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Neurobiologiset mekanismit isofluraanianestesian
masennuslääkevaikutusten taustalla
Lyhyt isofluraanianestesia aiheuttaa jyrsijöille

masennuslääkkeille tyypillisiä käyttäytymis
vaikutuksia. Se säätelee erityisesti ketamiinin
nopeavaikutteisiin masennusta lievittäviin omi
naisuuksiin liitettyjä solusignaloinnin ja her
mosolujen toiminnan muutoksia aivoissa.
Sähköhoidossa potilaan aivoihin johdetaan
anestesian aikana lyhytaikainen sähköjännite,
joka aiheuttaa epileptistä kohtausta muistutta
van tilan aivotoiminnassa. Kohtauksenjälkeisen
purskevaimentuman ilmaantumisen aivosäh
kökäyrässä (EEG burst suppression) on esitetty
ennustavan psykiatrisen sähköhoidon hoitovai
kutuksia. Teoriaa tukevat vuosikymmeniä van
hat kliiniset havainnot, joiden mukaan lyhyt
purskevaimentumaan johtava anestesia inhaloi
tavalla isofluraanilla lievittää masennusoireita
jo yksittäisen käsittelyn jälkeen. Neurobiologi
set mekanismit isofluraanin mahdollisten ma
sennuslääkevaikutusten taustalla ovat kuitenkin
täysin selvittämättä.
Tämä tutkimus osoitti lyhyen isofluraani
anestesian aiheuttavan samankaltaisia solu
signaloinnin muutoksia jyrsijöiden aivoissa
kuin ketamiini: aivoperäisen neurotrofisen
tekijän (BDNF) reseptorin TrkB:n aktivaatio,
sirolimuusin mekaanisen kohteen (mTOR)
signaloinnin lisääntyminen ja glykogeenisyn
taasikinaasi 3β:n (GSK3β) signaloinnin vähen
tyminen. Vaikutukset solusignalointiin ovat
poikkeuksellisen nopeita ja ilmenevät erityises
ti anesteettisilla isofluraanipitoisuuksilla.
Halotaanilla ja sevofluraanilla aiheutetut
anestesiat saavat aikaan samankaltaisia nopei
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ta muutoksia TrkB- ja GSK3β-signaloinnissa.
Yksittäinen isofluraanianestesia aiheuttaa käyt
täytymistesteissä masennuslääkkeille ominaisia
muutoksia, jotka näyttäisivät välittyvän TrkBreseptorin kautta. Lyhyt isofluraanianestesia
herkistää lisäksi hermosolujen synaptista kes
tovahvistumista (long-term potentiation) ja ak
tivoi GABAergisten parvalbumiinipositiivisten
välineuronien toimintaa hippokampuksessa.
GABAerginen neurotransmissio on lisäänty
nyt vuorokausi isofluraanianestesian jälkeen. Il
miö on kuitenkin estynyt mutanttihiirillä, joilla
TrkB-reseptorin ilmentyminen on merkittäväs
ti vähentynyt spesifisesti parvalbumiinipositii
visissa välineuroneissa. Synapsien lukumäärä
pysyi muuttumattomana vuorokausi isofluraa
ninukutuksen jälkeen, vaikka nopeat muutok
set synaptogeneesissä on liitetty ketamiinin
masennuslääkevaikutuksiin.
Tulokset antavat tärkeää uutta tietoa isoflu
raanin (ja sähköhoidon) masennuslääkeme
kanismeista ja anesteettien neurobiologisista
vaikutuksista sekä avaavat täysin uudenlaisen
tavan ymmärtää ja kehittää nopeavaikutteisia
masennuksen biologisia hoitoja. ■
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