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S-ketamiinianestesia aiheuttaa aivojen 
verenvirtauksen ja aineenvaihdunnan 

irtikytkeytymistä

Jaakko Långsjö, A Maksimow, E Salmi, K Kaisti, S Aalto, V Oikonen,
S Hinkka, R Aantaa, H Sipilä, T Viljanen, R Parkkola, H Scheinin

Valtakunnallinen PET-keskus, Turun yliopisto
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ELÄINKOKEET OVAT OSOITTANEET raseemisella keta-
miinilla olevan aivoja suojaavaa vaikutusta 1, 2. Ha-
vaittu neuroprotektio näyttäisi liittyvän erityises-
ti S-ketamiiniin 3, joka sitoutuu NMDA-resepto-
riin 4–5 kertaa suuremmalla affiniteetilla kuin ke-
tamiinin R-enantiomeeri 4. Raseemisen ketamiinin 
on todettu lisäävän aivojen alueellista verenvirtaus-
ta (rCBF) eikä sitä täten ole perinteisesti suositel-
tu käytettäväksi kallovammapotilaiden hoidossa 5, 6. 
Sen sijaan S-ketamiinin vaikutuksia aivojen veren-
virtaukseen ja aineenvaihduntaan ei ole tyhjentä-
västi tutkittu.

Menetelmät

Tähän avoimeen, satunnaistamattomaan tutkimuk-
seen osallistui 8 tervettä vapaaehtoista miestä. Ai-
vojen alueellinen verenvirtaus (rCBF) sekä hapen- 
(rCMRO

2
) ja sokerinkulutus (rGMR) määritettiin 

kaikilta koehenkilöiltä positroniemissiotomografi-
alla (PET) käyttäen vastaavina merkkiaineina 15O-
leimattua (T1⁄2 = 2 min) vettä ja happikaasua sekä 
18F-leimattua fluorodeoksiglukoosia. 18F-isotoo-
pin pitkän puoliintumisajan (110 min) vuoksi ai-
vojen sokerinkulutuksen perustaso selvitettiin n. 3 
viikkoa ennen muita kuvauksia. Toisena kuvauspäi-
vänä määritettiin ensin rCBF ja rCMRO

2
 ilman S-

ketamiinia ja sitten subanesteettisella (150 ng/ml) ja 
anesteettisella (1500–2000 ng/ml) S-ketamiinin ta-
voitekonsentraatiotasolla. Lopuksi määritettiin rG-
MR S-ketamiinianestesiassa. Subanesteettista (kesto 
50 min) ja anesteettista (kesto 2h) tasoa ylläpidet-
tiin tietokoneohjatulla infuusiopumpulla. Uloshen-
gityksen hiilidioksidipitoisuus pidettiin tasaisena 
rCBF tutkimusten aikana. PET-tulokset analysoi-
tiin määrittämällä rCBF, rCMRO

2
 ja rGMR abso-

luuttisina yksiköinä koehenkilöiden magneettiku-
vien avulla piirretyistä anatomisista rakenteista. Ar-
vio koko aivojen verivolyymista (CBV) saatiin mal-
linnusparametrina rCMRO

2
 tutkimusten analysoin-

nin yhteydessä.

Tulokset

Seerumista mitatut ketamiinikonsentraatiot olivat 
keskimäärin (SD) 159 (21) ng/ml subanesteettisel-
la ja 1959 (442) ng/ml anesteettisella S-ketamiinita-
solla. Anestesian induktion aikana koehenkilöt nu-
kahtivat keskimäärin seerumin konsentraatiotasol-
la 1084 (144) ng/ml (vastaten annosta 1,1 mg/kg) 
noin 3,5 minuutissa. Tutkimuksen aikana syke nou-
si korkeimmillaan 43,5 (24,3) % (p = 0,001) ja kes-
kiverenpaine 27,0 (12,5) % (p <0,001).

Subanesteettinen S-ketamiini aiheutti aivoissa 
laaja-alaisen verenvirtauksen nousun. Suurin nousu 
havaittiin anteriorisessa cingulaatissa 31,6 (23,0) % 
(p = 0,01). Subanesteettinen S-ketamiini ei aiheut-
tanut muutoksia aivojen hapenkulutuksessa eikä ko-
ko aivojen verivolyymissa.

Anesteettinen S-ketamiini lisäsi entisestään aivo-
jen verenvirtausta. Suurin nousu todettiin insulas-
sa 86,5 (32,9) % (p <0,001). rGMR nousi S-keta-
miinianestesian aikana lähtötasostaan ainoastaan ta-
lamuksessa 11,7 (10,3) % (p = 0,01) ja rCMRO

2
 ot-

salohkossa 15,7 (9,0) % (p = 0,007). Koko aivojen 
verivolyymi nousi 51,9 (44,3) % (p = 0,01) S-keta-
miinianestesian aikana.

Johtopäätökset

S-ketamiini aiheutti laaja-alaisen annosvasteisen ai-
vojen verenvirtauksen lisääntymisen, mutta ainoas-
taan vähäiset muutokset sokerin ja hapen aineen-
vaihdunnassa. Erityisesti anesteettiset pitoisuu-
det aiheuttivat aivojen verenvirtauksen ja aineen-
vaihdunnan irtikytkeytymistä. Verivolyymi lisään-
tyi S-ketamiinianestesian aikana huomattavasti. r
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