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Sammanfattning - Elektrisk impedanstomografi som bilddiagnostisk metod för 
undersökning av ventilationsdistributionen under generell anestesi och vid 
hypergravitation 

Jakob Bergman
Syfte: Att undersöka elektrisk impedanstomografi(EIT) som bilddiagnostisk metod för undersökning av lungfunktionen vid 
spontan andning jämfört med generell anestesi, och vid hypergravitation. 
Studiedesign: Prospektiv klinisk s tudie och studier på försökspersoner. 
Plats: Operationssal på universitetssjukhus respektive centrifug avsedd för att studera G-krafter på människor på 
forskningslaboratorium. 
Försökspersoner: Nio patienter planerade för elektiv operation respektive åtta piloter inom franska flygvapnet. 
Metoder: Bä l te med elektrisk impedanstomografi-elektroder sattes runt bröstkorgen på patienterna innan operation och 
data  inhämtades under spontan andning och efter induktion av generell anestesi då patienterna ventilerades mekaniskt. 
Pi loterna hade på sig anti-G-byxor och andades luft respektive 100% syrgas via en ansiktsmask före och under exponering 
för +1,4 Gz ti l l +3,5 Gz i  en centrifug avsedd för människor. Under 8 minuter utsattes piloterna för +Gz-accelerationer högre 
än +1,6 Gz. EIT möjliggjorde kontinuerlig undersökning av regional ventilation. Följande tidpunkter s tuderades: +1,4 Gz, 
samt +1,6 Gz och +3,5 Gz vid upprepade tillfällen. 
Resultat: EIT visade på en omfördelning av ventilationsdistribution till den icke gravitationsberoende delen av lungan efter 
induktion av generell anestesi jämfört med spontan andning. Vi kunde även se icke statistisk s ignifikant sänkning av 
s lutexpiratorisk lungvolym (EELV). 
På  pi loterna visade EIT på klara globala minskningar i funktionell residualkapacitet (FRC) och tidalvolym, men ingen 
omfördelning av ventilationsdistribution. 
Slutsats: 1)Efter induktion av generell anestesi ses en omfördelning i ventilationsdistribution till den icke 
gravi tationsberoende delen av lungan vilket är förenligt med tidigare studier med andra metoder. 
2)Exponering för medelhög +Gz- acceleration sänker FRC och tidalvolym hos friska sittande försökspersoner, vilket tyder på 
luftvägsavstängning och kompressionsatelektas.  
3)EIT har visat sig vara en värdefull bilddiagnostisk metod för att påvisa dynamiska förändringar i  ventilationsdistribution 
under anestesi och vid hypergravitation, och har stor potential att bli ett användbart verktyg för diagnostik och 
monitorering i  framtiden. 
 
Abstract – Electric impedance tomography as an imaging method for investigation 
of ventilation distribution under general anaesthesia and hypergravity 
 

Jakob Bergman 
Objective: To investigate electric impedance tomography (EIT) as an imaging method for investigation of lung function 
during spontaneous breathing compared with after induction of general anaesthesia, and hypergravi ty. 
Design: Prospective cl inical investigation and investigation on healthy volunteers. 
Setting: Operation room at a  university hospital and human centrifuge at a  research laboratory. 
Subjects: Nine patients scheduled for elective surgery and eight pilots in the French Air Force. 
Methods: A bel t of EIT-electrodes was placed around the chest cage of the patients before surgery and data was acquired 
during spontaneous breathing and after induction of general anaesthesia. The pilots were wearing anti-G trousers and were 
breathing air or 100 % oxygen via a  facemask before and during exposure to +1,4 Gz to +3.5 Gz in a  human centrifuge. 
During 8 min the subjects were exposed to +Gz accelerations higher than +1.6 Gz. EIT enabled continuous recording of 
regional lung ventilation. The following time points were studied: +1,4 Gz, and +1.6 Gz to +3.5 Gz in a  repeated manner. 
Results: EIT data showed a  redistribution of ventilation to the non-dependent part of the lung after induction of general 
anaesthesia compared with spontaneous breathing. We also saw a s tatistical non-significant fall in end-expiratory lung 
volume (EELV). 
In the pilots, EIT data analysis demonstrated marked global decreases in functional residual capacity (FRC) and tidal volume, 
but no shift in ventilation distribution. 
Conclusions: 1) After induction of general anaesthesia there is a  redistribution of ventilation to the non-dependent part of 
the lung, confirming previous results by other methods. 2) Exposure to moderate +Gz accelerations lowers FRC and tidal 
volume in healthy s itting subjects, suggesting a irway closure and compression atelectasis. 
3) EIT has  proven to be a va luable imaging method to detect dynamic changes in ventilation distribution during anaesthesia 
and hypergravity, and has great potential for becoming a useful tool for diagnostics and monitoring in the future. 
 

 

 

 



 

Inledning 

Bilddiagnostik har varit väsentligt för att kunna diagnosticera olika tillstånd under anestesi 
och intensivvård. Till exempel har man med bilddiagnostik kunnat påvisa att lungan faller 
samman under generell anestesi. Likaledes har man kunnat påvisa det allvarliga tillståndet 
Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) som drabbar cirka 3000 personer i Sverige varje 
år med en mortalitet på över 40% beror på stor lungkollaps och ödem. Bilddiagnostiska 
metoder än vanlig slätröntgen, datortomografi (CT) och ultraljud, men nyligen har en ny 
online bilddiagnostisk metod, elektrisk impedanstomografi (EIT) som kan utföras bedside 
utvecklats. De existerande metoderna har flera begränsningar. Slätröntgen ger dålig 
upplösning, och CT kräver transport av patienten och ger precis som ultraljud bara en 
ögonblicksbild av förhållandena i lungan, medan (EIT) tillåter kontinuerlig övervakning i 
realtid av lungfunktionen. EIT är en funktionell bilddiagnostisk metod med möjlighet att 
tillfredsställa många kliniska behov. Nyligen genomförda studier har visat att EIT på ett 
pålitligt sätt kan upptäcka regionala skillnader i ventilationsdistribution. Studier finns med EIT 
under generell anestesi, men effekten på den slutexpiratoriska lungvolymen (EELV) är ej 
noga undersökt.  

Avstängning av luftvägar och atelektasbildning sker inte bara under anestesi och 
hosintensivvårdspatienter. Stridspiloter verkar i en fysiskt utmanande miljö. De höga G-
krafterna som de utsätts för under flygningar kräver användning av anti-G-byxor för att 
transportera motverka cirkulatorisk kollaps eftersom blodvolymen annars distribueras till 
benen samt inhalation av höga fraktioner syrgas för att undvika hypoxemi. Detta bidrar dock 
till att lungan faller samman. I en nyligen genomförd studie[1] fann man att 64% av piloterna 
som använde franska flygvapnets nya Rafale-plan klagade på andningssvårigheter, jämfört 
med 27% hos en äldre flygplansmodell. Dessa piloter genomgår medicinska undersökningar 
regelbundet och är friska från hjärt-och lungsjukdomar. Samtidigt som introduktionen av de 
nya Rafale-planen introducerades ett nytt system för leverans av syrgas i kabinen.  
Vanligaste symptomen hos piloterna var andfåddhet, hosta, bröstsmärta och svårighet att ta 
djupa andetag, som oftast uppstod tidigt under flygningarna. 28% beskrev problemen som 
mycket besvärande. Lungröntgen och CT-thorax har påvisat atelektaser vid detta tillstånd[2] 
(se bild 1). För en klar majoritet försvann besvären snart efter flygningen, men för enstaka 
piloter kunde de kvarstå i många timmar. Hos många försvann de efter att ha hostat eller 
tagit djupa andetag, vilket simulerar en rekryteringsmanöver man kan utföra vid mekanisk 
ventilation för att reversera atelektaser. Sammantaget stämmer både etiologi och 
symptomatologi väl överens med den för accelerationsatelektas. Sannolika orsaker är en 
kombination av: 1) exponering för relativ hyperoxi, det vill säga syrgastillgången är större än 
vad som krävs för den givna höjden; 2) exponering för +Gz accelerationer, det vill säga 
accelerationer i riktningen huvud-fot; 3) bröstkorgskompression av anti-G-byxor. Utöver 
detta har piloterna på sig en 7 kg tung flytväst som kan orsaka viss kompression av 



bröstkorgen. Dessa effekter har inte isolerats, och särskilt regional lungventilation under 
exponering för +Gz acceleration är ej väl kartlagd. Ökad kunskap inom området ger möjlighet 
att optimera förhållandena för piloterna.  

Min roll i detta projekt var att analysera EIT-bilderna i två material, hos patienter före och 
efter induktion av generell anestesi samt stridspiloter som utsätts för hypergravitation. 
Syftet är att utöka kunskapen om vad som händer i lungan vid dessa förhållanden. I denna 
uppsats kommer jag att undersöka och diskutera EIT som bilddiagnostisk metod inom dessa 
två användningsområden. 

  

Bild 1. Lungröntgen 1,5 h efter flygning visar bild som vid atelektas, normal lungröntgen togs innan flygning 
(vänster). Datortomografi på samma pilot 3 timmar efter flygning med atelektasbildning och ground glass-
utseende (höger). Med tillstånd från Stephanie Montmerle.  

Principer för EIT 

EIT går ut på att 16, eller som i vår studie, 32 elektroder fästs i ett band runt bröstkorgen(se 
bild 2). Elektroderna kan placeras på olika nivåer på bröstkorgen, men ofta placeras bältet i 
nedre delen av bröstkorgen för att bäst monitorera området av lungan precis ovanför 
diafragma. En svag ström förs in från en elektrod och potentialskillnader uppmäts hos andra 
elektroder. Växelströmmen skickas in i ett roterande mönster, är svag (5 mA)och har en 
frekvens på 50-80 kHZ. Den potential som registreras beror på konduktiviteten i området 
mellan elektroderna, som i sin tur avgörs av de bioelektriska egenskaperna hos vävnaden i 
detta område. Genom att använda olika tekniker för rekonstruktion kan globala och lokala 
kurvor över impedans i relation till tid beräknas i ett 5-10 cm djupt transversellt snitt av 
impedansvariationer i bröstkorgen, som kan visa på dynamiska förändringar av vatten- och 
luftinnehåll i detta område. Grundprincipen är att luft har högre impedans än vätska, så när 
lufthalten ökas i lungan (inandning) ökar lungans impedans kraftigt medan bröstkorgväggens 
impedans är tämligen oförändrad[3].  



  

Bild 2. Placering av elektroderna i bälte runt thorax(vänster). Transversellt CT-snitt över thorax med schematisk 
bild av elektrodernas placering(höger). Med tillstånd från João Batista Borges. 

Alla bilder byggs upp av pixlar, som är det minsta kontrollerbara elementet och har endast 
en färg i hela sitt utbredningsområde. Inom EIT resulterar mätningarna i en 32 x 32 pixlar 
stor bild (se bild 3), där varje kvadratisk pixel får en viss färg beroende på 
impedansförändringen just i bildögonblicket. Det illustreras med olika färger som relativt till 
varandra beskriver hur ventilationen fördelar sig. Nackdelen med den matematiska 
rekonstruktion som krävs för att översätta impedansförändringar till bilder är att små 
skillnader i uppmätt potential kan resultera i helt olika tolkningar av hur förhållandena i 
bröstkorgen ser ut. För att hantera detta problem används normaliseringstekniker och 
antaganden då rådata tolkas. I hanteringen av mätningarna filtreras störningar bort. 
Störningarna beror till exempel på hjärtrörelser och perfusion av organ i bröstkorgen. När 
patienten håller andan får man istället bort impedansförändringar orsakade av ventilation 
och kan därför bedöma lungperfusion, vilket kan göras med tillfredställande precision och är 
ett potentiellt framtida användningsområde för EIT[4]. Ett annat problem är att hantera 
felkällan som beror på bröstkorgens form. I beräkningsmodellen antas en standardiserad, 
nästan rund thoraxform, vilket inte stämmer överens med verkligheten. Genom att bygga 
bilden på relativa impedansförändringar istället för ett absolut värde minimeras denna 
felkälla då felet är i princip lika stort i alla konsekutiva mätningar. Nackdelen med denna 
teknik, funktionell EIT (fEIT), är att man inte upptäcker områden som inte ändrar sig, till 
exempel atelektaser och pneumothorax. Däremot kan man upptäcka själva förändringen i 
sig, till exempel att ett område som nyligen varit ventilerat men upphör att vara det. 
Beroende på de kliniska förutsättningarna är olika orsaker till förändringen mer eller mindre 
sannolika. En stor del av forskningen som gjorts är utförd med fEIT. Vi har även använt fEIT i 
den här studien. 

 



 

Bild 3. Schematisk bild av hur innehållet i bröstkorgen rekonstrueras(vänster). Resulterande EIT-bild (tvärsnitt av 
bröstkorgen, ventralt = uppåt i bilden) över ventilationsdistributionen med färgskala till höger, där vitt indikerar 
högst ventilation och mörkblå lägst. Diagrammet nedtill i bild visar totala impedansförändringen per bild, där 
50 bilder motsvarar 1 sekund(höger). Med tillstånd från João Batista Borges. 

Generell Anestesi 

Varje år genomförs generell anestesi på cirka 15-20 miljoner patienter i Europa och 
uppskattningsvis cirka 100 miljoner i världen[5]. För de flesta patienter är det säkert och 
relativt komplikationsfritt. Ett problem är dock de lungkomplikationer som följer med 
generell anestesi.  Lungkomplikationer förekommer i högre frekvens än hjärtkomplikationer, 
orsakar längre vårdtider och ger upphov till avsevärd mortalitet och morbiditet[6]. 
Postoperativa lungkomplikationer uppträder hos 2-19% av alla patienter efter icke-kardiell 
kirurgi[7]. Pneumoni är en allvarlig komplikation, särskilt när den följs av sepsis. Pneumoni 
uppträder hos 1,5%, och hos dessa är 30-dagarsmortaliteten 21%. Risken påverkades kraftigt 
av faktorer som ålder och typ av operation[8]. Enligt en europeisk multicenterstudie var 30-
dagarsmortaliteten hos patienter med postoperativa lungkomplikationer 19,5% jämfört med 
0,5% hos de utan postoperativa lungkomplikationer[9]. En fruktad komplikation är ARDS som 
har en mortalitet på över 40%, även om prognosen för dessa patienter gradvis 
förbättras[10]. 

Lungmekaniksförändringar vid anestesi 

Varför sker postoperativa lungkomplikationer? En viktig orsak tros vara att lungorna hos 
många patienter faller samman vid generell anestesi. Bara genom att ligga på rygg sjunker 
FRC med 20-25%[11]. En sammanställning visar att alla anestesiläkemedel[12] förutom 
ketamin[13] orsakar ett fall av funktionell residualkapacitet (FRC).  



 

Bild 4. Schematisk bild över olika lungvolymer. 

Det beror sannolikt på en minskad tonus under slutexpirationen i inandningsmuskulaturen. 
Ketamin, ett anestesimedel som inte påverkar muskeltonus ger ingen FRC-sänkning, 
däremot om detta medel används tillsammans med muskelrelaxantia sker ett fall i FRC[14]. 
En sänkning av muskeltonus i inandningsmuskulaturen medför att lungans elastiska krafter 
överväger under slutexpirationen och ”drar upp” diafragma i thorax och därmed minskar 
lungvolymen. Partiell förlamning med pancuronium av liggande försökspersoner sänker FRC 
med 0,8 L [15]. Enligt en studie på friska individer sövda på halotan, muskelrelaxerade och 
mekanisk ventilerade minskade FRC med 0,5 L, vilket beror på en förskjutning av diafragma i 
kranial riktning och en minskad thorakal tvärsnittsyta[16]. Vid vaket tillstånd är normalt 
buktrycket positivt och trycket i lungorna neutralt och negativt intrapleuralt vid FRC. För att 
lungorna inte ska falla samman krävs en tonus i diafragma. Om diafragma relaxeras pressas 
bukinnehållet uppåt mot thorax, och minskar FRC. Sålunda, vid paralys av diafragma sker en 
stor förskjutning av diafragma i kranial riktning i den gravitationsberoende delen av lungan. 
Dessutom ändras den rörelse som sker hos diafragma vid varje andetag, vid spontan andning 
både vid vaket tillstånd och under anestesi sker majoriteten av rörelsen vid varje andetag i 
den gravitationsberoende delen av lungan. Vid muskelparalys sker det främst i den icke 
gravitationsberoende delen av lungan[17]. Vid mekanisk ventilation under generell anestesi 
sker således en omfördelning av ventilationsdistribution till lungans ventrala delar då 
patienten ligger på rygg[18]. I och med den ändrade thoraxformen samt ändrad position och 
rörlighet i diafragma trycks luftvägarna ihop och kompressionsatelektas uppstår. Detta sker 
redan 5 min efter induktion av anestesi, så tidigt har alltså redan majoriteten av all 
atelektasbildning redan skett[19]. Då man andas på låga lungvolymer, det vill säga nära 
residualvolymen, kan pleuratrycket bli högre än luftvägstrycket vilket orsakar avstängning av 
luftvägen[20], och all luft distalt om detta fångas. Luftvägen öppnas igen först då man 
uppnår ett kritiskt öppningstryck. Syret i den luften som fångas kommer fortfarande kunna 



diffundera genom alveolväggen, vilket minskar trycket som håller alveolen öppen och kan 
orsaka den kollapsar, så kallad absorptionsatelektas (se bild 5). Detta sker i högre 
utsträckning och snabbare då patienten inhalerar en ökad fraktion syrgas[21], i och med att 
en större andel av luftvolymen i alveolen snabbt försvinner in i blodet. Detta föranleder en 
avvägning vid tillfället för induktion av generell anestesi, en hög fraktion syrgas ger längre tid 
innan hypoxemi om problem med tillgång till fri luftväg skulle uppstå, men orsakar mer 
atelektasbildning och alla de komplikationer det medför. Atelektaser kan även uppstå på 
grund av surfaktantbrist. Ventilation med ökat PEEP minskar förekomst av atelektaser i 
lungan genom att det höga trycket håller alveolerna öppna[19]. 

 

Bild 5. Illustration av mekanismen för absorptionsatelektas. Med tillstånd från Stephanie Montmerle. 

Atelektasbildning och dess negativa effekter 

Evidens för atelektasbildning under generell anestesi grundar sig på förtätnader man såg på 
postoperativa CT-undersökningar av barn, vilket sågs hos 81% av patienterna[22].Samma 
förtätnader visade sig finnas på vuxna[23], och i djurstudier visade man histologiskt att de 
områden med förtätnader av samma utseende som hos människa på CT var just 
atelektaser[24, 25]. Mer än 90 % av alla patienter som genomgår anestesi utvecklar 
atelektaser i varierande utsträckning mellan nästan ingenting upp till 30 % vid ett CT-snitt 
taget nära diafragma, genomsnittet är 4% av området. Graden av atelektas minskar mot 
lungans apex[26]. Då det atelektatiska området huvudsakligen består av lungvävnad och 
normal lungvävnad består av 20-40% lungvävnad(resten är luft), således är 15-20% av den 
basala delen av lungan kollapsad innan operationen ens kommit igång[27].  



Atelektasbildning orsakar en ofördelaktig omfördelning i förhållandet mellan ventilation och 
perfusion samt orsakar försämrat gasutbyte. Det kan ge upphov till en inflammatorisk 
reaktion och utgöra ett fokus för postoperativ pneumoni. Atelektasbildning sänker den 
fagocyterande effekten hos makrofager, som dock snart återgår till det normala då 
atelektasen reverseras[28]. Exogen surfaktantlösning (som minskar förekomst av atelektas) 
hindrar bakterietillväxt i lungan i experimentella djurmodeller och minskar translokalisation 
till blodet, denna effekt var ännu mer uttalad då lungorna ventilerades med tillräckligt 
positivt slutexpiratoriskt tryck (PEEP) enligt Open Lung Concept [29]. Mekanisk ventilation 
med höga tidalvolymer(volutrauma) och upprepad öppning och stängning av atelektatiska 
delar av lungan (atelektrauma) skadar alveolarepitelet i lungan och ökar dess 
permeabilitet[30, 31]. En skadad barriär underlättar sannolikt translokalisation av bakterier 
till blodbanan. Ventilation med PEEP skyddar mot utveckling av ödem och histologisk 
verifierbar cellskada[31, 32].  Genom att ventilera med 10 cm2 H2O PEEP kan man minska 
translokalisation av bakterier till blodbanan i djurmodeller[31, 33]. Att ha tillgång till ett 
verktyg som kan monitorera kollaps och alveolär recruitment vid terapeutiska åtgärder som 
användning av ökad PEEP och rekryteringsmanövrar samt att bedöma regional 
ventilationsdistribution är således av stort kliniskt värde för att kunna potentiellt minimera 
morbiditet och mortalitet för patienter som genomgår generell anestesi och under 
intensivvård.  

Studier med EIT på lungfunktion 
En mängd valideringsstudier av EIT har gjorts. Man har visat på god korrelation mellan hur 
mycket luft som förs in i lungan och förändring av impedans[34, 35](se bild 6), vilket kan 
extrapoleras för att beräkna tidalvolym[36]. Detta har även verifierats med 
pletysmografi[37]. Ytterligare studier med CT har gjorts för att validera EITs bedömning av 
regional fördelning[38, 39]. För att upptäcka förändringar i regional ventilationsdistribution 
kan lungan delas in i olika Regions of Interest (ROI). Det kan användas till exempel för att 
kartlägga skillnader mellan höger och vänster lunga eller dorsala respektive ventrala delar av 
lungan, och hur ventilationsdistributionen förändras över tid. 

 



Bild 6. Linjär korrelation mellan impedansförändring(∆Z) och hur mycket luft som förs in i lungan mätt med 
spirometri[40].  

Vid mekanisk ventilation avgörs FRC av PEEP-nivån. Det är därför då bättre att tala om 
slutexpiratorisk lungvolym(EELV). EELV ökar vid ökad PEEP i och med lungrekrytering och 
uttänjning av alveoler. Det har visats att spirometriska uppmätningar av inspiratorisk-
exspiratorisk tidalvolym stämmer väl överens med impedansförändringar uppmätt av EIT för 
beräkning av förändring av EELV jämfört med spirometri[40]. Förändringar av PEEP på 
mekaniskt ventilerade patienter följer väl förändringar i EELV mätt med EIT[41].  

En studie som liknar vår[42] inom detta område har visat en ventral förskjutning av 
ventilationsdistributionen på vuxna patienter under generell anestesi jämfört med innan 
anestesi som ventilerades mekanisk ventilation med ökat PEEP (PPV) och vid spontan 
andning med tryckunderstöd (PSV). Denna förskjutning sker dock ej vid spontan andning 
(SB). Skillnaden mellan SB och PPV förklaras med diafragmas förändrade rörelsedynamik vid 
mekanisk ventilation, samt högre lungcompliance i den ventrala regionen. Den oväntade 
frånvaro av skillnad mellan PSV och PPV ansågs av artikelförfattarna bero på att analysen 
skedde vid maximal inspiration, då tryck och tidalvolym var snarlikt i PSV och PPV. Att 
ventilationsdistributionen inte ändras under generell anestesi med spontan andning är 
förenligt med de resultat som visats tidigare[43], i denna studie med en lägre genomsnittlig 
tidalvolym och högre andningsfrekvens. Dessa parametrar verkar således inte påverka 
ventilationsdistributionen vid spontan andning under generell anestesi. I en studie på 
hjärtsjuka barn visades att EELV sjunker efter induktion av anestesi med full återhämtning 
efter initiering av mekanisk ventilation med PEEP. Under induktionen skedde en 
omfördelning av ventilation från gravitationsberoende delen till den icke 
gravitationsberoende delen av lungan vilket bestod under observationstiden[44]. I en studie 
på patienter som genomgick laparoskopisk kolecystektomi visades att en initial 
rekryteringsmanöver med 10 cm PEEP minskade omfördelningen av ventilationsdistribution 
mot de mer ventrala delarna av lungan jämfört med de patienter som inte 
lungrekryterades[45]. 

Hypergravitation 

Då den mänskliga kroppen utsätts för starka accelerationskrafter påverkas många organ i 
kroppen, inte minst lungorna. Accelerationskrafter kan verka i olika riktningar, enligt en 
standardiserad nomenklatur har man valt att kalla krafter längsmed en stående kropps 
längdaxel Gz, en kraft som verkar från huvud mot fot kallas därmed +Gz och i motsatt 
riktning -Gz. Krafter i horisontalled framåt-bakåt benämns Gx, således kallas en kraft som 
verkar från kotpelaren mot sternum +Gx, och en som verkar i motsatt riktning –Gx. En kraft 
som verkar horisontellt från höger till vänster kallas +Gy, en som verkar från vänster till 
höger kallas –Gy. Siffran innan mosvarar styrkan på kraften, +3Gz motsvarar alltså tre gånger 
den normala gravitationskraften i ritktning huvud-fot. 



Då Gx ökas försvåras andningsarbetet avsevärt för en person som ligger på rygg, vilket 
orsakas av bröstkorgen ökade tyngd. Detta resulterar i en halvering av vitalkapacitet vid 
+6Gx, och vid +12Gx är vitalkapaciteten av samma storlek som tidalvolymen. Ökas Gx 
ytterligare kan man inte andas då andningsmuskulaturen snabbt blir utmattad[46]. 
Gravitationskraften orsakar en vertikal gradient i ventilation. Tryckgradienten är en funktion 
av lungvikt, så trycket ökar med 0,2 cm H2O/cm i höjdled. Ökat Gx påverkar 
ventilationsdistributionen uttryckt som ventilation per lungenhet. Ju högre Gx, desto lägre 
andel av ventilationen sker i de basala delarna av lungan, vid +5Gx sker ingen ventilation i de 
nedersta 3 cm av lungan[47]. Ett ökat Gz har avsevärd påverkan på stängningsvolymen 
”closing volume”, det vill säga den lungvolym (uttryckt som fraktion av vitalkapaciteten) där 
dynamisk kompression av luftvägarna uppträder. Vid normal gravitation ligger det kring 14% 
av vitalkapaciten (beroende av ålder och lungfunktion), för att öka till över 30% vid +3 
Gz[48], vilket innebär att en människa under de betingelserna måste andas med högre 
slutexpiratorisk lungvolym för att undvika atelektasbildning. Centrifugstudier har visat att 
lungkollaps alltid sker i den gravitationsberoende delen av lungan, vid –Gz sker istället 
kollaps i de apikala delarna av lungan[49]. Ökat Gz påverkar inte VC och RV i större 
utsträckning, men ökar FRC till med 450 ml vid +3Gz, vilket beror på att diafragma rör sig 
nedåt med 1 cm vid +2 Gz och 2 cm vid +4 Gz [50].  I en studie med lungvolymer mätt med 
washout-teknik ökar tidalvolymen med ca 5 % vid +3 Gz, FRC ökar med 14% och 
accelerationen leder till en ökad inhomogenitet i ventilationsdistributionen mellan olika 
delar av lungan. Anti-G-byxor som går upp till naveln minskar FRC med 31% vid +3Gz (vilket 
beror på ett ökat buktryck) och ökar mängden luft som fångas distalt om kollapsade 
luftvägar[51]. Dessa resultat motsägs delvis av studier på effekt av acceleration mätt med 
EIT. En studie som inkluderade EIT-mätning med försökspersonerna i sidoläge visade att FRC 
ökar vid 2G i den icke-gravitationsberoende lungan, medan FRC sjunker vid 2G i den 
gravitationsberoende lungan. Då försökspersonerna istället låg på rygg förelåg inga 
skillnader mellan lungorna, och FRC var oförändrad jämfört med vid 1 G [52]. I en annan 
studie med EIT var FRC relativt oförändrat vid 2 G, medan man då kunde se en lätt sänkning 
av tidalvolym i de gravitationsberoende delarna av lungan[53]. En oförändrad FRC vid ökning 
av Gz stöds av andra studier[54, 55]. Ventilationsdistrubutionen blir mer ojämnt fördelad då 
Gz ökar.[56] 

Även lungperfusionen påverkas av acceleration. Både systoliskt och diastoliskt tryck i 
lungartären sjunker linjärt med ökande Gz[57]. Vid +3 Gz saknar hela området ovanför 
lunghilus i en upprättstående lunga perfusion. Detta beror på att lungartärtrycket då blivit så 
lågt att det är lägre än alveolartrycket, vilket komprimerar blodkärlen(West’s Zone I). I och 
med att vätska har högre densitet än luft ökar lungartärtrycket snabbare än alveolartrycket  i 
kaudal riktning. Nedanför lunghilus är lungartärtrycket högre än alveolartrycket, men 
alveolartrycket är högre än lungvenstrycket, vilket medför ett konstant flöde proportionellt 
mot lungartärtrycket(West’s Zone II). Nedanför detta är både lungartärtryck och 
lungvenstryck högre än alveolartrycket och blodflödet ökar till följd av hydrostatisk 
distension av kapillärbädden(West’s Zone III). Då ventilationen som ovan nämnts minskar 



och till slut upphör basalt vid ökande acceleration medför detta ett ökad område med en 
ofördelaktig ventilation-perfusion-ratio, apikalt är ration för hög och basalt för låg. Vid 
normal gravitation har majoriten av lungan en fördelaktig ratio(0,5-2,0), medan vid +5 Gx är 
det bara ett 5 cm högt område i mitten av lungan som har detta[47]. Detta orsakar en 
betydande shuntning av blod vilket leder till arteriell desaturation, som blir värre med ökad 
acceleration och kan sjunka ner mot 70-80% vid +8Gx.  

Skyddsstrategier för ökade G-krafter har utvecklats i syfte att förhindra medvetslöshet hos 
piloten. Detta sker då blod samlas i benen, vilket minskar preload, vilket i sin tur minskar 
slagvolymen och ett fall i systoliskt blodtryck[58], vilket leder till medvetslöshet. Om piloten 
sitter lutad 30° istället för vertikalt minskar den hydrostatiska tryckskillnaden mellan ben och 
hjärta, och mellan hjärta och hjärna. Det leder dock till en ökad +Gx för varje enhet som +Gz 
ökas, vilket ökar kompression av bröstkorgen[59]. Anti-G-byxorna orsakar kompression av 
venösa blodkärl i benen och magen, vilket i viss utsträckning bibehåller preload. Mätningar 
på hundar visar att pleuratrycket stiger och blir positivt över en stor del av lungorna i 
tillräcklig omfattning för att orsaka kompression av luftvägar[60]. 

Accelerationsatelektas är ett tillstånd sker hos jetpiloter då de utsätts för höga G-krafter, 
andas 100% syrgas och har på sig anti-G-byxor[49]. De höga G-krafterna ökar 
stängningsvolymen, vilket innebär att piloten andas på en lungvolym under 
stängningsvolymen för de basala delarna av lungan, där luft fångas bakom kollapsade 
luftvägar. Den höga syrgasfraktionen är nödvändig vid högre höjder då atmosfärstrycket 
minskar och därmed partialtrycket syre är lägre, men den höga inhalerade syrgasfraktionen 
resulterar i snabb absorptionsatelektasbildning. Även anti-G-byxor tros bidra till 
kompression av bröstkorgen och därmed komprimera luftvägar som lättare faller samman. 
Det höga buktrycket leder till stas i de pulmonella blodkärlen. Accelerationsatelektas ger 
symptom i form av retrosternal smärta, svårighet att djupandas, och hosta. På slätröntgen 
ses basal lungkollaps. Vitalkapaciteten sjunker avsevärt då testpersoner utsätts för dessa 
förhållanden. Hos friska individer är som sagt tillståndet reversibelt, men långtidseffeketer 
av upprepad exponering för accelerationsatelektas är ej känd. Det har dock visats att hundar 
som utsattes för för höga Gz regelbundet under en längre tidsperiod utvecklade atelektas, 
traumatisk lungskada, pneumoni och lungfibros[61]. 

Frågeställning 

I vår studie ville vi studera de förändringar som sker i ventilationsdistribution efter induktion 
av anestesi i syfte att se om EIT upptäcker samma förändringar i lungmekanik som ovan 
beskrivits både med EIT och med andra undersökningsmetoder. Såvitt jag har kunnat finna 
finns det inte någon studie som har mätt förändring av EELV hos vuxna efter induktion av 
generell anestesi. EIT är ett potentiellt redskap för att i framtiden monitorera riskpatienter 
perioperativt för att snabbt kunna detektera och reversera atelektaser och kollaps av 
luftvägar för att förhindra de komplikationer som beskrivits tidigare. Därför är det intressant 
att kartlägga de förändringar som sker i lungfunktion under induktion av generell anestesi 



och det perioperativa förloppet, och se hur väl EIT fungerar i den rollen. De dynamiska 
förändringar i lungfunktion som sker under hypergravitation är inte väl kartlagda med EIT.  
De studier som har undersökt effekten av hypergravitation på FRC och tidalvolym är till viss 
del motsägelsefulla. Den kontinuerliga övervakningen som EIT ger möjliggör att distingera 
mellan olika faktorer under flygningen som är ansvariga för bildning av 
accelerationsatelektaser och orsakar piloternas symptom. De sannolika orsakerna är en 
kombination av; 1) exponering före relativ hyperoxi, det vill säga syretillgång större än vad 
som krävs vid en given höjd; 2) exponering för Gz-accelerationer, det vill säga accelerationer 
i riktning huvud-fot; 3) kompression av bröstkorgen av anti-G-byxor. Deras individuella 
bidrag har inte bestämts, och särskilt regional lungventilation vid höga Gz har inte kartlagts 
väl. Studiens frågeställningar kan alltså formuleras med: 
 

1. Hur påverkas ventilationsdistribution och EELV efter induktion av anestesi jämfört 
med vid spontan andning, och föreligger det skillnader mellan olika regioner i 
lungan? 

2. Är EIT användbart för att i realtid monitorera förändringar i ventilationsdistribution i 
en perioperativ miljö? 

3. Vilka förändringar sker i ventilationsdistribution, FRC och tidalvolym vid exponering 
för hypergravitation, höga fraktioner syrgas och anti-G-byxor? 

Min hypotes är att EIT kan påvisa resultat förenliga med tidigare kunskap om lungmekanik, 
det vill säga en ventral förskjutning av ventilationsdistributionen från de 
gravitationsberoende delarna av lungan till de icke gravitationsberoende, samt en sänkning 
av EELV, främst i de dorsala gravitationsberoende delarna av lungan vid induktion av 
generell anestesi. Vid hypergravitation hypotiserar jag att EIT kommer att finna en sänkning 
av FRC och tidalvolym vid exponering för ökat Gz, en effekt som förstärks då 
försökspersonerna andas högre fraktioner syrgas. Effekten kommer antagligen bli större i de 
gravitationsberoende delarna av lungorna. 

 

Material och metoder 

EIT under generell anestesi: 

Studieprotokollet godkändes av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, Sverige. 9 
patienter, 5 kvinnor och 4 män, inkluderas efter skriftligt och informerat medgivande. Deras 
ålder varierade mellan 29 och 68 år, medel var 45 år. Patienterna var schemalagda för 
elektiv thyroidea- eller ÖNH-kirurgi. Patienter med allvarlig lungsjukdom samt storrökare 
exkluderades. Innan de kom in i operationssalen togs patienterna till ett separat rum för 
mätningar under spontan andning. Ett bälte innehållande 32 elektroder placerades runt 
thorax i höjde med intercostalrum 2 och kopplades till EIT-monitorn. Patienterna 
positionerades på operationsbordet och transporterades in i operationssalen med bältet på. 



En mätning utfördes innan induktion av generell anestesi då patienterna andades spontant, 
och en andra mätning utfördes cirka 30 minuter efter induktion av generell anestesi. Alla 
mätningar utfördes med patienterna liggandes på rygg. 

Deltagare Kön Ålder Typ av operation 
K1 Man 68 Hörselgångsexostos 
K2 Man 36 Septumplastik 
K4 Man 32 Parotis 
K5 Man 57 Panscopi 
K6 Kvinna  35 Hemithyrectomi 
K7 Kvinna 29 Hemithyrectomi 
K8 Kvinna 48 Kolesteatom 
K9 Kvinna 58 Parathyroidectomi 
K10 Kvinna 43 Hemithyrectomi 
       

Anestesi 

Generell anestesi inducerades med Propofol-infusion (-14 mg/kg/h) och intermittent 
Fentanyl-injektioner (100-200 µg). Patienterna preoxygenerades med 100% syre och 
intuberades sedan. Mivakuronium(Mivacron) (0,2 mg/kg) gavs vid intubation, ingen 
ytterligare muskelrelaxantia gavs. Ventilationsinställningar sattes till volymstyrt läge med en 
tidalvolym på 6 ml/kg, PEEP 5, FiO2 0.5. Ventilationsparametrarna övervakades med NICCO 
(andetagsvolymer, luftvägstryck och end-tidal CO2-analys) utöver rutinövervakning 
inkluderande TOF (”Train Of Four” – Muskelrelaxationsgrad). En patient behövde efedrin på 
grund av hypotension, de resterande var cirkulatoriskt stabila under mätningarna. 

EIT och dataanalys 

EIT-bilder erhölls genom att använda impedanstomografen Enlight® (Dixtal 1800, Dixtal, São 
Paulo, Brasilien), som producerar 50 bilder per sekunder och använder 32 elektroder. 
Elektrisk ström (6 mA) applicerades i ett roterande mönster genom par av elektroder, med 
en inaktiv elektrod mellan elektroderna som levererade strömmen. Vid varje steg i cykeln 
användes de inaktiva elektroderna till att mäta 29 spänningsskillnader mellan elektrodpar. 
En komplett insamlingscykel av 32 ströminjektioner genererar 928 spänningsmätningar. I ett 
mjukvaruprogram skapas då en ”voltage”-fil, som sedan görs om till en ”image”-fil, vilket 
resulterar i en bild av ventilationsförhållandena i lungan. I denna konverteringsprocess 
bearbetas informationen för att minska störningar. Utöver detta sker en ”gating”-process 
där hjärtats effekt på den information som samlats in selekteras bort. Detta är möjligt då 
patienten samtidigt är kopplad till EKG och mätning av andningsfrekvens. Då dessa sker med 
olika frekvens kan deras olika bidrag separeras (se bild 7).  



 

 

 

Bild 7. Översta bildenvisar en skärmdump från det program som används för att filtrera bort störningar, i fältet 
uppe till vänster i bild ses svarta pixlar i det gröna fältet där information filtrerats bort. De två nedre bilderna 
visar samma sekvens av bilder, i den nedre har störningar samt påverkan från hjärtat tagits bort vilket isolerar 
de signaler som orsakas av ventilationen. På y-axeln ses signalens amplitud som en funktion av x-axelns antal 
bilder (50 bilder/sekund). En ökning av impedans indikerar inandning och en sänkning indikerar utandning. 

 

Bilder baserade på tredimensionell begränsad elementmodell rekonstrueras, genom att anta 
ett 6 cm djupt tvärsnitt av thorax, och infoga pixlar, totalt 1024 (32 x 32) i ett matrix. De 
erhållna pixelvärdena representerar förändringar i lokal impedans jämfört med ett 



referensvärde taget i början av undersökningen. Eftersom förändringar i lokal 
vävnadsimpedans beror på förändringar i luftinnehåll i thorax, är de oscillationer i pixelvärde 
som orsakas av andningscykeln korrelerad till förändringarna av luftinnehåll i vävnad under 
densamma. Genom att beräkna oscillationens amplitud (∆Z = Delta-impedans) för en pixel 
längs en serie relativa bilder and genom att genomföra adekvat efterbehandling av bilddata 
kan information om lokal ventilation erhållas i olika delar av lungan. 

Regions of interest (ROI) definierades separat för varje försöksperson genom att använda 
EIT-maskinens mjukvara. För att möjliggöra regional analys av ventilation delades lungan in i 
höger och vänster halva, övre och nedre halva, fyra horisontella segment ventralt till dorsalt 
samt i fyra kvadranter(se bild 8).  

 

 

Bild 8. Skärmdumpar från mjukvaruprogrammet med indelningar av bilderna i de olika ROI. I den gula rutan till 
höger i var och en av de fyra bilderna ses de absoluta värdena för ett ROI genom att hålla muspilen på siffrorna 

till höger om detta. 

I varje ROI som undersöks erhålls information om amplitudens maxvärde, minimumvärde, 
medelvärde, standarddeviation, summa, amplitud och frekvens. I vår studie intresserade vi 
oss främst för amplituden som korrelerar väl mot tidalvolymen samt minimumvärdet som 
korrelerar mot EELV. Ventilationsdistributionen i de olika delarna av lungorna erhålls genom 
att jämföra amplituden i de olika regionerna. Dessa värden i varje ROI vid de olika tillfällen 



som undersöktes fördes manuellt in i ett Exceldokument, varifrån värdena användes till att 
skapa tabeller och grafer. De tillfällen som analyserades var vid spontan andning och vid 
mekanisk ventilation efter cirka 30 minuter efter induktion av generell anestesi. 

Statistisk analys: 

För jämförelse mellan fyra olika ROI användes Repeated Measures ANOVA test samt 
Bonferroni post-hoc test. Vid jämförelse av två olika ROI användes Shapiro-Wilks test för att 
avgöra om resultaten var normalfördelade. Därefter testades för outliers. Då dessa två 
kriterier var uppfyllda utfördes Paired-Samples T-Test. Statistik beräknades med 
programmet SPSS 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 
 

EIT vid hypergravitation: 

8 friska män i åldern 25-45 med normal lungfunktion rekryterades. Individerna behövde ha 
socialförsäkring (French Sécurité Sociale eller National Military Social Security) och ha gett 
skriftligt medgivande för att delta i studien.  

Exklusionskriterier förelåg för personer som: 
- Har pågående luftvägsinfektion 
- Röker eller tidigare rökt 
- Har sjukdomar som påverkar studiens resultat, som tidigare hjärt- eller lungsjukdom, 

allergier 
- Inte har socialförsäkring 
- Har deltagit i annan biomedicinsk forskning med ett protokoll vars exklusionsperiod ej är 

klar 
- Tar mediciner som kan påverka studiens resultat, till exempel bronkdilatorer, NSAID, 

inhalerade kortikosteroider, antihistaminer mindre än 24 timmar innan protokollets 
genomförande 

- Med abnormala lungfunktionstest enligt rutinerna för American and European 
Respiratory Society (spirometriskt monitorerat test som inkluderar tre långsamma 
vitalkapacitetsmanövrar och tre forcerade vitalkapacitetsmanövrar) 

- Donerat blod de tre senaste månaderna 
- Med normala andningsljud efter testkörningen i centrifugen 
- Dålig tolerans för +Gz-accelerationer 



 

Bild 9. Centrifugen avsedd för människor i Bretagne. Med tillstånd från Stephanie Montmerle. 

Material 

Centrifug: Testerna utfördes i en centrifug avsedd för människor från byggd 1999 av 
Latécoère (Toulouse, France), på Laboratory of Aerospace Medicine i Brétigny sur Orge, 
Frankrike. Den kontrolleras både hydrauliskt och elektriskt med en effekt på 4 MW. 
Centrifugen har en roterande arm utrustad med en kabin där försökspersonen sitter.  
Svängradien är 8 meter. Maximal vikt i kabinen inkluderande pilot och säte är 450 kg i 
området 1-8 Gz. Styrningen är programmerad eller manuell, i den här studien används bara 
det programmerade läget. Alla körningar sker under medicinsk övervakning. 

EIT: EIT-bilder erhölls genom att använda impedanstomografen Enlight® (Dixtal 1800, Dixtal, 
São Paulo, Brasilien) enligt metodbeskrivning ovan. 

Spirometri: Portabel spirometer Quark B2 (COSMED Sarl - Italien, 2004) användes för att 
undersöka försökspersonernas lungfunktion innan inkludering i studien. 

EKG-elektoder 

Masspektrometer: Tillverkad av Pfeiffer Anagaz 200R (Asslar, Germany) tillåter kontinuerlig 
analys av in/utandad gas.  

Gasblandningar: (flaskor, L'Air Liquide, Sassenage, Frankrike). De gasblandningar som 
försökspersonerna fick inhalera och jämfördes var luft (21% syre) samt 100% syre. 

Pilotens utrustning : - ARZ 825 anti-G-byxor (Aérazur): Modellen har utökad täckning och har 
5 uppblåsbara blåsor, två på vaderna, två på benen och en på magen. Sex olika storlekar 
finns för individuell passform. Övre gränsen på byxorna positioneras så att de lägsta 
revbenen täcks när man sitter. Den lägre begränsningen är vid vristerna. Materialet är 
tänjbart. 

- Jacka (Aérazur): Inkluderar en flytväst och fickor. Finns i tre storlekar, väger 7 kg. 



- Ulmer GK 82 andningsmask, kopplad till krets för leverans av inandningsgas till 
försökspersonen samt mätning av exspiratoriskt flöde som sker med Fleisch flödesmätare 
(insamlingshastighet 200 Hz). Den här typen av flödesmätare är okänslig för +Gz 
accelerationer och har använts vid upprepade tillfällen under sådana omständigheter [62-
64].  

Metoder: 

Protokollet syftade till att i största möjliga mån efterlikna de förhållanden som råder under 
flygning i Rafaleplan, med samma andningsmask, jacka, lutning på sätet etc. 

Under inklusionsbesöket genomförs en klinisk hjärt- och lungundersökning, 
lungfunktionstest och EKG tas. Om inget abnormalt hittas inkluderas individen i studien och 
följer följande protokoll:  

- Runda 1 i centrifugen (Gz-uppvärmning), med 20s på 1,4 Gz, 20s på 2 Gz, 20s på 1,4 
Gz, 20s på 3 Gz, 20s på3,5 Gz, 20s på 4 Gz och 20s på 1,4 Gz enligt bild 10. 

 
Bild 10. Schema över runda 1. Med tillstånd från Stephanie Montmerle. 
 

- Därefter runda 2, som inkluderar 4 exponeringar för 3,5 Gz på 15 s var, med 
mellanrum av exponeringar för 1,6 Gz. Total duration för körningen är 8 minuter(se 
bild 11). 

 

Bild 11. Schema över runda 2. Med tillstånd från Stephanie Montmerle. 
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Efter dessa körningar sker en ny lungauskultation, om försökspersoner uppvisar nedsatta 
andningsljud, ronki eller sibilanta bronkiala biljud tyder detta på atelektas under dessa 
förutsättningar, vilket medför att försökspersonen betraktas som en responder och 
inkluderas för fortsatt medverkande i studien. Om andningsljud är normala betraktas 
försökspersonen som en non-responder och inkluderas ej för fortsatt medverkan.   
 
På dagen för centrifugkörningen kommer försökspersonen och genomgår hjärt-
lungauskultation för att se att allt är normalt. EKG-elektroder, EIT-bälte, anti-G-byxor och 
jacka sätts på. Försökspersonen sätts i kabinen, och fästs med ett 5-punktssäkerheltsbälte. 
Masken fixeras och andas gasblandning (luft eller 100% syrgas) i en timme med centrifugen 
stationär. Därefter startas centrifugen och körs på samma sätt som tidigare, det vill säga: 

- en första runda i centrifugen (Gz-uppvärmning) enligt bild 10. 
- En andra runda enligt bild 11, som inkluderar 4 exponeringar för 3,5 Gz på 15 s var, 

med mellanrum av exponeringar för 1,6 Gz. Total duration för körningen är 8 
minuter.  

 
Elektrisk impedanstomografi möjliggjorde kontinuerlig kontroll av regional ventilation, och 
behandlades enligt samma metoder som beskrivits ovan. Följande tidpunkter studerades: 
vid 1,4 Gz, och precis innan övergången från +1,6 till +3,5 Gz, samt vid 3,5 Gz under varje 
cykel enligt bild 11. 

Statistisk analys: 

För analys av resultaten användes Shapiro-Wilks test för att avgöra om resultaten var 
normalfördelade. Därefter testades för outliers. Då dessa två kriterier var uppfyllda utfördes 
Paired-Samples T-Test. Statistik beräknades med programmet SPSS 17.0 (SPSS Inc., Chicago, 
IL, USA). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat: 

EIT under generell anestesi: 

Alla jämförelser sker mellan spontan andning innan induktion av generell anestesi och 
mekanisk ventilation efter induktion av generell anestesi. 

Ventilationsdistribution i ventral-dorsal riktning på lungorna 
Vid spontan andning kunde ingen statistisk signifikant skillnad i ventilationsdistribution 
påvisas mellan någon ROI.  Efter induktion av generell anestesi var skillnaden mellan ROI 2 
och ROI 3 statistiskt signifikant (Bonferroni post-hoc test Pairwise comparison, significance 
<0,0005), vilket den inte varit innan under spontan(Bonferroni post-hoc test Pairwise 
comparison, significance = 0,902). 

Spontan andning 

 

Generell anestesi 

 
Bild 12. Ventilationsdistribution i ventral-dorsal riktning på lungorna, vid spontan andning (överst) och generell 
anestesi (nederst), visat med box plot. Lådorna visar 2:a och 3:e kvartilen, de horisontella strecken visar 10:e 
respektive 90:e percentilen. Punkterna visar högsta respektive lägsta värde. ROI 1 = översta (mest ventrala) 
fjärdedelen av lungorna, ROI 2 = näst översta fjärdedelen, ROI = näst nedersta fjärdedelen, ROI 4 = nedersta 
(mest dorsala) fjärdedelen. Y-axeln visar ventilationsdistribution i relativa EIT-enheter. 
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Ventilationsdistribution i fyra kvadranter 

Vid spontan andning har den nedre vänstra kvadranten statistiskt signifikant lägre ventilation 
(Bonferroni post-hoc test Pairwise comparison, significance <0,0005 för de övre 
kvadranterna, 0,003 för den nedre högra)än de övriga tre kvadranterna. Efter induktion av 
generell anestesi har de båda nedre kvadranterna signifikant lägre ventilation än de 
övre(Bonferroni post-hoc test Pairwise comparison, significance <0,0005), men är inte 
imbördes signifikant olika(Bonferroni post-hoc test Pairwise comparison, significance = 
0,804). 
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Bild 13.Ventilationsdistribution i fyra kvadranter, vid spontan andning (överst) och generell anestesi (underst). 
Lådorna visar 2:a och 3:e kvartilen, de horisontella strecken visar 10:e respektive 90:e percentilen. Punkterna 
visar högsta respektive lägsta värde. Y-axeln visar ventilationsdistribution i relativa EIT-enheter. UR = övre 
(ventrala) högra kvadranten, UL = övre vänstra, LR = nedre (dorsala) högra, LL = nedre vänstra. 
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Ventilationsdistribution i övre och nedre halvan av lungorna 

Ingen signifikant skillnad i ventilationsdistribution förelåg mellan övre och nedre halvan av 
lungorna vid spontan andning, vilket det däremot gjorde efter induktion av generell anestesi. 
Skillnaderna i ventilationsdistribution i övre och nedre halvan av lungorna efter induktion av 
generell anestesi var normalfördelade enligt Shapiro-Wilks test (p = 0,519). Den nedre 
halvan hade statistiskt signifikant lägre ventilation jämfört med den övre t(20) = 9,162, p < 
0,0005. 
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Bild 14.Ventilationsdistribution i övre (ventrala) och nedre (dorsala) halvan av lungorna vid spontan andning 
och efter induktion av generell anestesi. Y-axeln visar ventilationsdistribution i relativa EIT-enheter. Lådorna 
visar 2:a och 3:e kvartilen, de horisontella strecken visar 10:e respektive 90:e percentilen. Punkterna visar 
högsta respektive lägsta värde. 
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Ventilationsdistribution i vänster och höger lunga 

Skillnaderna i ventilationsdistribution mellan höger och vänster lunga var inte statistiskt 
signifikanta varken vid spontan andning eller efter induktion av generell anestesi. 
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Bild 15. Ventilationsdistribution i vänster och höger lunga vid spontan andning (överst) och efter induktion av 
generell anestesi (nederst). Lådorna visar 2:a och 3:e kvartilen, de horisontella strecken visar 10:e respektive 
90:e percentilen. Punkterna visar högsta respektive lägsta värde. Y-axeln visar ventilationsdistribution i relativa 
EIT-enheter. 
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EELV vid spontan andning jämfört med efter induktion av generell anestesi 

Medelvärdet på EELV var 36% lägre efter induktion av generell anestesi jämfört med vid 
spontan andning, men på grund av stor variation kunde den skillnaden inte säkerställas 
statistiskt. 

 

Bild 16. Procentuellt förändring av EELV efter induktion av generell anestesi jämfört med vid spontan andning. 
Punkten visar medelvärde, de horisontella linjerna visar standardfel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vitalparametrar under generell anestesi: 

Alla patienterna bedömdes som respiratoriskt stabila under hela operationen. Alla utom K9 
bedömdes som cirkulatoriskt stabila, K9 fick efedrin vid tre tillfällen på grund av 
hypotension. 

Patient 
HF 5 
min 

HF 
30 

HF 
Medel±SD 

MAP 
5 

MAP 
30 

MAP 
Medel 

±SD 
SaO2 

5 
SaO2 

30 

SaO2 
Medel 

±SD Övrigt 
K1 64 57 63±3,8 76 59 71±12 100 98 99±0,86 

 K2 89 69 80±6,5 85 81 85±5,7 99 97 97±1,1 Byte av position 
K4 83 75 84±6,7 95 100 109±12 100 99 98±2,5 

 K5 99 59 70±14 120 77 102±1,7 99 99 99±0,20 
 K6 68 75 68±6,2 85 64 76±10 99 99 99±0 
 K7 100 90 96±3,4 86 70 80±9,8 99 99 99±0 
 K8 55 63 69±5,9 80 72 92±19 100 100 100±0,20 
 K9 88 83 80±3,4 65 70 67±3,7 100 96 98±1,4 Hypotension, Efedrin x 3 

K10 94 107 110±19 78 76 91±20 99 96 97± 
 

Bild 16. Tabell  över vitalparametrar under mätperioden. HF 5 min = Hjärtfrekvens 5 minuter efter induktion av 
anestesi(slag/minut), HF 30 = hjärtfrekvens 30 min efter induktion av anestesi, HF Medel±SD = Medelvärde av 
hjärtfrekvens ± en standarddeviation, MAP 5 = Medelartärblodtryck 5 min efter induktion av anestesi(mm Hg), 
MAP 30 = Medelartärblodtryck 30 min efter induktion av anestesi, MAP Medel ±SD = Medelvärde av 
medelartärblodtryck± en standarddeviation, Sa02 5 = Syrgassaturation 5 min efter induktion av anestesi(%), 
Sa02 30 = Syrgassaturation 30 min efter induktion av anestesi. SaO2 Medel ±SD =Medelvärde av 
syrgassaturation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIT vid hypergravitation: 

EELV vid 1,4 Gz respektive 1,6 Gz 

EIT-registreringarna startade vid 1,4 Gz. Ingen signifikant skillnad förelåg mellan detta 
startvärde och medelvärdet av de olika tillfällena med 1,6 Gz, varken då försökspersonerna 
andades luft eller 100% syrgas.

 

 

Bild 17. Global EELV då luft (överst) respektive 100% syrgas (nederst) inhalerades vid 1,4 och medelvärde över 
mätningarna vid 1,6 G. Punkten visar medelvärde, de horisontella linjerna visar standardfel. Y-axeln visar EELV i 
relativa EIT-enheter. 



EELV vid inhalation av luft 

Skillnaderna mellan globala EELV vid 1,6 Gz och 3,5 Gz var normalfördelade enligt Shapiro-
Wilks test (p = 0,841). 3,5 Gz orsakade en statistiskt signifikant sänkning av global EELV 
jämfört med 1,6 Gz t(20) = 6,288, p < 0,0005. 

 

Bild 18. Global EELV vid inhalation av luft vid 1,6 Gz respektive 3,5 Gz. Punkten visar medelvärde, de horisontella 
linjerna visar standardfel. Y-axeln EELV i relativa EIT-enheter. 

EELV vid inhalation av 100% syrgas 

Skillnaderna mellan globala EELV vid 1,6 Gz och 3,5 Gz var normalfördelade enligt Shapiro-
Wilks test (p = 0,379). 3,5 Gz orsakade en statistiskt signifikant sänkning av global EELV 
jämfört med 1,6 Gz t(11) = 4,741, p = 0,001. 



 

Bild 19. Global EELV vid inhalation av 100% syrgas vid 1,6 Gz respektive 3,5 Gz. Punkten visar medelvärde, de 
horisontella linjerna visar standardfel. Y-axeln visar EELV i relativa EIT-enheter 

Förändring av EELV vid inhalation av luft respektive 100% syre vid 3,5 Gz 

Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan 100% syre och luft med avseende på förändring i 
EELV vid 3,5Gz. 

 

Bild 20. Procentuell förändring av EELV vid 3,5 G vid inhalation av luft respektive 100% syrgas. Punkten visar 
medelvärde, de horisontella linjerna visar standardfel. 



Förändring av EELV över tid 

Ingen signifikant trend med avseende på förändring av EELV vid de senare mätningarna 
kunde påvisas varken vid inhalation av luft eller 100% syrgas (bild 15) 

 

 

Bild 21. Procentuell förändring av EELV vid de olika mättillfällena vid inhalation av luft (överst) respektive 100% 
syrgas. Punkten visar medelvärde, de horisontella linjerna visar standardfel. 



Förändring av tidalvolym 

Tidalvolym beräknades genom att räkna samman värdena vid inhalation av luft samt 100% 
syrgas vid 1,6 Gz respektive 3,5 Gz. Skillnaderna mellan tidalvolymerna vid 3,5 Gz och 1,6 Gz 
var normalfördelade enligt Shapiro-Wilks test (p=0,0779). 3,5 Gz orsakade en signifikant 
minskning i tidalvolym jämfört med vid 1,6 Gz t(33) = -9,772, p < 0,0005. 

 

Bild 22. Global tidalvolym vid 1,6 Gz respektive 3,5 Gz. Y- axelnvisar tidalvolym i relativa EIT-enheter. Punkten 
visar medelvärde, de horisontella linjerna visar standardfel. 

Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan den minskning som skedde i tidalvolym mellan 
1,6 Gz och 3,5 Gz då försökspersonerna andades luft respektive 100 % syrgas. 

Global förändring av tidalvolym 

100% syrgas vs luft 

 

Bild 23. Procentuell minskning av tidalvolym då försökspersonerna gick från 1,6 Gz till 3,5 Gz, 100 % syrgas 
jämfört luft. Punkten visar medelvärde, de horisontella linjerna visar standardfel. 



Ventilationsdistribution 

Ingen signifikant förändring kunde påvisas i ventilationsdistribution vid 3,5 Gz jämfört med 
1,6 Gz i ventral(ROI 1) till dorsal(ROI4) riktning varken vid inandning av luft eller 100% syrgas.

 

 

Bild 24. Ventilationsdistribution i ventral till dorsal riktning vid inhalation av luft (överst) respektive 100% syrgas 
(nederst) vid 1,6 Gz(vita cirklar) och 3,5 Gz(röda kvadrater). Y- axeln är i relativa EIT-enheter. 

 



Ventilationsdistribution i fyra kvadranter 

Vid indelning av lungan i kvadranter kunde man se en signifikant ökning av ventilation i 
vänstra lungans övre kvadrant vid 3,5 Gz jämfört med 1,6 Gz. I övrigt skedde inga signifikanta 
förändringar i ventilationsdistribution. 

 

 

Bild 25. Ventilationsdistribution vid indelning av lungorna i fyra kvadranter(UR = övre högra, UL = övre vänstra, 
LR = nedre högra, LL = nedre vänstra. Inhalation av luft (överst) respektive 100% syrgas (nederst), vid 1,6 Gz(vita 
cirklar) och 3,5 Gz(röda kvadrater). Y- axeln är i relativa EIT-enheter. 



Diskussion: 

Sammanfattning av resultat 

De frågeställningar jag hade i introduktionen kan efter sammanställning av resultaten 
besvaras: 

1. Ventilationsdistributionen förändras efter induktion av generell anestesi jämfört med 
vid spontan andning, med en minskning av ventilation i de dorsala, 
gravitationsberoende delarna och en ökning i de ventrala, icke gravitationsberoende 
delarna. Vi kunde även se ett fall i EELV som på grund av få deltagare och stor 
variation ej var statistiskt signifikant. 

2. EIT ger information i realtid som ger möjlighet att monitorera förändringar i 
ventilationsdistribution vid induktion av anestesi på ett sätt som ingen annan teknik 
klarar idag. Den har visat sig kunna påvisa förändringar i lungfunktion (FRC, 
tidalvolym, ventilationsdistribution) som är av hög relevans för att detektera kollaps 
av lungorna som kan uppstå perioperativt.  

3. Vid hypergravitation sker klara globala minskningar i FRC och tidalvolym. Vi kunde 
inte påvisa någon förändring av ventilationsdistribution vid hypergravitation. Vi 
kunde inte påvisa att andning med 100% syrgas hade någon statistisk signifikant 
effekt på någon av de parametrar vi mätte jämfört med vid andning med av luft. 

Mina resultat tyder på men kan ej statistisk signifikant visa ett fall i EELV efter induktion av 
anestesi jämfört med spontan andning på grund av stor varians och få deltagare. Att EELV 
sjunker under dessa omständigheter har visats tidigare med andra metoder[12, 65].  Det har 
aldrig tidigare visats med EIT på vuxna, men däremot på barn under liknande 
betingelser[44]. Ett problem med mätningarna av EELV var att de delades upp på olika 
voltage-filer, vilket gör en jämförelse av EELV (som mäts i relativa EIT-enheter) vansklig. En 
ny studie med fler deltagare och alla värden i samma fil borde kunna påvisa en signifikant 
skillnad i EELV. Vid induktion av anestesi visar EIT på en ventral omfördelning av 
ventilationsdistributionen till den icke-gravitationsberoende delen av lungan, vilket är 
förenligt med tidigare studier, både med EIT [42, 44]och datortomografi[18]. Det syntes en 
tydlig minskning i ROI 3 efter induktion av generell anestesi jämfört med spontan andning, 
och samma förändring kunde givetvis ses i LR och LL jämfört med de övre kvadranterna och i 
den nedre halvan då lungan delades in i en övre och nedre halva. Tolkningen av detta är 
kollaps av luftvägar och atelektasbildning enligt de mekanismer som beskrivits i 
introduktionen. Sannolikt faller EELV även om vi inte kunde visa det statistiskt.  

Vi gjorde enstaka mätningar i samma fil precis efter induktion av anestesi som jämfördes 
med de senare mätningarna (efter cirka 30 minuter) där förändring av EELV kunde påvisas 
under den tiden. Det är förenligt med data som tyder på att de förändringar som sker i 
lungorna sker vid induktionen och är sedan tämligen oförändrade därefter tills anestesi 
avslutas[27].  



EIT visade på klara globala minskningar i FRC, och ett signifikant fall i tidalvolym vid 
hypergravitation. Piloterna hade på sig anti-G-byxor hela tiden, vilket medför att det fall som 
sker i FRC kan härledas till ökning till +3,5 Gz. Våra resultat skiljer sig därmed från de studier 
som visar på en global ökning av FRC vid hypergravitation [50, 51]. Vi kunde inte visa på en 
statistisk säkerställd förändring av ventilationsdistribution mellan olika regioner av lungan. 
Det kan bero på att det inte finns någon, en annan sannolik förklaring är att EIT-fältet inte 
kunde mäta den. Den gravitationskraft som verkar på lungorna är huvudsakligen riktad 
huvud-fot, det vill säga vinkelrätt mot vårt mätfält. En liknande studie med två bälten på 
olika nivåer av bröstkorgen skulle bättre kunna detektera en sådan skillnad. Vi kunde inte se 
någon signifikant effekt av inhalation av 100% syrgas jämfört med luft. Det beror sannolikt 
på att absorptionsatelektas kräver flera minuter av avstängda luftvägar för att kunna ske. I 
protokollet var exponeringen för 3,5 Gz då EELV och tidalvolym sjönk (sannolikt på grund av 
luftvägsavstängning och kompressionsatelektas) varade bara 15 s för att sedan återgå till 
normalt vilket de senare mätningarna vid 1,6 Gz visade. Dessutom kunde man se att 
piloterna ofta drog djupa andetag efter exponering för 3,5 Gz, vilket reverserade 
luftvägsavstängningen och hindrade absorptionsatelektas från att ske. Det vi ser är sannolikt 
kompressionsatelektas men vi kan inte utesluta att även absorptionsatelektas även sker ute i 
verkligheten hos piloterna. 

Fördelar och nackdelar med EIT 

Man kan diskutera de olika metodernas för- och nackdelar i att ge en sann bild av det som 
händer i lungan. Till skillnad från andra metoder ger EIT möjlighet till en kontinuerlig 
övervakning vilket möjliggör ett dynamiskt förlopp jämfört med de metoder som visat på 
andra resultat. Ett exempel på detta är bestämning av FRC där en annan studie med hjälp av 
skillnader i koncentrationer av utandad SF6-gas[51] visat att FRC stiger efter exponering för 
hypergravitation. EIT ger dessutom en möjlighet att bestämma förändringarna i de olika 
delarna av lungan och inte bara på global nivå. EIT är som ovan beskrivits en väl validerad 
metod för bedömning av tidalvolym[35-37], regional ventilationsdistribution [38, 39] och 
EELV [40, 41]. Fördelarna med EIT är att den är icke-invasiv, portabel och ej utsätter 
patienten för strålning. Det tillåter kontinuerlig övervakning av ventilationsdistribution i 
realtid, med 50 bilder per sekund. Elektroderna kan kopplas på patienten och data kan 
erhållas direkt på avdelningen. Detta innebär stora fördelar jämfört med datortomografi, 
som bortsett från hög dos strålning bara ger en ögonblicksbild av förhållandena i lungan. 
Både kliniskt och experimentellt har EIT den stora fördelen över andra metoder att den 
möjliggör kontinuerlig övervakning av lungfunktionen, vilket gör att kan mäta dynamiska 
förlopp som inte tidigare kunde kartläggas, eller bara mätas på ett mer indirekt sätt eller i 
efterhand.  

En stor nackdel med EIT är den bristande spatialupplösningen. Den har förbättrats genom att 
antalet elektroder ökats från 16 till 32, en ytterligare ökning leder till en större interferens 
mellan elektroderna vilket orsakar mer störningar i mätningen, således har man slutit sig till 



att 32 är det optimala antalet med nuvarande teknik. Upplösningen påverkas även av vilken 
regulariseringsteknik som används. Elektroderna sitter som beskrivits ovan och ger en bild av 
ett 7-10 cm snitt av lungorna, inte hela lungorna. Förändringar som sker utanför det 
området missas givetvis. En annan begränsning är att validiteten av bilderna kan påverkas 
om bältet flyttas, om det sker förändringar av extravaskulär vätska i lungorna samt att 
elektromagnetiska fält kan skapa artefakter. EIT kan inte användas under thoraxkirurgi då 
det blockerar operationsområdet. Som med alla bilddiagnostiska metoder krävs det 
erfarenhet för att tolka bilderna, vilket givetvis inte ännu finns men kommer att skapas 
gradvis då EIT introduceras större omfattning i kliniskt bruk. En EIT-maskin är i dagsläget 
relativt dyr, men sannolikt kommer priset att sjunka i framtiden i takt med större 
produktion. Kvaliteten på EIT-bilderna blir givetvis bättre i denna studie jämfört med en 
klinisk situation. Här  genomförs under kontrollerade förhållanden, hög signal/störning-ratio 
och minimal normalisering av bilder, medan man i den kliniska situationen vill ha omedelbar 
information och då måste tumma på kvaliteten. 

Begränsningar av studien 

Båda grupperna som studerades med EIT var relativt små, 8 respektive 9 personer, vilket 
ändå är i nivå med cirka 10 personer som är standard för fysiologiska studier på 
lungfunktion. Vi lyckades erhålla statistisk signifikans för de flesta variabler men tyvärr inte 
för EELV efter induktion av generell anestesi jämfört med spontan andning. En begränsning i 
studien på EIT vid induktion av generell anestesi är att mätningen endast pågick i 35 minuter 
efter anestesi, önskvärt hade självklart vara att täcka ett längre förlopp. Den ej signifikanta 
sänkning av EELV hade kanske kunna visats vara signifikant med fler patienter och genom att 
analysera längre tid av ventilation. Vid jämförelse av EELV mellan spontan andning och efter 
induktion av generell anestesi var det en stor begränsning att mätningen delats upp på olika 
filer. Då EIT mäter relativa förändringar blir jämförelsen då svår och osäker. 

I studien på EIT vid hypergravitation försökte vi så gott som möjligt efterlikna piloternas 
situation under en vanlig flygning som gett upphov till deras symptom vad gäller G-krafter, 
tid, utrustning etc. Givetvis är alla flygningar individuella, och det är sannolikt att piloter 
ibland utsätts för svårare förutsättningar (ännu högre Gz). De försökspersoner som 
bedömdes som non-responders (normal lungauskultation) efter första körningen 
exkluderades vilket kan tyckas ologiskt, men studien syftade till att särskilja de olika 
orsakerna som gav upphov till accelerationsatelektas och därför var det bara relevant att 
undersöka de försökspersoner som verkade utveckla detta. I vår studie fick vi resultat i 
enstaka ROI som avvek från den generella trenden, till exempel ökad tidalvolym efter ökning 
till 3,5 Gz. Detta beror sannolikt att den generella minskning av tidalvolym som sker i detta 
läge helt enkelt inte fördelar sig jämnt mellan lungans regioner. På global nivå var de 
förändringar vi såg dock nästan alltid samstämmiga. 

I dessa studier har vi inte validerat våra resultat mot andra bilddiagnostiska metoder, som till 
exempel CT. Detta beror på att det inte hade varit praktiskt möjligt för att skildra det 



dynamiska förlopp som vi gjorde med någon annan metod. Dessutom är EIT redan väl 
validerad mot CT och andra metoder för att testa de parametrar vi var intresserade av. 
Däremot har vi samlat in annan data samtidigt, till exempel syrgassaturation som är förenlig 
med, eller åtminstone inte motsäger den bild som EIT gav av förhållandena i lungorna. 

EITs framtid 

EIT är på väg att växa ur forskningslaboratoriet och in i klinisk verksamhet med tillgängliga 
apparater för kliniskt bruk sedan 2011. Ytterligare kommer att krävas för att finna och 
validera användande för olika kliniska syften. En förhoppning är att EIT ska kunna användas 
för att i realtid titrera in optimala inställningar på mekanisk ventilation. Ett återkommande 
problem där är att hitta optimala tryck och volymer som håller patientens lunga öppen och 
tillåter adekvat syresättning av blodet, men utan att utsatta lungorna för baro- och 
volutrauma. En studie med två EIT-bälten på olika nivåer visade på hur den kraniala och 
kaudala delen av lungan beter sig olika då PEEP sänks, vilket innebär att olika PEEP är 
optimala för överst och underst liggande lungdelar för att hålla olika delar av lungan 
öppen[66]. En studie där impedans uppmätts vid olika PEEP och jämförts med CT-bilder visar 
att EIT kan upptäcka alveolär rekrytering och lungkollaps på ett bättre sätt än globala 
ventilationsparametrar[67], och EIT visar god korrelation med CT för alveolär rekrytering vid 
olika PEEP[68]. EIT kan även användas för att bedöma alveolär rekrytering vid akut lungskada 
(ALI)[39]. Mer studier inom detta område krävs för att optimera strategier för att i realtid 
reversera lungkollaps. 

Vår studie på EIT vid induktion av anestesi visar tillsammans med andra studier inom 
området på EITs potential som övervakningsmetod för förändringar i lungfunktion i det 
perioperativa förloppet. Redan nu är riskfaktorer för postoperativa lungkomplikationer 
kartlagda[8], man skulle kunna tänka sig att de som bedöms ha en särskilt hög risk övervakas 
med EIT i syfte att upptäcka och monitorera omedelbar behandling av atelektasbildning och 
andra komplikationer som tillstöter. En studie på gravt överviktiga patienter som genomgick 
gastric bypass-operation använde EIT innan och efter operation för att justera in optimala 
PEEP-nivåer, och lyckades höja FRC med drygt 500 ml efter operationen jämfört med 
före[36]. På de operationer där EIT-bältet inte är i vägen för operationen i sig skulle man 
kunna monitorera hela operationsförloppet. Givetvis krävs fler studier innan detta blir en 
klinisk verklighet, framför allt  måste man kunna visa på att använde av EIT kan reducera 
perioperativ mortalitet och morbiditet.  En god idé som nyligen föreslogs [69] för att göra EIT 
mer tillgänglig för kliniskt bruk är att konvertera förändring i impedans (∆Z) i EIT-signalen till 
volym (ml) genom att kalibrera signalen med spirometriska mätningar från ventilatorn. Detta 
är rimligt då korrelationen redan är så väl dokumenterad. Att använda en algoritm för att 
räkna om en elektrisk signal till volym görs redan till exempel vid beräkning av blodflöde i 
aorta med ekokardiografi. 

 



Konklusion 

I studien på EIT vid induktion av generell anestesi har vi sett att EIT kan upptäcka 
förändringar i ventilationsdistribution, vilket som ovan diskuterats kan komma att bli av 
kliniskt nytta för att upptäcka och reversera kollaps av lungorna. Det har tillfört ny 
erfarenhet och kunskap om EIT som ett redskap för perioperativ lungmonitorering. 
Kartläggning av EELV under dessa betingelser har inte gjorts tidigare på vuxna patienter. Vi 
har kunnat visa på ett fall i EELV och tidalvolym vid exponering för hypergravitation vilket 
kan komma att bli av praktisk betydelse för optimering av förhållanden för piloter, dessutom 
är det av intressant lungfysiologisk betydelse. I studien på generell anestesi kan man se en 
förändring av ventilationsdistribution längs gravitationsaxeln, något som inte sågs vid 
hypergravitation men kunde ha detekterats med två EIT-bälten. Däremot ser vi i den studien 
dramatiska och snabba effekter av ökad gravitation på tidalvolym och FRC. Sammantaget har 
jag i min analys av dessa två material sett att EIT kan användas för att upptäcka förändringar 
i ventilationsdistribution, FRC och tidalvolym under olika betingelser. EIT har visat sig vara en 
värdefull bilddiagnostisk metod för att påvisa dynamiska förändringar i förändringar av 
lungfunktion vid induktion av generell anestesi och vid hypergravitation, och har stor 
potential att bli ett användbart verktyg för diagnostik och monitorering i framtiden. 
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