
TUTKIMUKSEN TARKOITUS. Intratekaa-
linen anto on keino toimittaa lääkkei-
tä keskushermostoon veri-aivoes-
teen ohi, mutta lääkkeiden pääsy 
syvälle aivokudokseen on tätäkin kei-
noa käyttäen rajallinen. Systeemisen 
hypertonisen suolaliuoksen (HTS) on 
havaittu lisäävän likvoriin annostel-
tujen suurimolekyylisten vasta-ainei-
den pääsyä aivokudokseen jyrsijöillä 
aivovaltimoiden perivaskulaaritilojen 
kautta1,2. Tiedossa ei ole, miten 
HTS vaikuttaa aivoihin annettujen 
lääkkeiden poistumaan. Selvitimme 
systeemisen HTS:n vaikutusta eri 
antoreittejä annetun pienimole-
kyylisen radioleimatun merkkiaineen 
aivojakautumiseen käyttäen yksifo-
toniemissiotietokonetomografiaa 
( SPECT / CT), joka mahdollistaa jakau-
tumisen dynaamisen kuvantamisen 
koko rotan elimistössä.

AINEISTO JA MENETELMÄT. Merkki-
aineena käytettiin pienimolekyylista 
99mTc-pentetaattia (99mTc-DTPA, 

492 Da), joka ei läpäise veri-aivoes-
tettä. 99mTc-DTPA annettiin Sprague- 
Dawley-naarasrotille joko likvoriin 
cisterna magnan kautta, aivojen 
striatumiin asetetun kanyylin kautta 
tai systeemisesti laskimoon. Rotille 
annosteltiin joko hypertonista (5,8 % 
NaCl, 20 ml/kg, i.p.) tai isotonista 
suolaliuosta välittömästi 99mTc- DTPA-
infuusion jälkeen. Merkkiaineen 
jakautumista kuvattiin SPECT/CT:lla 
ketamiini-deksmedetomidiinianes-
tesiassa 3 h 40 min ajan.

TULOKSET. HTS lisäsi cisterna 
magnaan infusoidun merkkiaineen 
pääsyä kallonsisäiseen tilaan noin 
80 prosentilla (kuva 1A). Merkki-
aineen aktiivisuus striatumissa lähes 
kolminkertaistui. Sen sijaan vaiku-
tukset striataalisesti annostellun 
merkkiaineen kinetiikkaan olivat 
vähäisiä (kuva 1B). HTS ei vaikuttanut 
systeemisen 99mTc-DTPA:n veriaivo-
esteen läpäisyyn tai glomerulusfilt-
raatioon (dataa ei näytetä).

JOHTOPÄÄTÖKSET. Systeeminen 
HTS lisäsi likvoriin annostellun 
 99mTc - DTPA:n pääsyä aivoihin merkit-
tävästi ja siitä voi täten olla hyötyä 
intratekaalisten lääkkeiden aivoihin 
saaton tehostamisessa. HTS:lla vah-
vistettu lääkkeiden saatto voi mah-
dollistaa pienempien lääkeannosten 
käytön tai harvemman antovälin, 
mikä tehostaa intratekaalista lääke-
hoitoa. SPECT/CT-kuvantaminen on 
uusi mielenkiintoinen työkalu likvo-
riin annettavien lääkkeiden glymfaat-
tisen jakautumisen tutkimiseksi. 
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Kuva 1. Systeeminen hypertoninen suolaliuos (HTS) lisäsi cisterna magnaan annostellun 99mTc-DTPA:n pääsyä intrakraniaaliseen tilaan ja syvälle 
aivoihin (A). Vaikutus intrastriataalisesti annostellun merkkiaineen jakautumiseen oli vähäinen (B).

Systeeminen hypertoninen suolaliuos tehostaa 
intratekaalisesti annostellun radioleimatun 
merkkiaineen pääsyä aivoihin jyrsijöiden SPECT/CT-
kuvantamisessa
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