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Anestesian arvoitus - antaako PET uusia näkökulmia ?

Harry Scheinin

SAY:n kevätkokouksen luentolyhennelmä

Positroniemissiotomografia (PET) perustuu lyhyt-
ikäisten positroneja säteilevien radioisotooppien
käyttöön. Eniten käytetyt radionuklidit ovat 15O
(T

½
 2 min), 11C (T

½
 20 min) sekä 18F (T

½
 110).

Elimistöön saatetun radionuklidin hajotessa vapau-
tuva positroni (eli “positiivinen“ elektroni) ei pääse
etenemään kudosten läpi, vaan se kohtaa välittö-
mästi elektronin, jolloin partikkelit tuhoutuvat (an-
nihilaatio) synnyttäen kaksi vastakkaiseen suuntaan
etenevää gammakvanttia. Hajoamisen paikannus
perustuu näiden parillisten fotonien samanaikaiseen
ilmaisuun elimistön ulkopuolella olevassa kideren-
kaassa. Rinnakkaiset kiderenkaat mahdollistavat
kerroskuvauksen. PET:n voima piilee mahdollisuu-
dessa leimata elimistön omia aineita tai lääkkeitä
ilman, että niiden fysikokemialliset tai farmakolo-
giset ominaisuudet muuttuisivat. Tämä mahdollis-
taa elinten ja kudosten toiminnallisen kuvantami-
sen elävässä ihmisessä. PET-merkkiaineiden valmis-
taminen on aivan oma erityinen tieteenalansa. Se
edellyttää mm. positroneja emittoivien isotooppi-
en (esim. 11C, 15O ja 18F) tuotantoa syklotronin avul-
la, merkkiaineen kemiallista synteesiä ja radioaktii-
visen osan liittämistä siihen (radiokemia), puhdis-
tusta, laadunvarmistusta ja antamista potilaalle tai
terveelle vapaaehtoiselle koehenkilölle. Käytännös-
sä koko tämän tapahtumasarjan tulee tapahtua noin
tunnissa. PET-kamera tuottaa kuvan, joka kertoo
merkkiaineen jakauman ihmiskehossa. Tästä laske-
taan matemaattista mallinnusta käyttäen tulosku-
va, joka esittää alueellista verenkiertoa ja aineenvaih-
duntaa tai lääkkeen sitoutumiskohtia, kuten resep-
toreita, kuljettajaproteiineja tai entsyymejä. Mikäli
dynaamiseen kuvaukseen yhdistetään verinäytteet,
tulokset saadaan absoluuttisina yksiköinä, mikä te-
kee PET:stä ainutlaatuisen tutkimusvälineen.

Aineen jakautumista ja kulkeutumista ihmisessä
voidaan tutkia leimaamalla itse lääkeaine, ja siten
saada tietoa aineen pääsystä oletettuun vaikutuspaik-
kaansa. PET onkin ainoa menetelmä, jolla voidaan
suoraan mitata lääkeaineen pitoisuuksia esim. elä-
vän ihmisen aivoissa. PET-kuvantamiseen riittää
hyvin pieni, farmakologisesti vaikuttamaton lääke-
annos. PET on erittäin herkkä ja spesifinen mene-
telmä. Toinen sovellus liganditutkimuksissa perus-
tuu leimaamattoman eli “kylmän“ lääkkeen ja sa-
maan reseptoriin (vastaanottokohtaan) kiinnittyvän
leimatun merkkiaineen kilpailuun sitoutumisesta
kohdekudoksessa. Näin voimme PET:n avulla mää-
rittää esim. reseptorien miehitysasteen (ns. okku-
panssin) riippuvuuden lääkeannoksesta ja lääkkeen
pitoisuudesta. PET on myös ainoa tutkimusmene-
telmä, jolla voidaan mitata alueellista perfuusiota,
hapenkulutusta ja glukoosinkäyttöä ihmisaivoissa
in vivo. 15O-merkittyllä vedellä, happikaasulla sekä
häkäkaasulla voidaan kvantitatiivisesti määrittää
alueellinen verenkierto, hapenkulutus sekä verivo-
lyymi. 15O:n lyhyen puoliintumisajan (2 min) ta-
kia tutkimuksia voidaan toistaa noin 10 minuutin
välein mahdollistaen monimutkaisetkin koeasetel-
mat.

Anestesiologisia PET-tutkimuksia on maailmal-
la julkaistu vielä verraten vähän. Merkittävimmät
julkaisut ovat perustuneet 18F-merkityn fluorideok-
siglukoosin (FDG) käyttöön. FDG on sokerijoh-
dannainen, jonka avulla voidaan luotettavasti mi-
tata glukoosiaineenvaihdunnan nopeus. Kevyehkön
isofluraani-, halotaani ja propofolianestesian on
mm. todettu vähentävän aivojen metaboliaa noin
40-50%, kun taas subanesteettisen typpioksiduu-
lin todettiin lisäävän metaboliaa eräillä (anterior
cingulate cortex) ja laskevan eräillä (posterior cin-
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gulate, hippocampus ja parahippocampal gyrus)
aivoalueilla. Yleisanesteettien aiheuttaman metabo-
lia-alentuman on myös todettu korreloivan aneste-
siasyvyyteen.

Toinen mahdollisuus analysoida PET-dataa pe-
rustuu intervention (ns. aktivaation) aiheuttaman
suhteellisen verenvirtausmuutosten paikantamiseen
aivoissa. Tällöin ei absoluuttista kvantitointia eikä
verinäytteitä tarvita. Paikallisen muutoksen ajatel-
laan kuvastavan neuronaalisen aktiivisuuden muu-
tosta ja anatomisen kartaston avulla voidaan selvit-
tää mikä tumake tai aivoalue on kyseessä. Menetel-
mää on käytetty selvitettäessä mm. fentanyylin ja
subanesteettisten typpioksiduuliannosten vaikutus-
kohtia ihmisaivoissa. Kipustimuluksen lisääminen
koeasetelmaan mahdollistaa myös kipu-lääke -in-
teraktion tutkimisen. PET-tutkimusten avulla on-
kin saatu uutta tietoa aivojen kipuradastoista ihmi-
sellä. Myös krooniseen kipuun liittyviä keskusher-
mostomekanismeja voitaisiin PET:lla tutkia.

Aivojen regionaalisen verenvirtauksen, metabo-
lian ja neuronaalisen aktiivisuuden välinen yhteys
ei aina ole yksiselitteinen. Korkeiden inhalaatioanes-
testeettipitoisuuksien ja typpioksiduulin tiedetään
voivan aiheuttaa verenvirtauksen “irtikytkeytymis-
tä“ (uncoupling) metaboliasta. Eläinkokeista saa-
dut tulokset ovat osin ristiriitaiset, eivätkä ole suo-
raan sovellettavissa ihmiseen. Tieto eri anestesia-ai-
neiden ja niiden yhdistelmien vaikutuksista veren-
virtaukseen, metaboliaan ja verivolyymin olisi tär-
keää mm. kallotrauma- ja aivoleikkausten aneste-
siamenetelmien optimoinnissa. Olemme Turussa
tutkineet mm. sevofluraanin ja propofolin aiheut-
tamia aivoverenkierto- ja hapenkulutusvaikutuksia
terveillä vapaaehtoisilla nukutetuilla koehenkilöil-
lä. 15O-merkityllä vedellä, hapella ja häkäkaasulla
voitaisiin myös selvittää erilaisten tehohoidossa käy-
tettyjen hoitomenetelmien vaikutuksia em. suurei-
siin todellisessa kliinisessä tilanteessa.

Vaikka tietomme eri anestesia-aineiden vaikutus-
mekanismeista ovat viime vuosina voimakkaasti li-
sääntyneet, kokonaisvaltainen molykyylitason seli-
tys anestesiatilan biologisesta perustasta puuttuu
edelleen. Anesteettien keskushermostovaikutuksis-

ta onkin syntynyt useita hypoteeseja. Klassinen li-
pidiliukoisuusteoria esitettiin jo lähes 100 vuotta
sitten. Tällä hetkellä yleisanesteettien mahdollisen
unitaarisen neurofysiologisen vaikutusmekanismin
oletetaan kuitenkin liittyvän ennemminkin hermo-
välittäjäainejärjestelmien modulaatioon (eli vaiku-
tuksiin hermosolujen välisissä synapseissa) kuin
anesteettien fysikaalisiin ominaisuuksiin. Monien
anestesia-aineiden on kokeellisissa tutkimuksissa
osoitettu voimistavan inhibitorisia välittäjäainejär-
jestelmiä, ja mm. inhalaatioanesteetit vaikuttane-
vat suoraan GABA

A
-reseptorien toimintaan. Myös

spesifisten välittäjäainejärjestelmien tutkiminen
PET:lla on periaatteessa mahdollista. Esim. 11C-flu-
matseniililla on mahdollista epäsuorasti tutkia anes-
teettien vaikutuksia gabaergiseen neurotransmissi-
oon. Vastaavasti 11C-ketamiinilla voitaisiin tutkia
vaikutuksia eksitatorisiin NMDA-reseptoreihin.
Useita muitakin välittäjäainejärjestelmiä voidaan
PET:lla tutkia, mutta toistaiseksi rajoittavana teki-
jänä on sopivien ligandien puute. Vaikka tutkimus-
arsenaalimme onkin edelleen verraten suppea, niin
mm. monoamiinijärjestelmän tutkimiseen löytyy
kuitenkin runsaasti työkaluja. Olemme Turussa tut-
kineet opiaatti-dopamiini-interaktiota terveillä va-
paaehtoisilla koehenkilöillä sekä dopaminergisen
järjestelmän häiriöiden mahdollisten merkitystä tie-
tyissä kroonisissa kiputiloissa. Eräät PET-ligandit
soveltuvat myös endogeenisen transmitterin vapau-
tumisen muutosten mittaamiseen.

PET on mielenkiintoinen tutkimusväline, jota
on anestesiologisessa tutkimuksessa hyödynnetty
vielä suhteellisen vähän. Menetelmänä PET on
monimutkainen ja kalliskin, mutta sen avulla voi-
daan saada uutta tietoa anestesialääkkeiden vaiku-
tuksista ihmisaivoissa in vivo. Anestesiamekanismi-
en tutkimisessa ollaan kuitenkin vielä vasta alku-
taipaleella.
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