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Santrauka
Demencija yra lėtinis ir progresuojantis kognityvinių 
funkcijų sutrikimas, sukeltas neurodegeneracinių pa-
kitimų žmogaus smegenyse. Dėl ilgėjančios gyvenimo 
trukmės pastebimas drastiškas demencija sergančių žmo-
nių skaičius, kuris skatina ieškoti  šios būklės atsiradimo 
priežasčių ir jas koreguoti. Šio tyrimo tikslas yra išsi-
aiškinti anestezijos įtaką demencijos atsiradimui. Buvo 
nagrinėjami 2018-2021 m. publikuoti moksliniai straips-
niai. Rezultatai parodė, kad tiesioginė anestezijos įtaka 
demencijos atsiradimui, jos progresavimui yra abejotina, 
o atlikti tyrimai išlieka prieštaringi. Stebima pooperaci-
nio delyro įtaka kognityvinių funkcijų sutrikimui, kuris 
gali turėti įtakos ir demencijos eigai. Lyginant atskirų 
anestezijos rūšių įtaką demencijos pasireiškimui, sąsajų 
nerasta, tačiau regioninė anestezija sietina su mažesniu 
poveikiu atskiroms kognityvinėms funkcijoms poopera-
ciniu laikotarpiu.  

Įvadas 
Demencija − tai lėtinis ir progresuojantis neurodege-

neracinis sutrikimas, pasireiškiantis žymiu kognityvinių 
funkcijų suprastėjimu. Viena dažniausių demencijos formų 
− Alzheimerio liga, kuri diagnozuojama atmetus kraujagysli-
nės demencijos galimybę [1]. 2018 metais beveik 50 milijonų 
žmonių pasaulyje buvo paveikti Alzheimerio ligos ar kitos 
demencijos formos ir šis skaičius po 20 metų, manoma, dvi-
gubės dėl populiacijos senėjimo [2]. Senatvė įvardijama kaip 
vienas didelės rizikos veiksnių [3]. Kiti veiksniai, potencia-
liai lemiantys demencijos atsiradimą, yra moteriškoji lytis, 
šeimos ligos istorija, kardiovaskuliniai susirgimai, galvos 
trauma, depresija. Nepaisant Alzheimerio ligos asociacijos 
ataskaitų, tiksli šios ligos etiologija ir rizikos veiksniai lieka 
neaiškūs [1]. Be to gerėjant gyvenimo sąlygoms vis dažniau 

žmonių turi galimybę operuotis. Nemažai spekuliuota apie 
tai, kad anestezija gali būti kaip rizikos veiksnys demencijai 
atsirasti, ypač kai po anestezijos neretai žmogus patiria ūmų 
kognityvinių funkcijų pablogėjimą [4,5].

Tyrimo tikslas: atlikti 2018-2021 metais publikuotų 
mokslinių straipsnių, nagrinėjančių anestezijos sąsajas su 
demencijos atsiradimu, mokslinės literatūros apžvalgą ir 
analizę.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta sisteminė mokslinės literatūros apžvalga. Duo-

menys rinkti iš kompiuterinių bibliografinių medicininų 
duomenų bazių Science Direct, PubMed. Paieška vykdoma 
naudojant raktinius žodžius: dementia, anaesthesia, general, 
regional, cognitive, POCD, Alzheimer‘s disease. Apžvalgai 
naudoti 2018-2021 metais spausdinti straipsniai anglų kalba, 
atitinkantys tyrimo temą.

Tyrimo rezultatai
Alzheimerio ligos patologinis mechanizmas yra beta 

amiloido (Aβ) kaupimasis smegenyse. Po to atsiranda neu-
rofibriliniai raizginiai, kuriuos sudaro didelis kiekis Tau bal-
tymo  ir neurodegeneracija, kurią matome kaip smegenų 
žievės plonėjimą [6]. Viename tyrime buvo aiškintasi garinių 
anestetikų (izoflurano, sevoflurano ar desflurano) poveikį. 
Naudota Alzheimerio ligos 5xFAD pelių modelis ir rasta, 
kad trumpas anestetikų poveikis nesutrikdė nuo hipokampo 
priklausančios atminties ir nebuvo rasta amiloido-β (Aβ) 
atsidėjimo smegenyse. Ilgalaikis sevoflurano ar izoflurano 
poveikis padidino Aβ atsidėjimą CA1 ir CA3 hipokampo 
dalyse ir glijos ląstelių aktyvaciją migdoliniame kūne. Tai 
rodo nuo anestezijos laiko priklausantį poveikį [7]. Kitas 
tyrimas, naudojantis pelės ir neuronų tyrimus, atrado, kad 
sevofluranas, bet ne desfluranas, padidino tau ir p-tau kiekius 
kraujyje, neuronų kultūroje ar ekstraląstelinėse pūslelėse [8]. 
Klinikiniai pacientų tyrimai  rodo, kad sevofluranu pagrįsta 
anestezija, lyginant su pagrįsta propofoliu, gali padidinti 
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prailgintą vyresnių pacientų  neurokognityvinio atsigavimo 
dažnį  po didelės naviko šalinimo operacijos [9]. Kitame 
tyrime, kuriame ieškota buvusių operacijų su bendrine anes-
tezija ir amiloido atsidėjimo sąsajų. Ištirti net 585 70-91 
metų žmonės, kurių Aβ kiekis buvo matuojamas pasitelkiant 
Pitsburgo junginio B (PiB) pozitronų emisijos tomografijos 
skenavimą, tačiau nebuvo rasta jokių asociacijų tarp patiria-
mos operacijos su bendrine anestezija ir amiloido atsidėjimo 
vėlesniuose gyvenimo etapuose. Rasta sąsaja tarp operacijos 
ir bendrinės anestezijos bei sumažėjusio žievės storio Alzhei-
merio ligos metu pažeidžiamuose smegenų regionuose [10].  

Pooperacinis kognityvinių funkcijų sutrikimas (POCD) 
yra dažna pooperacinė komplikacija, kuri pasireiškia trum-
palaikiu atminties sutrikimu, sumažėjusiu informacijos ap-
dorojimu bei dėmesingumu. Kognityvinių funkcijų pakiti-
mas gali trukti kelias dienas, mėnesius ar net metus ir yra 
spekuliuojama, kad šios funkcijos blogėja ir toliau bei gali 
sukelti demenciją [11]. Sisteminė apžvalga, nagrinėjanti 7 
straipsnius, kuriuose aptarta beveik 3 tūkst. pacientų, tyrė 
POCD paplitimą laike (7 dienos/ 3 mėnesiai/ 12-60 mėnesių). 
Išsiaiškinta, kad kognityvinių funkcijų deficitas po operacijos 
išryškėjo 17-56 proc. pacientų su tendencija mažėti bėgant 
laikui (3-34,2%) [12]. Dar viena dažna pooperacinė kompli-
kacija, susijusi su kognityviniu pakenkimu, yra pooperacinis 
delyras (POD) [13]. Atlikta metaanalizė, kurioje tirti trum-
palaikiai (<12mėn.) bei ilgalaikiai (>12mėn.) kognityviniai 
sutrikimai, pasireiškę po POD. Į tyrimą buvo įtraukta 18 
prospektyvinių kohortinių tyrimų, išsiaiškinta reikšminga 
sąsaja tarp POD ir ilgalaikių bei trumpalaikių kognityvinių 
funkcijų sutrikimų. Rasta, kad POD susijęs su reikšminga 
demencijos rizika [14].

2020 metais publikuota sisteminė apžvalga ir metaanalizė 
nagrinėjo 2018-2020 metais paskelbtus straipsnius, ieško-
dami asociacijų tarp bendrinės anestezijos ir Alzheimerio 
ligos atsiradimo. Į tyrimą buvo įtraukti 46 atvejo kontrolės 
bei kohortiniai tyrimai. Tyrimas parodė teigiamą statistiškai 
reikšmingą sąsają tarp patiriamos anestezijos ir vėliau atsi-
radusios demencijos. Ši metaanalizė skaidė tiriamuosius į 
mažesnes grupes pagal anestezijos ekspozicijos įvertinimą 
ir rizikos padidėjimą Alzheimerio ligai. Nagrinėjant šią dalį 
buvo aptiktas neigiamas statistiškai reikšmingas ryšys stu-
dijose, kurios naudojo standartinį nuokrypį. Stebėtas statis-
tiškai reikšmingas  neigiamas ryšys tarp tyrimų, kurie rinko 
duomenis tik Alzheimerio liga sergančių pacientų, atmetant 
kitas demencijos formas. Pastarieji radiniai, didelis nevie-
nalytiškumas ir publikavimo šališkumo įrodymai skatina 
atsargiai interpretuoti šios metaanalizės rezultatus [4]. Ki-
tame tyrime, nagrinėjusiame demencijos riziką po totalinės 
histerektomijos, atliktos dėl gerybinių priežasčių, rasta, kad 
demencijos atsiradimui turėjo įtakos moters amžius, atliekant 

operaciją. Nustatyta, kad rizika didėjo ,,S formos“ kreive, 
ypač apie 50 metus, tai galėjo sukelti tokie veiksniai kaip 
operacija, anestetikas, hormonų pokyčiai. Tyrime nustatyta, 
kad didesnę riziką kelia bendrinė anestezija, lyginant su regi-
onine. Nerasta duomenų, patvirtinančių, kad operacijos tipas 
darytų įtaką demencijos atsiradimui vėlesniame laikotarpyje. 
Šis tyrimas neįtraukė kontrolinės grupės, todėl nagrinėti 
anestezijos poveikį demencijai atsirasti yra netikslinga [15]. 
2021 metais atliktas retrospektyvinis kohortinis tyrimas, 
nagrinėjantis skirtingos bendrinės bei regioninės anestezi-
jos įtaką demencijos atsiradimui, reikšmingo skirtumo tarp 
dviejų anestezijos formų nerado [16]. Buvo tirta ir anks-
čiau minėto pooperacinio kognityvinių funkcijų sutrikimo 
ir anestezijos metodų sąsaja, tačiau ryšio tarp bendrinės ir 
regioninės anestezijos ir ūmaus kognityvinių funkcijų su-
trikimo nenustatyta [17]. Kitas tyrimas rado, kad regioninė 
anestezija nepaveikia atminties [18].

Išvados
1. Tiesioginė anestezijos įtaka demencijos atsiradimui 

ir jos progresavimui yra abejotina.
2. Pooperacinis delyras turi įtakos trumpalaikiam ir il-

galaikiam  kognityvinių  funkcijų  sutrikimui, kuris galėtų 
lemti ir demencijos eigą.

3. Lyginant atskirų anestezijos rūšių įtaką demencijos pa-
sireiškimui, sąsajų nerasta, tačiau regioninė anestezija sietina 
su mažesniu poveikiu atskiroms kognityvinėms funkcijoms 
pooperaciniu laikotarpiu.  
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Summary
Dementia is a chronic and progressive cognitive impairment 

caused by neurodegenerative changes in the human brain. Due to 
the increasing life expectancy, there is a drastic number of people 
diagnosed with dementia, which encourages the research for cau-
ses of this condition and how to correct them. The purpose of this 
study is to find out the influence of anesthesia on the onset of de-
mentia. The 2018-2021 published scientific articles were analy-
zed. The results showed that the direct influence of anesthesia on 
the onset of dementia, its progression is questionable and the stu-
dies carried out remain contradictory. However, the influence of 
postoperative delirium on short-term and long-term impairment of 
cognitive functions is observed, which can also affect the course 
of dementia. When comparing the influence of individual types 
of anesthesia on dementia manifestation, no links were found, but 
regional anesthesia is associated with a lower effect on individual 
cognitive functions in the postoperative period.
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