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Ksenonanestesian vaikutukset  
aivojen verenvirtaukseen
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menetelmällä, että käyttäen Statistical Parametric 
Mapping (SPM) ohjelmaa (Math Works, Natick, 
MA, USA).

Tulokset

Ksenonpitoisuus anestesian aikana oli keskimää-
rin (± SD) 65,2 ± 2,3  %. Invasiivinen keskiveren-
paine ennen anestesiaa oli 91,1 ± 5,4 ja vastaavas-
ti anestesian aikana 91,4 ± 8,5 mmHg (NS). Valti-
moveren hiilidioksidin osapaine oli ennen aneste-
siaa 5,5 ± 0,3 kPa ja 5,5 ± 0,5 kPa sen aikana (NS). 
ROI-analyysissä verenvirtaus väheni pikkuaivoissa 
34,7 ± 9,8  % (p <  0,001), talamuksessa 22,8 ± 10,4  % 
(p =  0,001) ja parietaalisella korteksilla 16,2 ± 6,2  % 
(p < 0,001). Keskimäärin harmaan aineen alueel-
la verenvirtaus väheni 11,2 ± 8,6  % (p  =  0,008) ja 
vastaavasti kortiaalisilla alueilla 8,7 ± 8,3  % (p =  
0,02). Valkean aineen alueella verenvirtaus lisään-
tyi 22,1 ± 13,6  % (p < 0,001).

Johtopäätökset

1 MAC ksenonanestesia vähensi aivojen verenvir-
tausta useimmilla aivoalueilla. Lisääntynyt veren-
virtaus havaittiin valkeassa aineessa.               
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Tutkimuksen tarkoitus

Ksenon on jalokaasu, joka on anesteettinen kor-
keina pitoisuuksina. 1 Eläinkokeiden perusteella 
on havaittu, että ksenonilla saattaa olla neuropro-
tektiivisia ominaisuuksia. 2, 3 Jotta ksenonin käyttö 
esimekiksi neurokirugisilla potilailla olisi mahdol-
lista, sen vaikutukset aivojen verenvirtaukseen pi-
tää selvittää. Aiempien tutkimusten tulokset kse-
nonin vaikutuksesta aivojen verenvirtaukseen ovat 
ristiriitaisia. 4–8

Tarkoituksenamme oli tutkia positroniemissio-
tomografian (PET) avulla ksenonanestesian ai- 
heuttamia muutoksia aivojen alueelliseen veren-
virtaukseen.

Aineisto

Tähän avoimeen tutkimukseen osallistui yhdeksän 
tervettä vapaaehtoista miespuolista koehenkilöä. 

Menetelmät

PET tutkimuksessa käytettiin merkkiaineena 15O 
leimattua vettä aivojen verenvirtauksen mittaami-
seksi. Verenvirtaustutkimus tehtiin kahdesti. En-
sin koehenkilöiden aivojen verenvirtaus tutkittiin 
hereillä. Tämän jälkeen anestesia indusoitiin kse-
nonilla ja 1 MAC (63  %) pitoisuudessa verenvirta-
ustutkimus toistettiin. Kontrolloitu hengitys toteu-
tettiin käyttäen täysin suljettua hengityssysteemiä. 
(PhysioFlex, Dräger, Lübeck, Germany) Anestesi-
an aikana mitattiin normaalien yleisanestesian pe-
rusmonitorointien lisäksi invasiivista verenpainet-
ta ja tehtiin toistettuja veri-kaasuanalyysejä. PET 
tulokset analysoitiin sekä region-of-interest (ROI) 




