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V

aikka kirurgia ja anestesiologia ovat kehittyneet huomattavasti, leikkauksen jälkeiset keuhko-ongelmat, kuten pneumonia
ja atelektaasit, ovat edelleen suhteellisen yleisiä.
Viimeisten 40 vuoden aikana ei-sydänkirurgisten leikkausten jälkeisten keuhkokomplikaatioiden esiintyvyys on ollut 4–6 % 1–4. Anestesia-aineiden jäännösvaikutukset ja kirurgia itsessän voivat
aiheuttaa hengityslihasten koordinaation puutosta, mikä saattaa altistaa potilaan postoperatiivisille keuhkokomplikaatioille 5. Lisäksi anesteeteilla on puolustusmekanismeihin kohdistuvia vaikutuksia 6 ja ne saattavat häiritä keuhkojen homeostaasia 7.
Laaja kirurgia synnyttää tulehdusreaktion, joka
voidaan havaita kohonneina interleukiini-6 (IL-6)
ja interleukiini-1β (IL-1β) -pitoisuuksina 8–10. Inhalaatioanesteetit saattavat voimistaa kirurgian
synnyttämää IL-6-vastetta ja heikentää keuhkojen puolustusmekanismeja 11. Leikkauksen jälkeisen sairastuvuuden lisääntyminen on yhdistetty tilanteisiin, joissa sekä systeeminen että alveolaarinen IL-6-pitoisuus on kohonnut 8, 12.
Leikkauksen aikaiseen keuhkojen inflammaatioon voidaan törmätä tilanteissa, joissa potilas sairastaa akuuttia keuhkovauriota tai kroonista keuhkosairautta. Teoriassa inhalaatioanesteetit
saattavat pahentaa inflammatorista keuhkovauriota tai sairausta, sillä aspiraation jälkeinen keuhkovaurio 13 ja oksidatiivinen keuhkovaurio 14 pahenevat inhalaatioanesteeteille altistumisen jälkeen.
Anestesiaa voidaan ylläpitää joko suonensisäisillä tai inhaloitavilla anesteeteilla. Sevofluraani on
yksi ”uusimmista” lyhytvaikutteisista anesteeteista, joka on tullut kliiniseen käyttöön 1990-luvulla 15. Uusin aluevaltaus on sevofluraanin käyttö tehosedaatiossa erityisen laitteiston (AnaConDa™)
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kautta 16. Sevofluraanin farmakologia ja sen vaikutukset sydämeen, maksaan ja munuaisiin ovat hyvin tunnettuja. Sen sijaan vähemmän tunnettuja
ovat sen lyhyt- ja pitkäaikaiset vaikutukset inflammatioon. Sevofluraanin mahdollisia vaikutuksia
tulehdusvasteeseen keuhkoissa ei ole aiemmin tutkittu systemaattisesti.
Sekä höyrystyvien anestesiakaasujen että kirurgian tiedetään vaikuttavan elimistön tulehdusvasteeseen. Inflammaatiolla on oleellinen merkitys
toipumisessa, mutta häiriintynyt tai poikkeava tulehdusvaste voi lisätä alttiutta leikkauksen jälkeisille komplikaatioille. In vitro -tutkimukset 1980-luvulta ovat osoittaneet, että ihalaatioanesteeteilla on keuhkojen proteiinisynteesiä hidastavia 17, 18
sekä keuhkojen makrofagien puolustuskykyä heikentäviä 19–22 vaikutuksia. Myöhemmin tehdyt
kliiniset tutkimukset ovat antaneet samantapaisia viitteittä alveolaaristen makrofagien heikentyneestä toiminnasta 11, 23. Lisäksi inhalaatioanesteettien on osoitettu lisäävän alveolaaristen makrofagien proinflammatoristen välittäjäaineiden IL-8,
TNF-α ja MIP-2 (vastaa ihmisten IL-8) geeniekspressiota 24, 25.
Tupakan savulle ja halotaanille altistetuilla eläimillä on todettu alveolaaristen makrofagien määrän lisääntyneen 26. Kuitenkin näiden tupakansavulle altistuneiden alveolaaristen makrofagien
puolustuskyky on heikentynyt ja enemmän halotaani- ja isofluraanianestesian aikana kontrolleihin verrattuna. Lisäksi makrofagien aggregaatio
lisääntyy ja proinflammatoriset sytokiinien geeniekspressio pienentyy tupakansavulle altistuneissa makrofageissa anestesian jälkeen 27. Vastaavasti tupakoivilla potilailla alveolaaristen makrofagien proinflammatorinen sekä antimikrobinen
reaktio on heikentynyt propofolianestesian aika-
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na 28, 29. Tupakoinnin lopettamisenkin jälkeen alveolaaristen makrofagien proinflammatoriset vaikutukset pysynevät heikentyneinä jopa kuuden
kuukauden ajan 29.
Tämän väitöskirjan kokeellisissa osatöissä tutkittiin sevofluraanin vaikutusta itse keuhkokudoksen rakenteeseen sekä keuhkoista mitattaviin
tulehdusvälittäjäaineisiin. Kokeelliset työt loivat
pohjan kliiniselle työlle, jossa verrattiin sevofluraanin aiheuttamaa tulehdusvastetta tupakoivien
ja ei-tupakoivien potilaiden välillä. Tutkimuksen
hypoteeseina oli, että kokeellisessa työssä sevofluraanin inflammatoriset vaikutukset eroaisivat tiopentaalin aiheuttamasta tulehdusvasteesta, ja että kliinisessä työssä sevofluraani aiheuttaisi vähäisemmän tulehdusvasteen tupakoivilla kuin ei-tupakoivilla potilailla.

Osatyöt
Osatöiden tarkoituksena oli:
• Verrata elektronimikroskopian avulla alveolien
rakennetta sevofluraani- ja tiopentaalianestesian jälkeen I,
• Verrata kokeellisessa mallissa sevofluraani- ja
tiopentaalianestesian eroja bronkoalveolaarinesteen (BAL) tulehdusvälittäjäaineiden pitoisuuksissa [prostaglandiini E2 (PGE2), tromboksaani B2 (TxB2), leukotrieeni B4 (LTB4), leukotrieeni C4 (LTC4), nitraatti (NO3-) ja nitriitti (NO2-)] II ja keuhkokudoksen tulehdusvälittäjäaineiden geeniekspressiota [IL-1β, IL-6, IL-8,
IL-10, tuumorinekroositekijä-alfa (TNF-α)] III.
• Verrata osatöiden II ja III perusteella tulehdusvastetta (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α, LTC4,
NO3- and NO2-) BAL-nesteestä tupakoivien ja
ei-tupakoivien potilaiden sevofluraanianestesian jälkeen IV.
Osatöitä I–III varten 16 sikaa satunnaistettiin
nukutettavaksi joko tiopentaalilla (n=8) tai sevofluraanilla (n=8) kuuden tunnin ajaksi. Yksi sika
sevofluraaniryhmästä jouduttiin sulkemaan pois
tilastollisesta käsittelystä, koska sika sai verenvuodon trakeaan trakeostomian teon yhteydessä. Näin
ollen sevofluraaniryhmään jäi seitsemän sikaa.
Näiden lisäksi kaksi sikaa toimi puhtaana kontrolliryhmänä (siat lopetettiin heti anestesiainduktion
jälkeen).
Osatyötä IV varten oli tarkoitus kerätä 20 tupakoivaa ja 20 ei-tupakoivaa miestä, joille tehtiin
prostatektomia eturauhassyövän vuoksi. Tämän
ikäluokan miehissä tupakointi on kuitenkin vä-
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hentynyt huomattavasti, ja siksi vaadittavia 20 tupakoivaa potilasta ei saatu kokoon. Tupakoivien
lukumäärä jäi yhdeksään. Osatyön tarkoituksena oli verrata mahdollista inflammatorista vastetta tupakoivilla ja ei-tupakoivilla sevofluraanianestesian jälkeen.

Tulokset
Osatyö I. Histopatologisissa näytteissä alveolien epiteeli ja endoteeli näyttivät normaaleilta, eikä alveoleissa nähty neutrofiilejä tai lymfosyyttejä.
Elektronimikroskopiassa sekä sevofluraani- että
tiopentaalianestesian jälkeen alveolien epiteelissä
oli nähtävissä lievää paikallista turvotusta. Kapillaarien endoteeli oli normaali sevofluraani- ja tiopentaalianestesian jälkeen. Kahdella kontrollisialla
ei ollut minkäänlaisia muutoksia alveolien epiteelissä eikä endoteelissa.
Osatyö II. Sevofluraanianestesian jälkeen BALnesteen LTC4, NO2-, and NO3- -pitoisuudet olivat korkeammat kuin tiopentaalianestesian jälkeen. Sevofluraanianestesian jälkeen BAL-nesteen
TxB2, LTC4, and NO3- -pitoisuudet olivat korkeammat kuin kontrolleilla. Tiopentaalianestesian jälkeen BAL-nesteen TxB2 ja LTB4 -pitoisuudet olivat
suurempia kuin kontrolleilla. Osatyössä II havaittiin myös, että veren valkosolujen lukumäärä laski merkitsevästi kuuden tunnin sevofluraanianestesian jälkeen, kun taas tiopentaalianestesian jälkeen valkosolujen lukumäärä oli lähellä lähtötilannetta. Sevofluraanianestesian jälkeen valkosolujen
lasku selittyi neutrofliilien ja lymfosyyttien vähenemisellä.
Osatyö III. Sevofluraanianestesian jälkeen TNF-α
ja IL-1β geeniekspressio oli merkitsevästi pienempi kuin tiopentaalianestesian jälkeen. Kontrollieläinten IL-6 geeniekspressio oli suurempi ja IL10 geeniekspressio pienempi kuin anestesioiduilla eläimillä.
Osatyö IV. Suurimmalla osalla sekä tupakoivista että ei-tupakoivista potilaista BAL-nesteen IL1β, TNF-α, IL-10 ja NO2- -pitoisuudet olivat mittaamattoman matalia. BAL-nesteen IL-6 ja IL-8
-pitoisuuksissa ei ollut ryhmien välillä eroja ennen eikä jälkeen leikkauksen. Suurimalla osalla tupakoivista sekä BAL-nesteen IL-6 että IL-8 -pitoisuudet nousivat ja ei-tupakoivilla BAL IL-6 ja IL8 -pitoisuudet laskivat. Nämä muutokset eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. Ryhmien
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sisällä ei ollut eroja ennen leikkausta eikä leikkauksen jälkeen mitatuissa BAL-nesteen LTC4-pitoisuuksissa. Sen sijaan ei-tupakoivilla oli merkitsevästi suuremmat LTC4-pitoisuudet leikkauksen
jälkeen kuin tupakoivilla. Tupakoivien ja ei-tupakoivien välillä ei ollut eroja leikkausta edeltävissä tai leikkauksen jälkeisissä NO3--pitoisuuksissa.
Vaikka suurimmalla osalla tupakoivista NO3--pitoisuudet laskivat, ja suurimalla osalla ei-tupakoivista NO3--pitoisuudet nousivat leikkauksen aikana, tämä ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Johtopäätökset
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää
kokeellisen mallin avulla sevofluraanianestesian
mahdollisia tulehdusvasteita keuhkoissa. Sioilla
alveolien eheys säilyi sevofluraanialtistuksen jälkeen I. Mekaaninen ventilaatio aiheutti todennäköisesti elektronimikroskopiassa todetun alveolaarisen turvotuksen, sillä turvotusta esiintyi sekä
sevofluraanilla että tiopentaalilla nukutetuilla eläimillä.
Sioilla sevofluraani aiheuttaa proinflammatorisen vasteen lisäämällä LTC4-tuotantoa sekä typpioksidin metaboliitteja II. Lisääntyneen LTC4:n lähdettä ei tämän koe-eläin mallin avulla pystytty selvittämään. Sekä aktivoituneiden eosinofiilien, alveolaaristen makrofagien että keuhkojen mast solujen tiedetään erittävän LTC4 30. Suurentuneiden
LTC4-pitoisuuksien taustalla saattaa olla sevofluraanianestesian vaikutus arakidonihapon metaboliareitteihin. Mitatut TxB2-pitoisuudet liittynevät
puolestaan mekaaniseen ventilaatioon 31. Suurentuneet NO2- ja NO3--pitoisuudet kuvaavat vain lisääntynyttä typpioksidin tuotantoa, mutta mitään
johtopäätöksiä typpioksidin mahdollisesta hapettumisesta, pelkistymisestä tai kompleksimuodostumisesta ei voida tehdä.
Geenien transkription tasolla sevofluraanilla on
puolestaan anti-inflammatorisia vaikutuksia, jotka
todettiin vähentyneenä TNF-α ja IL-1β geeniekspressiona. Sevofluraani pienensi myös IL-6 ja lisäsi IL-10 geeniekspressiota III. Aiemmin vain yhdessä julkaisussa on tutkittu sevofluraanin vaikutusta
geeniekspressioon. Tässä työssä sevofluraani lisäsi sekä IL-1β että MIP-2 (vastaa ihmisen IL-8) -pitoisuuksia, mutta ei vaikuttanut TNF-α eikä IL-6
-pitoisuuksiin 25. Erilainen koeasetelma saattaa olla
yksi selittävä tekijä ristiriitaisille tuloksille.
Kliinisessä osatyössä sevofluraanianestesia aiheutti vaimean tulehdusvasteen, joka erosi vain
vähäisesti tupakoivien ja ei-tupakoivien potilaiden
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välillä IV. Tupakoivien lukumäärä jäi pienemmäksi kuin voima-analyysi olisi edellyttänyt. Tulokset
olisivat olleet todennäköisesti kuitenkin samansuuntaiset, koska inflammatoriset muutokset olivat niin vähäiset, että tilastollisia eroja ei olisi tuskin syntynyt, vaikka tarvittavat 20 potilasta olisikin saatu mukaan tutkimukseen.
Yhteenvetona voitaneen todeta, että sevofluraanilla on vaikutuksia keuhkojen tulehdusvasteeseen. Terveessä keuhkossa näillä vasteilla on todennäköisesti vain vähäistä kliinistä merkitystä. 
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