkitsevää eroa.

Toisessa osatyössä verrattiin epileptiformisen 
EEG:n esiintyvyyttä ja sykenousua 31 potilaalla, 
jotka satunnaistettiin saamaan joko sevofluraania 
tai desfluraania korkeimpana mahdollisena höy-
rystimestä annosteltavana pitoisuutena (7  % tai 
18  %) viiden minuutin ajan ennen leikkauksen al-
kua. Kokeneen neurofysiologin epileptiformisek-

si luokittelemia ohimeneviä EEG-ilmiöitä havait-
tiin kahdeksalla 15 sevofluraanipotilaasta, mutta 
ei yhdelläkään 16 desfluraanipotilaasta tutkimus-
jakson aikana. Nämä eivät vaikuttaneet haitallises-
ti potilaiden toipumiseen. Syke kiihtyi ohimene-
västi desfluraanipitoisuuden nopean noston yhte-
ydessä ja saavutti huippunsa noin kahden minuu-
tin kohdalla. Sevofluraaniryhmässä sykenousu oli 
hitaampi ja lievempi.

Kolmannessa osatyössä verrattiin kotikelpoi-
suuden ja muiden toipumisen virstanpylväiden 
saavuttamiseen kuluvaa aikaa 120 päiväkirurgisel-
la potilaalla, jotka satunnaistettiin saamaan joko 
sevofluraani–typpioksiduuli (N2O)- tai isofluraa-
ni–N2O-anestesia. Lisäksi verrattiin väsymyksen, 
kivun ja pahoinvoinnin astetta kahden tunnin ajan 
toimenpiteen jälkeen. Kun haihtuva anesteetti an-
nosteltiin siten, että BIS pysyi välillä 50–60, ei to-
dettu tilastollisesti tai kliinisesti merkitsevää eroa 
toipumisen nopeudessa tai laadussa.

Neljännessä osatyössä verrattiin toistuvan liike-
vasteen esiintyvyyttä kohtuontelon kaavinnan ai-
kana 82 potilaalla, jotka satunnaistettiin saamaan 
lisäannos joko propofolia tai alfentaniilia ensim-
mäisen liikevasteen ilmetessä. Anestesian indukti-
oon käytettiin alfentaniilia (0,5 mg) ja propofolia 
(2,5 mg/kg), ja potilaat hengittivät hapen ja typpi-
oksiduulin seosta (1:2) toimenpiteen aikana. Tois-
tuvan liikevasteen esiintyvyys oli propofoliryhmäs-
sä 38  % ja alfentaniiliryhmässä 73  %, joten propo-
folibolus 0,7 mg/kg esti liikevasteen toistumisen 
tehokkaammin kuin alfentaniilibolus 0,5 mg. Lo-
gistisen regression mukaan sekä tutkimusryhmäl-
lä että jäljellä olevalla toimenpideajalla oli merkit-
sevä yhteys liikevasteen toistumisen todennäköi-
syteen. Tässä osatyössä tutkittiin myös EEG:stä ja 
fEMG:stä johdettujen muuttujien sekä sykkeen ja 
sykevaihteluun perustuvan indeksin (Anemon-I, 
MCSA, Sveitsi) yhteyttä kirurgisen ärsytyksen ai-
heuttamiin liikevasteisiin.

Viidennessä osatyössä tutkittiin EEG:stä, 
fEMG:stä ja PPG:stä johdettujen muuttujien, sy-
kevaihtelua kuvaavien muuttujien sekä sykkeen 
yhteyttä ensimmäisen ihoviillon aiheuttamiin lii-
kevasteisiin sevofluraanianestesiassa 26 potilaalla. 
Oletuksena oli, että liikkuvilla potilailla nosiseptio 
oli voimakkampi kuin liikkumattomilla potilailla.

Sekä neljännessä että viidennessä osatyössä ha-
vaittiin tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä fysio-
logisten muuttujien ja liikevasteiden välillä. Pää-
asiassa havaitut yhteydet olivat reaktiivisia, eli jo-
ko ärsykkeen jälkeen mitatut arvot sellaisenaan tai 
suhteutettuna ärsykettä edeltäviin arvoihin (nor-
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malisoituna) erottelivat liikkuvat potilaat liikku-
mattomista potilaista. Logistisessa regressiossa pa-
ras luokittelu saavutettiin normalisoidun fEMG:n 
voiman ja sykkeen yhdistelmällä osatyössä IV 
(herkkyys 53  %, tarkkuus 95  %), ja EEG:n nor-
malisoidun Response Entropian (RE, M-Entro-
pia®, GE Healthcare), EKG:n R-R välin ja PPG-aal-
lon dikroottisen kuopan amplitudin yhdistelmällä 
osatyössä V (herkkyys 90  %, tarkkuus 100  %).

Johtopäätökset

Tulosten perusteella voidaan todeta, että EEG-
elektrodit ovat BIS-indeksin rekisteröinnissä suo-
siteltavampia kuin halvemmat EKG-elektrodit. 
Vaikka kraniokaudaalisuunnassa muutaman sent-
timetrin erolla elektrodien sijainnissa näyttää ole-
van vähäinen vaikutus BIS-arvoihin, elektrodien 
asettelussa on syytä noudattaa valmistajan ohjeita. 
Kun höyrystyvä anesteetti annostellaan siten, et-
tä BIS-arvo pysyy välillä 50–60, sekä isofluraani–
N2O- että sevofluraani–N2O-anestesia sopivat toi-
pumisen nopeuden ja laadun kannalta yhtä hyvin 
terveille päiväkirurgisille potilaille. 

Desfluraani saattaa olla sevofluraania turvalli-
sempi anestesia-aine potilailla, joiden kouristus-
kynnys on alentunut. Nopeaan desfluraanipitoi-
suuden nostoon liittyvä sykenousu voi olla haital-
linen sydänsairaille potilaille.

Kun propofoli–alfentaniili-induktion jälkeen 
anestesiaa ylläpidetään typpioksiduulilla sekä pro-
pofoli- ja alfentaniiliboluksilla terveillä potilailla, 
joiden lihastoimintaa ei ole lamattu, liikevastei-
ta estetään mahdollisesti parhaiten pitämällä uni 
verrattain syvänä eli propofolipitoisuus verrattain 
korkeana. Sydämen syke, otsalihastoiminta ja puls-
siaallon muoto saattavat soveltua nosiseptio-anti-
nosiseptio-tasapainon valvontaan anestesian aika-
na, mutta lisätutkimuksia aiheesta tarvitaan. Nosi-
seption arviointia voidaan mahdollisesti tarkentaa 
yhdistämällä tietoa useista elimistön toimintaa ku-
vaavista muuttujista.

Tulevaisuus

Nosiseption lisäksi tajunnantason muutokset ja 
esimerkiksi verenkierron tila ja kouristukset vai-
kuttavat autonomisiin vasteisiin. Lisäksi ikään-
tyminen, sairaudet ja verenkiertoon vaikuttavat 
lääkkeet voivat muuttaa autonomisia vasteita, jo-
ten nosiseptio-antinosiseptio-tasapainon valvonta 
on haastavaa.

Yleisanestesiassa unella ja antinosiseptiolla on 

voimakas vuorovaikutus 40. EEG-, fEMG- ja kuulo-
herätevasteet sekä erilaiset autonomisen hermos-
ton vasteet heijastavat yhdessä vireystilaa, joka voi 
olla järkevä lopputulosmuuttuja anestesian riittä-
vyyden arvioinnissa. Tulevat tutkimukset paljasta-
nevat, missä määrin matemaattista tiedonkäsittelyä 
voidaan käyttää hyväksi anestesian riittävyyden ar-
vioinnissa, ei ainoastaan unen syvyyden, vaan myös 
nosiseptio-antinosiseptio-tasapainon osalta. 
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