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Santrauka
Pastaraisiais dešimtmečiais, atliekant mokslinius 
tyrimus su gyvūnų jaunikliais, nustatytas bendri-
nei anestezijai naudojamų preparatų neurotoksiš-
kumas graužikams bei kitiems žinduoliams, tačiau 
analogišką poveikį naujagimiams įrodyti sudėtin-
ga. Specifinių galvos smegenų ląstelių apoptozės 
biožymenų atsiradimas klinikinėje praktikoje būtų 
naudingas ir leistų įvertinti, ar bendriniai anestetikai 
sukelia neuronų apoptozę operuojamiems naujagi-
miams, užtikrintų tinkamą anestezijos taktiką, jos 
savalaikiškumą ir laiku suteiktą gydymą. 
   

Įvadas
Daugiau nei du dešimtmečius keliama inhaliacinių ir 

intraveninių anestetikų neurotoksiškumo problema besi-
vystančioms smegenims. Tyrimuose su gyvūnais nusta-
čius, jog anestetikai gali sukelti neuronų apoptozę smegenų 
vystymosi laikotarpiu, iškilo klausimas, ar anestetikai yra 
pakankamai saugūs pediatrinėje anestezijoje (38, 14-18, 
20). Jeigu bendriniai anestetikai turi neigiamos įtakos nau-
jagimių nervų sistemos vystymuisi, būtina nustatyti, kurie 
anestetikai ar jų kombinacijos kelia didžiausią riziką (17, 
18, 20). Kita vertus, analgezija yra būtina, kadangi vystan-
tis smegenims, skausmo stimulas gali lemti CNS pokyčius 
ir sutrikimus, kurie lemia didesnį jautrumą skausmui, hi-
peralgeziją ateityje (16). Negalima pamiršti, kad bendrinė 
anestezija suteikia galimybę išsaugoti naujagimio gyvybę, 
kuomet chirurginio gydymo atidėjimas sukelia didesnę ri-
ziką nei ta, kurią, spėjama, kad gali sukelti bendrinė anes-
tezija (17, 18, 20). 

Straipsnio tikslas - remiantis eksperimentiniais bei 
klinikiniais tyrimais supažindinti su dabartinėmis žiniomis 
apie anestetikų poveikį besivystančioms smegenims bei su 

kai kurių biožymenų verte, esant įvairios kilmės smegenų 
ląstelių pažeidimui. 

Darbo objektas ir metodas
Atlikta mokslinių straipsnių, rekomendacijų apžvalga, 

analizė. Iš viso apžvelgta 60 mokslinės literatūros darbų 
nagrinėjama tematika, atrinktos 42 publikacijos, aktua-
liausiai atitinkančios smegenų ląstelių apoptozės temą. Re-
miantis šiomis publikacijomis, nagrinėjamos temos infor-
macija susisteminta, maksimailiai koncentruotai ir aiškiai 
pateikta straipsnyje.

Fiziologija ir preklinikiniai tyrimai. Apoptozė – už-
programuota ląstelės žūtis – energijos reikalaujantis proce-
sas, kurio metu, dalyvaujant kaspazių grupės fermentams, 
sunaikinamos funkciškai neaktyvios ar organizmui žalin-
gos ląstelės. Žinduoliams masyvi besivystančių smegenų 
ląstelių apoptozė yra būdinga ir apibūdinama kaip fizio-
loginis procesas, būtinas normaliam smegenų vystymuisi. 
Perteklinis neuronų kiekis susiformuoja vaisiaus vysty-
mosi laikotarpiu, o po gimimo, esant normaliam centrinės 
nervų sistemos vystymuisi, iki 70% neuronų sunyksta (24, 
26). Nėra aišku, ar eksperimentuose su gyvūnais aneste-
tikai paskatina jau užprogramuotų fiziologinei apoptozei 
neuronų žūtį, ar sukelia patologinę apoptozę (14). Sinapto-
genezė – kitas svarbus procesas, kuriam neigiamos įtakos 
gali turėti anesteziniai preparatai (14, 26, 27, 29, 39, 40). 
Naujagimių centrinės nervų sistemos sinaptogenezė vyksta 
nuo trečio nėštumo trimestro iki maždaug vienerių metų po 
gimimo (14, 16). Normaliai sinaptogenezei būtina optima-
li homeostazė su optimaliu neuromediatorių kiekiu. Ben-
driniai anestetikai, sukeldami aktyvinančių ir slopinančių 
neuromediatorių balanso pokyčius, sutrikdo pusiausvyrą ir, 
jei yra skiriami sinaptogenezės piko metu, gali sutrikdyti 
normalų sinapsių susidarymą (26, 31). Tokiu atveju neu-
ronai neformuoja prasmingų jungčių tarpusavyje ir žūsta 
apoptozės būdu (26).

Su gyvūnais atliekamų tyrimų rezultatai negali būti tie-
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siogiai pritaikomi žmonėms (14, 16-18, 20). Tiriant gyvū-
nus, dažniausiai neatliekama hipoksijos, hipotenzijos, hi-
perkarbijos bei kai kurių kitų faktorių, galinčių sukelti ląs-
telių apoptozę, stebėsena. Eksperimentiniuose tyrimuose 
naudojamos didelės anestetikų dozės, šie preparatai skiria-
mi ilgesnį laiką nei žmonėms, be to, gyvūnų smegenų pri-
sitaikymo funkcijos blogesnės nei žmonių (14, 18, 20, 22-
24, 29, 30). Be to, bendrinės anestezijos metu tiriamiesiems 
gyvūnams netaikomas skausminis stimulas, kuris, nesant 
analgezijos, pats gali sąlygoti smegenų ląstelių pažeidimą 
(16, 20, 23, 30). Normalios nervų sistemos raidos –  atmin-
ties, elgesio, pažintinės funkcijos, dėmesio –  sutrikimai 
būdingi gyvūnams, kuriems buvo taikyta bendrinė aneste-
zija (15, 16), tačiau negalima tvirtinti, kad žmonėms pana-
šus poveikis pasireiškia tiesiogiai dėl anestetikų (27, 28).

Klinikiniai epidemiologiniai ir biožymenų tyrimai. 
Nervų sistemos raidos sutrikimai pasireiškia 20-50%  vai-
kų, kuriems buvo atliekamos įgimtų širdies ydų korekcijos 
chirurginės operacijos (19). Neurologinių sutrikimų etiolo-
gija įvairi: nepakankamas smegenų subrendimas, per vėlai 
taikytas chirurginis gydymas mėlynųjų širdies ydų atve-
jais, ilgai trukusi smegenų hipoksija, nepakankama smege-
nų kraujotaka dirbtinės apytakos sąlygomis, chromosomų 
anomalijos (40,41). Pastaruoju metu tiriamas bendrosios 
anestezijos bei operacijos galimas poveikis centrinei nervų 
sistemai po širdies operacijų. Įvairių tyrimų metu, vertinant 
bendrinių anestetikų poveikį žmonių nervų sistemos raidai, 
gaunami prieštaringi rezultatai. Teigiama, jog vaikai, ku-
riems iki 3 metų amžiaus buvo taikyta daugiau nei viena 
bendrinė anestezija, turėjo mokymosi sutrikimų dažniau 
nei tie, kurie nebuvo operuoti (29, 30), tačiau nepateikiami 
duomenys  apie operuotų vaikų gretutines patologijas, po-
operacines komplikacijas (30), galėjusias turėti įtakos ner-
vų sistemos funkcijoms. 

Epidemiologiniai tyrimai, siekiantys patvirtinti ar pa-
neigti anestezijos poveikį vaikų kognityvinėms funkcijoms 
tęsiasi. Tačiau šie tyrimai yra ilgalaikiai, trunka metais ir 
jų rezultatų vis dar laukiama. Specifiniai serumo bioche-
miniai žymenys smegenų ląstelių apoptozei nustatyti pa-
dėtų klinicistams laiku imtis tinkamos taktikos siekiant iš-
vengti galimų apoptozės nulemtų komplikacijų (17). Tokie 
žymenys turėtų atitikti keletą reikalavimų:  būti jautrūs ir 
specifiški, lengvai aptinkami smegenų skystyje, kraujyje ar 
šlapime, tinkami baigčių prognozei. 

Idealus tokios būklės žymuo kol kas nežinomas (šiuo 
metu daugelis žymenų yra eksperimentinių ir klinikinių ty-
rimų objektu), bet  dažniausiai šiuo metu tiriami neuronams 
specifinė enolazė (NSE) ir S100β. Šie biocheminiai žyme-
nys patikimai koreliuoja su Glazgo komos skale, vertinant 
galvos smegenų traumą patyrusius pacientus (1, 17), smege-

nų išemijos atveju (1, 30). Šių žymenų koncentracija išauga 
po širdies operacijų, naudojant dirbtinę kraujo apytaką, dėl 
kurios gali sutrikti normali smegenų kraujotaka (1). Tikė-
tina, jog šių žymenų koncentracijos nustatymas gali būti 
naudingas identifikuojant patologinę galvos smegenų ląs-
telių apoptozę, vartojant anestezinius preparatus (17, 38).

NSE – glikolitinis citoplazmos fermentas, esantis neu-
ronuose, neuroendokrininėse (1, 12) ir navikinėse ląstelėse. 
Šis baltymas pasyviai pereina į ekstraceliulinį tarpą esant 
patologinėm sąlygom, kai įvyksta ląstelės destrukcija. Jo 
biologinis gyvavimo pusperiodis 48 val. (33). NSE taip pat 
aptinkama eritrocituose (12), todėl hemolizė gali iškreipti 
tyrimų rezultatus. Normali šio žymens koncentracija vaikų 
serume yra iki 5 nmol/ml (8). NSE koncentracijos padi-
dėjimą serume ar likvore lemia ne tik smegenų hipoksija, 
insultas ar subarachnoidinė hemoragija, bet ir smegenų 
trauma, Guillain-Barre sindromas, bakterinis meningitas ir 
encefalitas (8).  

S100β yra rūgštinis Ca2+ surišantis proteinas, didžiau-
siais kiekiais aptinkamas centrinėje nervų sistemoje: as-
trocituose bei Švano ląstelėse (1, 2). S100β yra specifinis 
smegenų pažeidimo žymuo, kuris parodo astrocitų pažei-
dimą ar žūtį (33, 34). Šis baltymas gali būti naudojamas 
kaip ankstyvas ir patikimas pranašas nustatant prastas fi-
ziologines ir kognityvines neurologines baigtis po širdies 
sustojimo (32). S100β gyvavimo pusperiodis yra apie 
30-60 minučių, 98% eliminacija vyksta per inkstus (3, 5). 
S100β, esant fiziologinėms koncentracijoms  atlieka svarbų 
vaidmenį reguliuodamas aksonų augimą, sinaptogenezę ir 
sinapsių remodeliaciją vystymosi periodu, saugo neuronus 
nuo toksinio glutamato poveikio ir stimuliuoja glutamato 
sunaudojimą smegenų glijos ląstelėse. Patologijos atvejais 
jo koncentracijos padidėja. Tačiau iki šiol tiksliai nėra ži-
noma, ar toks koncentracijos padidėjimas yra pažeidimo 
pasekmė, ar atvirkščiai - priežastis (5, 6). Pažeidus nervi-
nio audinio struktūrą, proteinas S100β pereina į cerebrosr-
pinalinį skystį ir difunduoja pro kraujo-smegenų barjerą į 
sisteminę kraujotaką (2, 11). Taigi, padidėjusi šio žymens 
koncentracija gali būti aptinkama skirtinguose biologi-
niuose skysčiuose: cerebrospinaliniame skystyje, periferi-
niame ar bambagyslės kraujyje, šlapime (3). Po smegenų 
pažaidos, S100β išsiskyrimas stebimas apie 4 paras (37). 
Šio žymens koncentracija didesnė pacientams, kuriems yra 
nustatyta intrakranijinė patologija, stebima patikima kore-
liacija su pirminiu ir antriniu smegenų pažeidimu bei su 
klinikinėmis baigtimis po 6 mėnesių (1). Kovesdi (33) et al. 
išanalizavo 85 straipsnius sutelkdami dėmesį į biožymenis. 
Dauguma straipsnių buvo prospektyvinės kohortinės studi-
jos, tiriančios pažeidimą ir/ar baigčių vertinimą. Padaryta 
išvada, kad S100β baltymas, esant sunkiai galvos smege-
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nų traumai, turi prognostinę reikšmę vertinant pažeidimo 
dydį ir galimas baigtis suaugusiesiems. Taigi, šis rodiklis 
tinkamas ne tik neuronų apoptozės konstatavimui, tačiau ir 
smegenų būklės stebėsenai, antrinio smegenų pažeidimo ir 
gydymo taktikos vertinimui bei išgyvenamumo prognoza-
vimui (1, 36).  

Sveikų naujagimių serume S100β koncentracija yra 
2,49±0,88 µg/l pirmąją gyvenimo dieną ir 2,52±0,71µg/l 
šeštąją gyvenimo dieną (2). Nustatyta, kad didesnė žymens 
koncentracija randama naujagimiams, gimusiems iš meko-
nijumi užterštų vaisiaus vandenų, jei vaisius patyrė hipok-
sinį stresą, esant hipoksinei išeminei encefalopatijai (HIE) 
(2, 5). S100β koncentracija koreliuoja su HIE sunkumo 
laipsniu: esant sunkaus laipsnio HIE, S100β koncentracija 
reikšmingai didesnė nei vidutinio ar lengvo laipsnio HIE 
metu (4,9). Naujagimiams, kuriems per pirmąsias 48 va-
landas S100β koncentracija buvo ≥12µg/l, dažnai pasitaikė 
letalinės išeitys ar cerebrinis paralyžius (4). S100β kiekis 
yra naudingas nustatant asfiksijos nulemtus perinatalinius 
smegenų pažeidimus (2). S100β koncentracija didėja esant 
neurologiniams sutrikimams, kai sumažėjus deguonies ir/
ar gliukozės koncentracijai, prasideda metabolinis pažei-
dimas (5). Artimosios infraraudonosios spektroskopijos, 
skirtos sergančių naujagimių galvos smegenų oksigenacijai 
vertinti, parametrai patikimai koreliuoja su  S100β koni-
centracija (7), taigi S100β yra patikimas rodiklis smegenų 
hipoksijai vertinti. Bambagyslės arterijoje S100β koncenj-
tracija reikšmingai didesnė esant acidozei ir patologiniams 
kardiotokografijos rodikliams (5). S100β koncentracija 
padidėja buvus perinatalinei infekcijai, gimdymo traumai, 
neišnešiotumo atveju, jei motina nėštumo metu vartojo 
gliukokortikoidus ir anestetikus (13). 

S100β ir NSE koreliacija su nervų sistemos vystymos-
si sutrikimais vertinama prieštaringai, skirtingų mokslinių 
tyrimų metu gaunami vieni kitiems prieštaraujantys re-
zultatai. Teigiama, kad NSE koncentracijos padidėjimas 
likvore susijęs su blogesnėmis baigtimis naujagimiams, 
sergantiems HIE (10). Matuojant NSE iki 96 valandų nuo 
gimimo, šio žymens koncentracija patikimai prognozuo-
ja neurologinį vystymąsi (13), tačiau retais atvejais, net 
ir esant neurologiniams sutrikimams, nustatoma normali 
NSE koncentracija (12). S100β žymuo yra patikimas rodi1-
klis vertinant artimąsias baigtis (1, 2). S100β koncentracin-
jos padidėjimas patikimiau koreliuoja su blogesnėmis pro-
gnozėmis: išliekant aukštam rodikliui dinamikoje, stebimi 
neurologiniai defektai ir vystymosi sutrikimai (12, 13). 
Normalios šio proteino  koncentracijos nurodo palankias 
baigtis po smegenų pažeidimo (1, 5).

Tiriant ITS gydomus naujagimius, nustatyta, kad pa-
cientų būklės sunkumas patikimai koreliuoja su didesnė-

mis S100β ir NSE koncentracijomis (1, 11). Didžiausi šių 
žymenų kiekiai nustatyti po invazyvių, didelės apimties 
operacijų, pavyzdžiui, įgimtų širdies defektų korekcijos, 
organų transplantacijos (11, 41, 42). Ilgalaikis ir žymus 
padidėjimas buvo susijęs su blogesnėmis baigtimis. Nau-
jagimiams pirmosiomis gyvenimo savaitėmis  atliekamos 
gyvybę išsaugančios operacijos: įgimtų širdies, žarnyno ir 
kitų, gyvybei pavojingų, defektų korekcijos. Daugeliui šių 
vaikų būdingas kvėpavimo funkcijos nepakankamumas, 
kurio gydymui būtina sedacija, analgezija bei ilgalaikė 
dirbtinė plaučių ventiliacija, kurios savo ruožtu gali būti 
susijusios su prastesnėmis baigtimis (39,40).  Taigi, aneste-
tikų poveikis centrinei nervų sistemai yra neatsiejamas nuo 
kardiovaskulinės bei kvėpavimo sistemos būklės, organų 
ir sistemų nebrandumo, įgimtų anomalijų, chirurginės in-
tervencijos, pooperacinės analgezijos ir sedacijos bei kitų 
hospitalizuotam naujagimiui galimų patologinių faktorių 
(30,17, 18, 21, 24). 

Išvados
Eksperimentiniai tyrimai su gyvūnais liudija apie 

anestetikų neurotoksinį poveikį. Tačiau epidemiologiniai 
tyrimai su žmonėmis yra prieštaringi ir duomenų su gyvū-
nais nepatvirtina, bet ir nepaneigia. Prospektyviniai stebi-
mieji tyrimai tęsiasi, jų rezultatų laukiama. 

Kliniškai svarbių CNS specifinių žymenų atradimas 
ir tyrimas būtų greitesnis būdas galimam poveikiui išsi-
aiškinti. Labiausiai ištirti naujagimiams, vaikams ir suau-
gusiems smegenų ląstelių pažeidimo žymenys yra NSE ir 
S100β, tačiau žymenų kitimai perioperaciniu laikotarpiu, 
ypač naujagimystėje, ištirti nepakankamai. Šiandien vargu 
ar galime kalbėti apie izoliuotą anestetinių medžiagų po-
veikį besivystančioms smegenims, veikiau apie daugybės 
veiksnių, įskaitant naujagimio būklę bei taikomas gydymo 
priemones, kurios gali turėti įtakos smegenų ląstelių nor-
maliam funkcionavimui, sąveiką. Anestezijos ir chirurgi-
nės intervencijos vaidmuo šioje sąveikoje, tikėtina, bus 
atskleistas ateityje.
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Summary
In these latter decades neurotoxicity of general anesthetics 

has been demonstrated in neonatal animal models. These data 
raised a concern about the safety of neonatal and pediatric anest-
hesia. However, prospective epidemiological studies in humans 
are still ongoing. Biological markers, which could be associated 
with anesthesia and outcome would be helpful in timely decisions 
regarding clinical practice in newborns and infants. To date, some 
brain specific proteins have been studies in various brain damage 
scenarios in neonates, children and adults. The purpose of the pre-
sent paper is to desribe current knowledge, based on experimental 
and clinical data, on the influence of anesthetics on the developing 
brain and the applicability of certain biomarkers in cases of cere-
bral cell damage.

Correspondence to: andrius.macas@kmuk.lt

Gauta 2013-01-29


