
Finnanest  2652018; 51 (4)

PROPOFOLIN JA ESKETAMIININ VAIKUTUS 
HEMODYNAMIIKKAAN ENSIHOIDOSSA 
TOTEUTETTAVASSA ANESTESIAINTUBAATIOSSA
Risto Viitanen1,2, Jussi Pirneskoski1, Ann Cristine Lindroos3, Susanne Ångerman-Haasmaa1, Jouni Nurmi1

1HUS Akuutti, ensihoidon linja, 2FinnHEMS, tutkimus ja kehitysyksikkö, 3HUS ATeK Leikkaussalit, teho- ja 
kivunhoito

 f Tutkimuksen tarkoitus. 
Ensihoidossa joudutaan usein 
toimimaan huonokuntoisen po-
tilaan kanssa ympäristössä, joka 
ei ole optimaalinen huonokuntoi-
sen potilaan hoitamiseen. Tämän 
vuoksi optimaalinen anesteetti, joka 
horjuttaisi mahdollisimman vähän 
potilaan hemodynamiikkaa, olisi 
tärkeä löytää. Ketamiinin vaikutukset 
hemodynamiikkaan ovat suotui-
sammat kuin propofolilla tai muilla 
yleisesti käytetyillä anesteeteilla, 
ja siksi sen käyttöä perustellaan 
ensihoidossa.1 Ketamiinin tiedetään 
nostavan aivojen verenvirtausta2 ja 
aiheuttavan hallusinaatiota3. Näitä 
on pidetty tietyissä potilasryhmissä 
mahdollisesti haitallisena. Propofolin 
tiedetään laskevan verenpainetta, ja 
sen käyttö ensihoidossa on tämän 
vuoksi vähentymässä.4 Propofolin ja 
esketamiinin aiheuttamaa verenpai-
nemuutosta ensihoidossa toteu-
tettavassa anestesiainduktiossa ei 
ole aiemmin tutkittu. Tutkimuksen 
tarkoituksena on verrata näiden 
kahden anesteetin hemodynaamista 
vakautta ensihoidossa.

Aineisto ja menetelmät. 
Retrospektiivisen tutkimuksen 
tiedot kerättiin HUSin FinnHEMS 10 
-lääkärihelikopterissa prospektiivi-
sesti kerätystä tehtävätietokantaan 
sisällytetystä hengitystierekisteristä. 
Tutkimukseen sisällytettiin kaikki 
anestesiaintuboidut aikuispotilaat 

vuosilta 2014–2016. Yksikössä 
otettiin alkuvuonna 2015 käyttöön 
protokolla, joka määrittää ensisijai-
seksi induktiolääkkeeksi esketamiinin 
poikkeustilanteita lukuun ottamatta. 
Potilaat jaettiin anesteetin suhteen 
kahteen ryhmään (propofoli n = 179 
ja esketamiini n = 373). Monimuuttu-
jamallilla selvitettiin riskitekijät 30 % 
systolisen verenpaineen laskulle 
induktiossa.

Tulokset. Propofolin käyttä-
miseen anesteettina ensihoidossa 
liittyy suurempi todennäköisyys 30 % 
systolisen verenpaineen laskuun 
kuin esketamiinilla. Fentanyylin anto 
induktion aikana nostaa systolisen 
paineen laskun todennäköisyyttä 
molemmissa ryhmissä (taulukko 
1). Systolisen paineen laskussa alle 
90 mmHg ei todettu ryhmien välillä 
eroja. 

Johtopäätökset. Propofolin 
käyttö anestesiainduktiossa jo 
matalapaineiselle potilaalle voi laskea 

potilaan verenpainetta niin, että 
muun muassa aivojen verenkierto voi 
olla uhattuna. Fentanyylin lisääminen 
induktiolääkkeisiin näyttäisi suuren-
tavan selvästi todennäköisyyttä 30 % 
systolisen verenpaineen laskuun. 
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abstrakti

Taulukko 1. Monimuuttujamallin tulokset systolisen paineen 30 % laskulle.

OR (95 % CI) p-arvo

Propofoli (vs. esketamiini) 1,89 (1,30–2,73) <0,001

ASA-luokan vaikutus ASA 2 (n = 184) 1,63 (1,00–2,69) 0,05

ASA 3 (n = 134) 2,75 (1,66–4,63) <0,001

ASA 4–5 (n = 16) 1,98 (2,46–24,37) <0,001

Fentanyyliä annettu induktion 
yhteydessä

68,81 (13,37–379,75) <0,001




