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Etomidaatti- vs. propofoli-induktio 
aorttastenoosipotilailla
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Vaikeassa aorttastenoosissa hypotensio ja vaso-
dilataatio ovat erityisen haitallisia1,2. Propofo-

lin potentiaalinen sivuvaikutus on hypotensio, sen 
sijaan etomidaatin hemodynaamiset vaikutukset lie-
nevät vähäisempiä. Etomidaatin käyttöä kuitenkin 
rajoittaa sen kortisolisynteesiä vähentävä vaikutus 
pitkäaikaiskäytössä, mutta kertaboluksen aiheutta-
mia potentiaalisia haittoja ei tiedetä tässä potilasryh-
mässä. Vertasimme propofoli- ja etomidaatti-induk-
tion vaikutuksia hypotension esiintyvyyteen ja kor-
tisolisynteesiin läppäleikkaukseen tulevilla aorttaste-
noosipotilailla.

Menetelmät

60 potilasta satunnaistettiin saamaan propofoli tai eto-
midaatti-induktio sokkoutetusti tavoitteena BIS-arvo 
alle 60. Tämän jälkeen he saivat alfentaniili-boluksen 
50 ug/kg, pankuronia 0.1 mg/kg ja potilaat intuboitiin 
kolme minuuttia lihasrelaksantin annon jälkeen. Poti-
lailla oli invasiivinen verenpaineen seuranta sekä keuh-
kovaltimokatetri. Keskiverenpaine rekisteröitiin kym-
menen sekunnin välein. Sydämen syketaajuus, mi-
nuuttivirtaus ja keuhkovaltimon kiilapaine mitattiin 
ennen induktiota, kaksi minuuttia induktiosta sekä 
kolme ja viisi minuuttia intubaation jälkeen. Potilail-
ta määritettiin seerumin kortisolipitoisuus pre- ja pos-
toperatiivisesti sekä leikkauksen jälkeisenä aamuna. Jos 
keskiverenpaine laski alle 70 mmHg yli 30 sekunnin 
ajaksi potilaalle annettiin vähintään 0.05 mg fenyyli-
efriiniä. Inotrooppisia lääkeaineita ei käytetty. Tulokset 
analysoitiin toistettujen mittausten varianssianalyysillä, 
Mann-Whitneyn testillä ja lisäksi käytettiin t-testiä. 

Tulokset

Potilaat eivät eronneet iän, sukupuolen, ASA:n, 
ejektiofraktion, aorttastenoosigradientin tai liitän-
näissairauksien suhteen. Keskiverenpaine laski kai-
killa potilailla. Propofoliryhmässä verenpaine laski 
useammin ja nämä potilaat saivat useammin (21/
10) fenyyliefriiniä. Fenyyliefriiniannoksissa ei ollut 
eroa ryhmien välillä. Syketaajuus ei muuttunut tut-
kimuksen aikana, mutta propofoliryhmässä kiilapai-
ne laski enemmän niillä potilailla, jotka saivat fenyy-
liefriiniä. Sydämen pumppausindeksi ei poikennut 
ryhmien välillä. Preoperatiiviset kortisolipitoisuu-
det eivät poikenneet ryhmien välillä, sen sijaan heti 
postoperatiivisesti ne olivat pienemmät etomidaatti-
ryhmässä . Seuraavan aamun kortisolipitoisuudet ei-
vät poikenneet ryhmien välillä. Uusintaleikkausten 
tai infektioiden lukumäärässä, tehohoitoajoissa tai 
mortaliteetissa ei ollut eroa ryhmien välillä.

Pohdinta 

Aorttastenoosipotilaiden anestesian induktiosta ei 
aiemmin ole julkaistu tutkimuksia. Tutkimuksem-
me osoittaa, että aorttastenoosipotilailla anestesi-
an induktio on hemodynaamisesti turvallista se-
kä propofolilla, että etomidaatilla. Propofoli ai-
heuttaa etomidaattia useammin verenpaineen las-
kua, mutta tämä on korjattavissa fenyyliefriinillä. 
Verenpaineen lasku liittyi sydämen täyttöpainei-
den laskuun. Etomidaatti jo kertaboluksena an-
nettuna aiheutti lyhytaikaisen kortisolisyntee-
sin aleneman. Etomidaatin käyttöön kriittises-
ti sairailla potilailla tulee suhtautua harkiten 4. r

Kirjallisuusviitteet:
1 Zahid et al.Perioperative Risk of Noncardiac Surgery Associated 

With Aortic Stenosis.Am J Cardiol 2005;96:436–438.
2. Kertai et al.Aortic Stenosis:An underestimated Risk factor for 

Perioperative Complications In Patients undergoing Noncardiac 
Surgery.Am J med.2004;116:8–13

3 Khot et al.Nitroprusside in Critically ill Patients with Left 
Ventricular Dysfunction and Aortic Stenosis.

4 Jackson et al.Should We Use Etomidate as an Induction 
Agent for Endotracheal Intubation in Patients With Septic 
Shock?Chest.2005;127:1031–1038

Etomidate Propofol
Ikä±sd 67,2 ± 9,2 ns. 63,2 ± 9,0 ns.
Sukup nainen/mies 14/16 ns. 11/19 ns.
ASA 3,5 3,5
NYHA NyhaII: 8, 

Nyha III: 22, 
NyhaIV: 0

Nyha II: 9, 
NyhaIII: 20, 
Nyha IV: 1

EF ± sd 61,9 ± 14,0 ns. 61,5 ± 11,2 ns.
AS GRAD ±s d 74,6 ± 13,8 ns. 74,5 ± 17,8 ns.
Anesteetti mg 12,9 76,8
Aorttaokluusioaika(min) ± sd 112 ± 38,2 ns. 116 ± 34,5
Perfuusioaika (min) ± sd 137 ± 45,3 ns. 140 ± 39,2 ns.
Fenyyliefedriini saaneet potilaat 10, p <0.05 21, p <0.05
Fenyyliefedriini .mg ± sd 0,12 ± 0,16 0,22 ± 0,2
Preop.kortisol 306 ns. 278 ns.
Post.op kortisol 367 p <0,05 732 p <0,05
Post.op aamun kortisol 815 ns. 825 ns.




