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uolimatta nukutusaineiden yli 160 vuotta jatkuneesta käytöstä ei niiden tarkkoja vaikutusmekanismeja vieläkään tunneta. 1900-luvun vaihteessa havaittiin, että eri aineiden kyky aiheuttaa anestesia korreloi niiden rasvaliukoisuuden kanssa 1, 2. Tämä lipiditeoriaksi kutsuttu ajatusmalli viitoitti anestesiamekanismien
tutkimusta yli 80 vuoden ajan, kunnes 1980-luvulla anestesia-aineiden vaikutuskohdan todettiin
olevan aivojen eri välittäjäainejärjestelmät ja ennen kaikkea niihin kuuluvat reseptorit 3. Mahdollisia vaikutuskohtia aivoista on löydetty yli 30, mutta on vielä osin epäselvää, mitkä näistä ovat kliinisesti merkittävimpiä 4. On myös oletettavaa, että
nukutusaineet aiheuttavat anestesian vaikuttamalla useisiin aivojen eri välittäjäainejärjestelmiin. Lisäksi todennäköisesti eri nukutusaineilla on omat,
muista eroavat vaikutusprofiilinsa.
Klassisesti anesteettien on ajateltu joko voimistavan aivojen tärkeimmän inhibitorisen välittäjäainejärjestelmän, γ-aminovoihappoa (GABA) välittäjäaineenaan käyttävän GABAergisen välittäjäainejärjestelmän toimintaa, tai estävän aivojen tärkeimmän eksitatorisen välittäjäainejärjestelmän eli
glutamaattijärjestelmän toimintaa 5. Näiden molempien välittäjäainejärjestelmien osuus anestesian synnyssä on lukuisissa tutkimuksissa todettu
merkittäväksi 6. Viime vuosina suurta mielenkiintoa ovat herättäneet neuronien kaliumkanavat, joiden fysiologisen tehtävänä on ylläpitää neuronien
solukalvojen lepopotentiaalia. Näiden kaliumkanavien ajatellaan välittävän erityisesti inhaloitavien anesteettien vaikutuksia 6. Muina mahdollisina, kliinisesti merkittävinä vaikutuskohteina pidetään mm. selkäytimen ja aivorungon glysiiniresep-
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toreita, kationivirtoja välittäviä ns. HCN-kanavia,
ja glutaminergisten synapsien toimintaa sääteleviä
presynaptisia natriumkanavia 6.
GABA on keskushermoston yleisin estävä välittäjäaine, ja aivoalueesta riippuen 20–50 % keskushermoston synapseista on GABAergisia 7, 8. Poikkeavuuksia GABAergisen järjestelmän toiminnassa on todettu useissa neurologisissa sairauksissa
kuten epilepsiassa, ahdistuneisuushäiriössä, erilaisissa perinnöllisissä syndroomissa, ja etanolin vierotusoireissa 9. Tärkein ja farmakologisesti merkittävin GABAergisen järjestelmän kolmesta eri reseptorista on GABAA-reseptori, joka muodostuu
viidestä eri alayksiköstä ja tämä alayksikköjärjestys vaihtelee muodostaen GABAA-reseptorin eri
alatyyppejä 9. Eri alayksiköitä tunnetaan tällä hetkellä 19 ja tavallisin alayksikkökombinaatio keskushermostossa näyttää olevan α1β2γ26.
Suurimmalla osalla nukutusaineista on todettu vaikutuksia GABAA-reseptoriin. In vitro- ja
eläinkokeiden perusteella propofolin on todettu paitsi lisäävän GABAn vaikutuksia GABAA-reseptoriin, myös vaikuttavan suoraan itse reseptoriin aktivoiden sen 6. Todennäköisesti suurin osa
eri alayksiköistä muodostuvista eri GABAA-reseptorialaluokista on herkkiä propofolin vaikutuksille, mutta tiettyjä tärkeitä alayksiköitä ja yksittäisiä tärkeitä aminohappoja erityisesti β-alayksikössä on pystytty tunnistamaan 10, 11. Inhaloitavien anesteettien kohdalla tilanne ei ole näin selvä,
mutta tämänhetkisen tutkimustiedon valossa GABAerginen järjestelmä on merkittävä myös näiden
aineiden nukutusaineiden ominaisuuksien välittäjänä 12, ja myös inhalaatioanesteettien vaikutuksille kriittisiä reseptorirakenteita sekä α- että β-ala-
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yksiköissä on tunnistettu 13, 14. Nämä kriittiset rakenteet ovat eroavat osittain suonensisäisten nukutusaineiden vaikutuksille kriittisistä rakenteista6. Typpioksiduuli, ketamiini ja ksenon eroavat
muista anesteeteista siinä, että vaikutusten ajatellaan välittyvän pääasiassa estämällä eksitatorisen
glutamaattijärjestelmän toimintaa eikä GABAergisen järjestelmän kautta 4.
Lähes kaikki olemassa oleva tutkimustieto nukutusaineiden vaikutusmekanismeista perustuu in
vitro- ja eläinkokeisiin, eikä tietoa nukutusaineiden vaikutusmekanismeista elävän ihmisen aivoissa juuri ole. Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erityyppisten nukutusaineiden vaikutuksia elävän ihmisen aivojen GABAergiseen välittäjäainejärjestelmään.

Aineisto ja menetelmät
Tutkimusmenetelmänä käytettiin positroniemissiotomografiaa (PET) ja PET-merkkiaineena 11Cflumatseniilia, joka sitoutuu spesifisesti GABAAreseptoriin. Lisääntyneen flumatseniilin sitoutumisen on todettu merkitsevän samanaikaisesti lisääntynyttä GABA:n sitoutumista reseptoriinsa 15
ja näin ollen GABAergisen järjestelmän aktivaatiota.
Tutkimusmenetelmän metodologisena validaationa tutkittiin ensin 11C-flumatseniilitutkimusten
toistettavuutta (osatyö I). Tässä osatyössä mitattiin saman päivän aikana kahteen kertaan kahdeksan koehenkilöllä 11C-flumatseniilin sitoutuminen
aivojen GABAA-reseptoreihin. Osatyössä II selvitettiin kahdeksalla koehenkilöllä 1 EC50 propofolianestesian ja kahdeksalla koehenkilöllä 1 MAC
sevofluraanianestesian vaikutusta 11C-flumatseniilin sitoutumiseen. Subanesteettisina annoksina annostellun ketamiinin vaikutuksia tutkittiin kymmenellä koehenkilöllä (osatyö III), ja anesteettisina annoksina annetun ksenonin vaikutuksia kahdeksalla koehenkilöllä (osatyö IV).
PET-tutkimukset analysoitiin kahdella eri menetelmällä; käyttämällä ennalta määrättyihin mielenkiintoalueisiin perustuvaa regions-of-interest
-analyysia, sekä tilastollisesti merkitseviä muutoksia 11C-flumatseniilin sitoutumisessa hakevaa SPM
(statistical parametric mapping) -analyysia. Tarkoituksena oli näillä menetelmillä todeta mahdolliset
erot ensimmäisen (hereillä) ja toisen (anestesiassa)
11
C- flumatseniilitutkimuksen välillä. Osatyössä I
haettiin parhaiten toistettavaa analyysitapaa ja tätä
arvioitiin laskemalla eri analyysitapojen intraclass
correlation coefficient (ICC) ja variabiliteettiarvoja.
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Tulokset
Osatyössä I todettiin, että valtimoverikäyrää hyödyntävien 11C-flumatseniilitutkimuksien ICC oli
korkea (0,83–0,88) ja variabiliteetti matala (5,57–
6,26 %), mikä tarkoittaa niiden olevan erittäin hyvin toistettavia. Referenssialuetta hyödyntävien
11
C-flumatseniilitutkimuksien toistettavuus oli tätä heikompi (ICC 0,35–0,80, variabiliteetti 8,08–
9,08 %).
Osatyössä II todettiin sevofluraanianestesian aiheuttavan tilastollisesti merkitsevän, noin
20  % 11C-flumatseniilin sitoutumisen lisääntymisen anestesian aikana kaikilla tutkituilla aivoalueilla paitsi valkeassa aineessa ja ponsissa, joissa ei GABAA-reseptoreita ole. Suurin sitoutumisen lisääntyminen todettiin temporaalilohkossa (21,6 ± 7,4  %). Propofolianestesian aikana
tilastollisesti merkitseviä muutoksia tapahtui frontaali- (8,1 ± 4.7 %), temporaali- (9,7 ± 5,3 %) ja parietaalilohkoissa (9,3 ± 7,6 %), sekä talamuksessa
(12,1 ± 7,4 %), caudatuksessa (10,9 ± 13,5 %), putamenissa (8,4 ± 7,1 %) ja pikkuaivoissa (9,1 ± 6,2 %).
Muilla aivoalueilla ei lisääntymistä todettu.
Osatyössä III subanesteettisina annoksina annostellun ketamiinin ei todettu vaikuttavan 11Cflumatseniilin sitoutumiseen. Vastaavasti ksenonilla (osatyö IV) ei ollut vaikutuksia 11C-flumatseniilisitoutumiseen.
Verenpaineen tilastollisesti merkitsevä lasku todettiin sevofluraani- ja propofolianestesian aikana, ja lisäksi propofoli aiheutti merkitsevän sykkeen laskun. Ketamiini taas aiheutti merkitsevän
sykkeen ja verenpaineen nousun. Näillä hemodynamiikan muutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta 11C-flumatseniilin sitoutumiseen johtuen käytetystä analyysimenetelmästä.

Johtopäätökset
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erityyppisten
nukutusaineiden vaikutus elävän ihmisen aivojen
GABAA-reseptorisitoutumiseen ja tätä kautta GABAergiseen välittäjäainejärjestelmään. Lisäksi ensimmäisen, metodologisen osatyön tarkoituksena oli selvittää käytetyn tutkimusmenetelmän soveltuvuus tämän asian tutkimiseen tarkastelemalla
menetelmän toistettavuutta.
Tutkimuksessa todettiin, että 11C-flumatseniilia hyödyntävä PET-kuvantaminen on käyttökelpoinen tutkimusmenetelmä selvitettäessä nukutusaineiden vaikutuksia GABAergiseen välittäjäainejärjestelmään. Nukutusaineista sekä sevofluraa-
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ta ja talamokortikaalistia ratoja on pidetty tärkeinä 16, 17. Sekä sevofluraanin että propofolin todettiin aiheuttavan tilastollisesti merkitseviä muutoksia GABAA-reseptorisitoutumisessa talamuksen
alueella, mikä saattaa viitata alueen merkittävään
rooliin anestesian synnyssä, mutta luotettavia johtopäätöksiä ei eri aivoalueiden merkityksestä tämän tutkimuksen perusteella vetää. Asian lopullinen selvittäminen vaatisi tutkimuksia, jossa yhdistetään aivojen metaboliaa, verenvirtausta, sähköistä toimintaa ja välittäjäainejärjestelmien tutkimusta. Lisäksi nukutusaineet nykykäsityksen mukaan
vaikuttavat useampiin aivojen välittäjäainejärjestelmiin, joten anestesiamekanismien lopullinen
ymmärtäminen vaatisi luonnollisesti myös muiden välittäjäainejärjestelmien tutkimusta.
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M

aksansiirto on vakiintunut hoitomuoto sekä akuutissa maksan vajaatoiminnassa että kroonisissa maksasairauksissa. Maksansiirron pitkäaikaistulokset ovat erinomaisia; Suomessa 95 prosenttia potilaista selviytyy ensimmäisen siirron jälkeisen vuoden, ja vielä kymmenen vuoden kuluttua siirrosta potilaista
72 prosenttia on elossa. Siirteen varhainen toiminta, immunosuppressioon liittyvät ongelmat
ja siirtoon johtaneen maksasairauden uusiminen
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ovat tärkeimpiä pitkäaikaisennusteeseen vaikuttavia tekijöitä. Vaikka valtaosa siirteistä toimii siirron jälkeen ongelmitta, kansainvälisissä aineistoissa jopa 15–30 prosenttia siirteistä toimii huonosti
(primary graft dysfunction, PDF) tai menetetään
kokonaan (primary graft non-function, PNF) 1.
PDF määritellään yleisesti transaminaasinousuna >1500 U/l kolmen vuorokauden kuluessa siirrosta, kun taas PNF:ssä kehittyy maksanekroosi,
ja potilas kuolee ilman uusintasiirtoa viikon ku-
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