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Tutkimuksen tarkoitus

Verenvuotosokin resuskitaatio aiheuttaa elimis-
tön yleistyneen tulehdusvasteen sekä voimakkaan 
hapetusstressin. Etyylipyruvaatti (EP) on alifaatti-
nen pyruvaatin esteri. Sen on osoitettu vähentävän 
välitöntä kuolleisuutta, estävän bakteerien trans-
lokaatiota suolesta ja vaimentavan hapetusstres-
siä sekä tulehduksellista vastetta kokeellisessa ve-
renvuotosokissa. Lämpösokkiproteiinit (Hsp) ovat 
solujen suojaproteiineja jotka korjaavat denaturoi-
tuneita proteiineja. Kokeellisessa akuutissa veren-
vuotosokissa Hsp72:n tuotanto lisääntyy maksassa 
ja sen määrä korreloi soluvaurion asteeseen. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, vähen-
tääkö EP-liuoksen käyttö maksan stressivastetta 
verrattuna tavanomaiseen resuskitaatioon Ringe-
rin liuoksella.

Materiaali ja menetelmät

Naarassiat nukutettiin ja niitä ventiloitiin mekaa-
nisesti tavoitteena normokapnia. Eläinten keuh-
ko- ja systeemiverenkiertoa monitoroitiin inva-
siivisesti. Kehon aineenvaihduntaa seurattiin epä-
suoralla kalorimetrialla Virtausanturit asennettiin 
viskeraalivaltimoiden ja porttilaskimon ympärille. 
Viskeraalilaskimot kanyloitiin. Verenvuotosokki 
aiheutettiin vuodattamalla eläimiä (20 min tavoit-
teena keskivaltimopaine 40 mmHg) kunnes spon-
taania kompensaatiota ei enää tapahtunut. Eläimet 
saivat boluksena etyylipyruvaattiliuosta (EP) (40 
mg/kg/min, n = 6) tai (R) Ringerin liuosta (n = 6) 
minkä jälkeen näitä infusoitiin jatkuvasti (EP 40 
mg/kg/tunti). Kokeen päätyttyä maksasta otettiin 
kudosbiopsiat joista määritettiin Hsp72 proteii-
nin pitoisuus (Western blot). Laktaatti-pyruvaatti-
suhde (L/P) ja plasman ketonisuhde (KBR) (aseto-
asetaatti/beeta-hydroksibutyraattisuhde) mitattiin 
entsymaattisilla menetelmillä. Tilastollinen mer-
kitsevyys (p < 0.05) ryhmien väliselle erolle lasket-
tiin Mann-Whitneyn U-testillä. 

Tulokset

Hemodynamiikka – Kaikki eläimet ajautuivat sa-
manlaiseen verenvuotosokkiin (vuodon mää-
rä, kesto). Resuskitaativaiheessa keskivaltimopai-
ne oli matalampi EP-ryhmässä, porttilaskimon ja 
SMA:n virtaus lisääntyi merkittävästi ja ylitti pe-
rustason EP-ryhmässä. 

Aineenvaihdunta – Verenvuotosokki aiheutti 
anaerobisen tilan (RQ >1.0). Maksimaalinen VO2 
oli matalampi EP-ryhmässä. Arteria- ja porttilas-
kimoveren laktaatti-pyruvaattisuhde (L/P) lisään-
tyi sokin aikana ja palautui normaaliksi resuski-
taatiossa. Valtimoveren pyruvaatti jäi perustasoa 
korkeammalle EP-ryhmässä. Portti- ja maksalas-
kimon KBR lisääntyivät sokin aikana ja normali-
soituivat resuskitaation aikana. 4 tunnin resuski-
taation jälkeen porttilaskimon KBR jäi korkeam-
malle R-ryhmässä verrattuna EP-ryhmään.

Stressiproteiinit – Hemorraginen sokki aiheutti 
Hsp72:n lisääntymisen ainoastaan R-ryhmässä.

Johtopäätökset

Verenvuotosokin korjaaminen etyylipyruvaattil-
infuusiolla vähentää systeemistä hapenkulutus-
ta resuskitaation alussa. Verenvuotosokki aiheut-
ti viskeraalialueelle merkittävän anaerobisen tilan. 
Etyylipyruvaatti vähensi porttilaskimon ketoni-
suhdetta mikä viittaa paremmin säilyneeseen mi-
tokondrioiden energia-aineenvaihduntaan. 

Tulostemme perusteella etyylipyruvaatti vähen-
tää maksan stressivastetta mahdollisesti paranta-
malla sen ja suoliston verenkiertoa sekä vaimen-
tamalla energia-aineenvaihdunnan häiriöitä. 
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