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Väitöskirjareferaatti

Tutkittaessa sevofluraanianestesian vaikutusta
hemodynamiikkaan käyttäen EEG:n bispektraa-
li-indeksiä (BIS) anestesiasyvyyden määrittäjänä
päiväkirurgisessa toimenpiteessä, havaittiin odot-
tamattomia verenkierron kiihtymisilmiöitä indu-
soitaessa anestesiaa naamarilla käyttäen 8% sevo-
fluraania hapen ja ilokaasun seoksessa yhdessä lie-
vän hyperventilaation kanssa. Induktiovaihetta
tutkittiin edelleen käyttäen aikatason EEG:n vi-
suaalista analysointia ja hemodynaamisten para-
metrien seurantaa. Tutkimuksessa oli yhteensä
159 henkilöä, joista 127 aikuisia naisia ja 32 2-
12 -vuotiaita lapsia.

Ensimmäisessä tutkimuksessa määritettiin se-
vofluraanin tarvetta laparoskooppisen sterilisaa-
tion aikana käyttäen riittävän sevofluraanimäärän
kriteereinä BIS:in pysymistä välillä 50-65 ja läh-
tötasoa riittävän lähellä olevia pulssi- ja verenpai-
nearvoja. Jatkotutkimuksissa käytettiin aikatason
EEG:n visuaalista analyysiä, kajoamatonta veren-
paineenmittausta ja elektrokardiografiasta saata-
vaa pulssitason seurantaa selvitettäessä 8% sevo-
fluraani-induktion vaikutusta EEG:hen ja veren-
kiertoon. Sevofluraani-induktion aikaansaamien
EEG:n aaltomuotojen luokittelu kehitettiin erik-
seen aikuisille ja lapsille.

BIS on empiirinen laskennallinen EEG-suure
joka kuvastaa korkeampien aivotoimintojen lamaa
(= unikomponenttia) anestesian aikana (1). MAC
(Minimum alveolar concentration) mittaa spinaa-
litason liikevasteen sammumista anestesian aika-
na (2). Koska tajuisuuden menetykseen riittää 0.4
MAC:n anestesia, kun kirurgista stimulaatiota ei
ole (3), oli hypoteesina alle 1 MAC:n riittävyys
tajuttomuuden takaamiseen myös kirurgisen toi-
menpiteen aikana. Kun BIS-tasoa 50-65 pidet-

tiin lyhyen päiväkirurgisen toimenpiteen (lapa-
roskooppisen sterilisaation) optimaalisena anes-
tesiatasona, sevofluraanin ED

50
 yhdessä ilokaasun

kanssa annosteltuna oli 40-v naisilla 0.7%, eli
sama kuin MAC (= 0.66%). Tämä oli riittävä ai-
kaansaamaan hemodynaamisesti tyydyttävän
anestesian ilman viitteitä hereilläolosta. Hypoteesi
näinollen hylättiin, koska vähintään 1 MAC:n
anestesia tarvittiin takaamaan tajuttomuus kirur-
gian aikana (I).

Kun anestesian induktio annettiin käyttäen 8%
sevofluraania yhdessä ilokaasun kanssa potilasta
samalla hyperventiloiden, seurauksena oli voima-
kas verenkierron kiihtyminen. Muutoin samalai-
sen anestesiainduktion aikana potilaan hengittä-
essä spontaanisti verenkierto säilyi vakaana. Jos
hyperventilaatio hapen ja ilokaasun seoksella yh-
distettiin propofoli-induktioon, pulssin ja veren-
paineen nousuja ei myöskään havaittu (II).

Koska voimakkaan hyperdynaamisen verenkier-
tovasteen aikana potilaalle ei vielä oltu aloitettu
kirurgista toimenpidettä tai mitään muutakaan
manipulaatiota, anestesiasta johtuva ilmiö täytyi
olla kyseessä. Epileptisten purkausten on osoitettu
aiheuttavan verenkierron kiihtymistä (4), joten
tutkimukseen otettiin mukaan aikatason EEG-
analyysi. Epileptiformista EEG:tä (rytmisiä mo-
nipiikkejä (PSR) ja jaksottaisia epileptiformisia
purkauksia (PED)) kehittyi 73-87%:lle aikuisis-
ta, kun 8% sevofluraani-induktio hapen ja ilo-
kaasun seoksessa annettiin yhdistettynä saman-
aikaiseen hyperventilaatioon. Spontaanihengityk-
sen aikana näitä patologisimman näköisiä EEG-
muutoksia oli vain 7%:lla aikuisista (III,IV).

Hyperventilaation käyttäminen epileptisten
EEG-muutosten provokaatiokeinona on vanhas-
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taan tunnettu ja jatkuvassa käytössä kliinisen neu-
rofysiologian tutkimuksissa epilepsiadiagnostii-
kassa. Hyperventilaation vaikutusten välittäjäme-
kanismista on useita teorioita; eräs on aivojen ve-
risuoniston supistumisen ja aivosolujen hapen-
tarjonnan vähentymisen, toinen on hyperventi-
laation aiheuttamat elektrolyyttimuutokset.
Omassa tutkimuksessamme ei voinut erottaa hy-
perventilaation sinänsä epileptogeenistä vaikutusta
anesteettikonsentraation liian nopeasta nousus-
ta, eli toksisesta, yliannos-tyyppisestä vaikutuk-
sesta. Kun hyperventilaation alkua myöhäistet-
tiin 2 minuuttia (jonka ajan potilas siis hengitti
spontaanisti 8% sevoa), jaksottaisten epileptifor-
misten purkausten määrä laski 50%, mutta oli
silti selvästi suurempi kuin spontaanihengityk-
sen jatkuessa koko induktion ajan. Verenkierron
kiihtyminen liittyi PSR ja PED muutosten esiin-
tymiseen, runsaatkaan monipiikit ilman mitään
säännönmukaisuutta eivät aiheuttaneet pulssi- ja
verenpainetason nousua (IV).

Lapsilla PSR:n ja PED:n lisäksi pulssinousut
liittyivät myös vaimentuman aikaisiin piikkeihin.
Tätä EEG-muutosta ei lainkaan havaittu aikui-
silla. Hyperventilaation käyttö aiheutti yhden tai
useampia e.m. EEG-muutoksista 88%:lle lapsis-
ta. Spontaanihengityksen aikana näitä nähtiin use-
ammin kuin aikuisilla, 20%:lla lapsista (vs. 7%
aikuisista). Pulssitason selvä nousu lähtötasolta
lasten spontaanihengitysryhmässäkin liittynee
tähän (V).

Runsaista EEG-muutoksista huolimatta yksi-
kään potilas ei saanut motorista oireilua, lukuun-
ottamatta alkuvaiheen lyhytkestoista lihasnykinää,
jota esiintyi 9%:lla aikuisista, eikä kenelläkään
lapsista. Tämä nykinä alkoi jo ennen selvimpiä
EEG-muutoksia, mutta koska tutkimus-EEG-

kytkentä ei sisältänyt suoraan motorisen kortek-
sin päällä olevaa kytkentää, nykinän EEG-korre-
laatio jäi vajaasti selvitetyksi.
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