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`` Parhaissa yleislehdissä, kuten NEJM (IF 54), Lancet (IF 34) tai JAMA (IF 30), ilmestyy harvakseltaan alaamme liittyviä
julkaisuja. Elokuussa 2011 NEJM:n julkaisukynnyksen ylitti nukutuksen aikaisen hereilläolon ehkäisyä käsittelevä tutkimus
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Monikeskustutkimuksessa satunnaistettiin 6 041 korkean riskin potilasta
bispektraali-indeksin (BIS) tai
end-tidal anestesiakaasupitoisuuden
(ETAC) avulla ohjattuun yleisanestesiaan. Äänihälytys laukesi, jos BIS <40
tai >60, tai ETAC <0,7 tai >1,3 MAC:ia.
Potilaiden sokkouttamiseksi kaikki
saivat otsalleen BIS-anturin. Hereilläolon poissulkemiseksi potilaat haastateltiin kaksivaiheisella kyselyllä
kolmen päivän sisällä leikkauksesta ja
kuukautta myöhemmin. Haastattelijat ja asiantuntijaraati sokkoutettiin.
Selviä valveillaolokokemuksia ilmeni 7/2861:lla (0,24 %) BIS-ryhmässä

ja 2/2852:lla (0,07 %) ETAC-ryhmässä
(ei merkitsevää eroa). Mahdollisia
valveillaolokokemuksia havaittiin
19/2861:lla (0,66 %) BIS-ryhmässä ja
8/2852:lla (0,28 %) ETAC-ryhmässä
(ei merkitsevää eroa). Todettiin, että
tulos ei tukenut hypoteesiä BIS-ohjauksen paremmuudesta. Aiemmassa
samankaltaisessa eri tutkijaryhmän
työssä oli BIS-ohjaukseen liittynyt
vähemmän valveillaoloa kuin rutiinianestesiaan: 2/1225 (0,16 %) vs 11/1238
(0,89 %) (1). Tässäkin tutkimuksessa
tapahtumien määrä oli pieni, vaikka
otoskoko tuhansissa.

Mitä tästä NEJM:n julkaisusta
ajattelevat asiantuntijat? Finnanest
lähestyi kolmea aiheeseen perehtynyttä kollegaa kysyen:
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Muuttiko julkaisu omaa käsitystäsi asiasta?
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Jälkiviisaus on aina helpompaa,
mutta olisitko suunnitellut protokollaa toisin?
Miten ohjata yleisanestesiaa
korkean riskin potilailla?
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FDA hyväksyi BIS:n anestesiasyvyyden monitorointiin jo
vuonna 1996. Sittemmin on havaittu,
että BIS:n käyttö yleisanestesiassa
vähentää lääkkeiden kulutusta (6–7),
nopeuttaa potilaan toipumista (8) ja
vähentää anestesiakomplikaatioita,
jopa yhden vuoden kuolleisuutta
(9). B-Aware -tutkimuksessa v. 2004
todettiin BIS-monitoroinnin vähentävän tahatonta hereilläoloa korkean
riskin potilailla jopa 82 % (1). ASA:n v.
2006 julkaisemissa ohjeissa korkean
hereilläoloriskin potilaille suositeltiin
EEG:hen perustuvaa yleisanestesian
syvyyden monitorointia (10). Kuitenkin jo v. 2008 Avidan ryhmineen
julkaisi laajan tutkimuksen, jossa BISja ETAG-ryhmien välillä ei ollut eroa
hereilläolon riskissä (3).
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Tutkimus on pääasiassa hyvin
suunniteltu ja toteutettu. Kuitenkin ASA:n suosituksessa (10) ja saman
ryhmän edellisessä tutkimuksessa (3)
potilaita haastateltiin hereilläolosta

heti ensimmäisenä päivänä leikkauksen jälkeen ja 72 tuntia ja 30 päivää
myöhemmin. Tässä tutkimuksessa
kysely toteutettiin vain 3 päivän sisällä ja 3 kk myöhemmin. Nyt myöskin
ETAG-ryhmässä ilmeni hereilläoloa,
vaikka inhalaatioanesteetin pitoisuus
oli tasoa 0.7–1.3 MAC.
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Anestesian monitorointi ei ole
vain yhden parametrin katsomista. Tietty MAC-arvo ei poissulje
hereilläoloa. MAC:ia ei alunperinkään
suunniteltu anestesiasyvyyden
arviointiin, vaan eri inhalaatioanesteettien tehon vertailuun. MAC-arvo
ei mittaa anesteettien farmakodynaamisia vaikutuksia aivoissa. Tässä
tutkimuksessa anestesiaa ylläpidettiin inhalaatioanesteetilla, mutta
kliinisessä työssä käytetään paljon
myös TIVA:a (totally intravenous
anesthesia). Tuoreen tutkimuksen
perusteella TIVA on hereilläoloriski
(11). Japanilaisessa 85 156 potilaan aineistossa hereilläoloa ilmeni 0.028 %.

Näistä 24:sta hereilläolleesta 21:n
anestesiamuotona oli TIVA (88 %).
BIS suorittaa koko ajan EEGlaskentaa ja vertailua edeltävään
EEG-jaksoon. Monitorin lukema on
aina hieman jäljessä reaaliajasta, eikä
ennusta tulevaisuutta. Se ei myöskään ennusta verenpainetta, sykkeen
muutoksia eikä potilaan liikkumista,
jotka ovat anestesian subkortikaalisia
komponentteja. BIS kannattaa suhteuttaa muihin anestesiaa mittaaviin
parametreihin. Riittävä anestesia
muodostuu eri komponenttien
tasapainosta. Hypnoottisen komponentin seuranta on osoittautunut
hyväksi tavaksi opiskella anestesian
eri komponenttien ja hemodynamiikan vuorovaikutuksia. Jää nähtäväksi,
onko EEG-pohjaisella anestesian
hypnoottisen komponentin mittaamisella tulevaisuutta. Aion kuitenkin
jatkaa hypnoottisen komponentin
monitorointia ainakin korkean riskin
potilailla ja TIVA:n aikana. 
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Ei. Esittäisin tässä
esimerkin, joka aina silloin
tällöin putkahtaa esiin tämän aihepiirin tiimoilta: Ajatellaanpa,
että kehittäisimme sofistikoituneen elektronisen laitteen,
kooltaan 20x30 cm, jossa
tuhannet virtapiirit muodostaisivat keskenään limittyvän
sähköisen verkon, toimintaa
koordinoiva ydin (vaikkapa Intel
Core i7) olisi jossain laitteen
keskellä, ja koko laite olisi sitten
suojattu kotelolla. Tekisimme
näitä mutta vain suurin piirtein
samanlaisia laitteita muutama
tuhat kappaletta. Myöhemmin
haluaisimme ottaa selvää miten
luotettavasti laitteet toimivat
(tai se ydin toimii), ja keksisimme asettaa niiden pintaan
antureita, jotka rekisteröivät
sähköistä toimintaa, mutta vain
noin parin kolmen sentin syvyydeltä. Tekisimme intervention,
jossa laitteiden ytimeen vaikutettaisiin lamaavasti, tavoitteena ettei se kykenisi toimimaan
kunnolla (vaikkapa laskisimme
laitteeseen syötetyn virran
voimakkuutta). Tekisimme
laitejoukon keskimääräiseen
toimintaan perustuvan arvion,
ja sen jälkeen yrittäisimme
pintaelektrodien rekisteröimän
toiminnan perusteella pohtia
koska yksittäisen laitteen
ytimen toiminta mahdollisesti
on niin heikkoa, ettei siihen voi
enää luottaa. Tästä EEG-perustaisissa anestesiasyvyyden
mittareissa on mielestäni kyse.
Kuvaamani laitteen ytimen
toiminta vastaa tietoisuutta ja
toimintaa rekisteröivät pintaelektrodit EEG:tä. Jokainen voi
tehdä omat johtopäätöksensä
siitä, miten luotettava EEGpohjainen anestesiasyvyyden
arviointi voi yksittäisen potilaan
kohdalla olla… Voiko tietoisuutta ylipäänsä mitata (2)?
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N äin ison tutkimuksen
ja sen tuloksen luulisi
olevan riittävä osoitus siitä,
ettei populaatiosuureen (BIS,
Entropia, MAC) avulla voi arvioida yksilön tilaa (tietoisuutta
tai anestesian riittävyyttä),
erityisesti kun sama ryhmä on
jo aiemmin julkaissut tismalleen samanlaisen tuloksen
tosin pienemmässä 2000
potilaan aineistossa (3). BISillä
tai entropialla ei myöskään
ole tiettyä yksittäistä arvoa,
joka kertoisi onko anesteettia
saanut henkilö tietoinen vai
ei (4).

3

Varovasti. Eikä ainakaan
populaatiosuureisiin
perustuen. Kyllä me edelleen
olemme riippuvaisia kliinisestä
kokemuksesta ja autonomisen hermoston välittämien
fysiologisten suureiden
seuraamisesta anestesian riittävyyttä arvioidessamme. Onneksemme keskushermoston
fysiologia näyttää rakentuvan
siten, että tietoisuussolut ovat
lamattavissa helpoimmin, kun
taas autonomisen hermoston
solut varmaankin ihan fylogeneettisistä syistä vaativat
enemmän lamaantuakseen (5).
Kun anesteettien ”tietoisuus”ja ”autonomisen hermoston
lama”-annosvastekäyrät eivät
leikkaa, on varsin turvallista
seurata autonomisen hermoston välittämiä suureita kuten
verenpainetta ja syketasoa
anestesian riittävyyttä
arvioitaessa. Kalliiksi käy, jos
BIS-monitorin avulla yritetään
estää hereilläolotapauksia (1).
On haasteellista, että tietoisuus on kompleksin elimen
kompleksi ilmiö, eikä ole olemassa spesifistä mittaria, jolla
sitä voisi suoraan arvioida. 
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Tutkimus toi vahvistusta
omalle näkemykselleni,
etteivät anestesiasyvyysmonitorit (tässä tapauksessa BIS)
ole 100 % luotettavia poissulkemaan anestesian aikaista
hereilläoloa.
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Ensinnäkin, olisin lisännyt
tutkimukseen ryhmän,
jossa anestesian syvyyttä olisi
ohjattu sekä ETAC- että anestesiasyvyysmonitorin avulla,
koska molemmat tekniikat
yhdessä estäisivät ehkä tehokkaammin hereilläolon kuin
kumpikaan yksinään käytettynä. Anestesiasyvyysmonitori
voisi antaa viitettä, jos ETAC
on liian alhainen. Tällä hetkellä
ei ole tutkittua tietoa siitä,
mikä konsentraatio poistaa hereilläolon. Toiseksi, olisin liittänyt tutkimukseen ns. Isolated

Forearm -tekniikan (IFT), jossa
potilasta kehotetaan leikkauksen aikana minuutin välein
koukistamaan sormia, jos hän
on hereillä tai tuntee kipua.
Tällöin hereilläoloon voidaan
reagoida heti. Osa potilaista,
jotka ovat hereillä, ei muista
sitä leikkauksen jälkeen.
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Ottaisin käyttöön molemmat edellä mainitut
tekniikat (ETAC + BIS) hereilläolon välttämiseksi. Käyttäisin
bentsodiatsepiinia, jotta
potilaalla olisi amnesia, kivun
lievitykseen opiaattia ja uneen
anestesiakaasua tai iv-hypnoottia jatkuvana infuusiona.
Jos mahdollista, käyttäisin
relaksanttia ainoastaan intubaatioon. 
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