
464 FINNANEST 2005, 38 (5) FINNANEST 2005, 38 (5) 465

Propofoli pahentaa aivovauriota 
hypotermisen verenkierron pysäytyksen yhteydessä 

eloonjäävällä porsasmallilla
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Propofoli (2, 6-di-isopropyylifenoli) lisää aivove-
renkierron vastusta johtaen vähentyneeseen ve-

renvirtaukseen aivoihin 1, 2. Happo-emästasapainon 
säätelyyn paljolti käytettyyn alfa-staattiseen mene-
telmään liittyy autoregulaation säilyminen, mutta 
huonompi aivojen suojausvaikutus syvän hypoter-
mian aikana kuin pH-staattiseen ?

Hypoteesimme oli, että propofoli on haitallisem-
pi aivoille kuin isofluraani hypotermisen perfuusion 
aikana, propofolin ja alfa-staattisen perfuusiomene-
telmän vasokonstriktiivisen vaikutuksen ollen toisi-
aan tehostava. 

Materiaali ja menetelmät

Tutkimus suoritettiin Oulun Yliopiston Koe-eläin-
keskuksessa. Leikattavat siat olivat 8–10 viikon ikäi-
siä naaraspuolisia sikoja ja ne jaettiin 10 + 10 kokoi-
siin propofoli ja isofluraaniryhmään. Mediaanipai-
not vastaavissa ryhmissä oli 28.9 kg (IQR 28.9–30.4 
kg) ja 27.7 kg (IQR 26.5–28.6 kg), p = 0.08. 

 Sekä jäähdytys- että lämmitysperfuusiossa, en-
nen ja jälkeen 75 minuutin kestoista, 18 °C hypo-
termista verenkierron pysäytystä (HCA), käytettiin 
joko balansoitua propofoli- tai isofluraanianestesiaa 
yhdessä alfa-staattisen perfuusiomenetelmän kanssa. 

 Aivometaboliaa mitattiin koko eksperimentin 
ajan keräämällä kalloon poratun reiän kautta viedyn 
katetrin avulla mikrodialyysinäytteitä aivoista. Aivo-
jen ekstrasellulaariset glukoosi, laktaatti, pyruvaat-
ti, glutamaatti ja glyseroli pitoisuudet mitattiin he-
ti näytteiden keruun jälkeen mikrodialyysianalysaat-
torilla entsymaattisin menetelmin. Myös aivopainet-
ta, aivokudoksen happi-osapainetta ja EEG:tä mi-
tattiin eksperimentin aikana. Postoperatiivisesti siat 
pisteytettiin päivittäin käyttäytymisensä perusteel-
la (arvioitiin tajunta, ruokahalu ja liikehdintä), ko-
keesta selviytyneet siat lopetettiin 7. postoperatiivi-
sena päivänä ja aivot fiksoitiin histopatologista tut-
kimusta varten.

Tulokset

Glutamaatin ja glyserolin aivopitoisuudet olivat 
merkitsevästi suuremmat propofoliryhmässä läpi 
koko eksperimentin, heti perfuusion alusta (p < 0.01 
ja p < 0.01, vastaavasti). Laktaatti-pyruvaattisuhde 
oli merkitsevästi suurempi propofoli-ryhmässä 6-, 
7- ja 8 tunnin mittauspisteissä (p < 0.05, p < 0.01 ja 
p < 0.05). Aivopaine oli propofoliryhmässä suurem-
pi 1. postoperatiivisesta tunnista aina 8. tuntiin as-
ti, jolloin ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0.05). 
Varsinkin perfuusion aikana oli havaittavissa suu-
rempia aivohappiosapaineita isofluraaniryhmässä, 
joskaan ei tilastollista merkitsevyyttä saatu. Kuollei-
suus oli 20 % propofoliryhmässä vs. 50 % isofluraa-
niryhmässä (p = n.s.). Histopatologiassa ei ollut ero-
ja.

Johtopäätökset

Isofluraanianestesiaan verrattuna propofoli-anes-
tesia pahentaa aivovauriota hypotermisen veren-
kierron pysäytyksen yhteydessä, kun tarkastel-
laan aivojen mikrodialyysituloksia, vaikkei lop-
pumuuttujissa, kuten histopatologiassa ja kuol-
leisuudessa havaittu tilastollisesti merkittäviä 
eroja. Löydös kyseenalaistaa propofolin ja alfa-
staattisen perfuusiomenetelmän käytön turvalli-
suuden syvän hypotermisen perfuusion aikana. r
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