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Tiopentaalin vaikutus voimistuu vuotosokis-
sa – tämä on tiedetty jo pitkään. On väitet-
ty, että tiopentaali oli toisessa maailmanso-

dassa Pearl Harborin hyökkäyksessä japanilaisten 
pommejakin pahempi amerikkalaissotilaiden tap-
paja 1. Millerin oppikirjakin mainitsee tiopentaalin 
”täydellisenä menetelmänä eutanasiaan” 8. Me nyky-
päivän anestesiologit tiedämme, että verenvuodos-
ta johtuvassa sokissa verenkierto on sentralisoitu-
nut. Tämän seurauksena lääkeaineiden jakautumis-
tilavuus on voimakkaasti pienentynyt, koska lääke-
aineiden siirtyminen verenkierrosta perifeerisiin ku-
doksiin on hidastunut. Lisäksi vuodon seurauksena 
veren kokonaistilavuus on pienentynyt, mistä seu-
raa jo lähtökohtaisestikin suuri anesteetin veripitoi-
suus, jos annosta ei pienennetä. Nykyisin tiedetään, 
että anesteetteja tulee käyttää varoen sokkipotilailla, 
mutta kuinka paljon tulee lääkeaineen annosta pie-
nentää, kun joudumme antamaan anestesian? Uta-
hilainen tutkijaryhmä on tehnyt vuotosokkia käsit-
televän systemaattisen tutkimussarjan, jota referoi-
daan seuraavassa.

Menetelmät

Kaikki työt, joihin seuraavassa viitataan, ovat meto-
dologialtaan hyvin samanlaisia. Lähtökohtana tutki-
jaryhmällä oli verenvuotosokin malli sioissa. Mal-
lin yksityiskohtainen kuvaus löytyy viitteistä. Lyhy-
esti kuvattuna siat nukutettiin lihaksensisäisellä in-
duktioaineella, minkä jälkeen suoritettiin intubaa-
tio, kahden valtimon katetrisaatiot (a.femoralis tai 
a.carotis), sekä keuhkovaltimon katetrisaatio. Anes-

tesian ylläpitona käytettiin isofluraania ja pankuro-
nia tai pankuronin ja tubokurariinin seosta. Vuoto-
sokki mallinnettiin Wiggersin isobaarisella veren-
vuotomallilla, jossa katetroidusta valtimosta poiste-
taan peristalttisella pumpulla verta, kunnes saavute-
taan haluttu verenpainetaso (tässä 40 mmHg tai 50 
mmHg), jonka jälkeen verta joko poistetaan lisää tai 
reinfusoidaan takaisin valtimoon verenpainetason 
säilyttämiseksi. Tavoitepaineeseen pääsemisen jäl-
keen tietyn ajan kuluttua annettiin infuusiona fen-
tanyyli 2, remifentaniili 3, etomidaatti 4, propofoli 5 tai 
propofoli nesteresuskitaation jälkeen 6. Nesteresuski-
taatio toteutettiin infusoimalla veren poistoon käy-
tetyllä laitteistolla Ringerin laktaatti -liuosta, kun-
nes keskivaltimopaine saavutti arvon 70 mmHg, jo-
ka pidettiin 60 min ajan.

Ajan funktiona mitattiin verenkierrollisia suurei-
ta, veriarvoja, kuten laktatemiaa ja käytetyn lääkeai-
neen pitoisuutta veressä. EEG:n analysointiin käy-
tettiin spectral edge- tai BIS-menetelmää, joskaan ei 
kaikissa töissä. Tietokonesimulaatioiden avulla ver-
rattiin saatuja tuloksia oletettuihin farmakokineet-
tisiin ja farmakodynaamisiin mallinnuksiin ja py-
rittiin päättelemään, mitä farmakokineettistä mal-
lia sokkinen verenkierto noudattaa. Tuloksia verrat-
tiin kontrolliryhmään, jonka koe-eläimet käsiteltiin 
kuten sokkiryhmässäkin, paitsi että sokkia ei aikaan-
saatu lainkaan verta poistamalla.

Tulokset

Oletettavaa on, että sokissa verenkierron sentrali-
soiduttua lääkeaineen pitoisuus keskisessä veren-
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kierrossa kasvaa, ja sen puhdistuma keskisestä veren-
kierrosta heikkenee, mikä tarkoittaa keskisen veren-
kierron puoliintumisajan pitenemistä. Osapuilleen 
tämän oletuksen mukaisesti käyttäytyi fentanyyli, 
jonka pitoisuus verenvuotosokissa nousi ja puoliin-
tumisaika piteni. Myös remifentaniilin pitoisuudet 
sokissa olivat oletuksien mukaisesti korkeat, mutta 
puoliintumisaika sen sijaan muuttui vain vähän. Tä-
män katsottiin johtuvan siitä, että keskisen veren-
kierron puhdistuma pienenee verenkierron sentrali-
soiduttua, kun taas remifentaniilin veripitoisuuden 
nousu keskisessä verenkierrossa pienentää puoliintu-
misaikaa; nämä vaikutukset kumoavat toisensa. Fen-
tanyylin farmakodynamiikkaa tutkimuksissa ei voi-
tu analysoida, mutta EEG-vaikutukseen perustuen 
remifentaniilin farmakodynamiikka ei muuttunut 
sokkitilassa. Toisin sanottuna veripitoisuuden vai-
kutus spectral edge -mittaukseen oli sama sokki- ja 
kontrollieläimillä.

Propofoli tuotti tutkijoille käytännön ongelman 
toksisuutensa vuoksi, sillä propofoliannos, jolla saa-
vutettiin kontrolliryhmän eläimessä riittävä BIS-ar-
von lasku, oli letaali sokkiryhmän eläimelle. Vastaa-
vasti nesteresuskitaation jälkeen tarvittiin suurem-
pi annos propofolia kuin ilman nesteresuskitaatiota. 
Näin ollen mainituissa ryhmissä käytettiin eri pro-
pofolipitoisuuksia, jotta farmakokineettiset ja far-
makodynaamiset mallinnukset voitiin tehdä. Sa-
moin keskivaltimopaineen laskussa tyydyttiin pai-
neeseen 50 mmHg.

Verenvuotosokki lisäsi merkittävästi propofo-
lin pitoisuutta plasmassa, mikä ilmeisestikin johtuu 
keskisen verenkierron pienentyneestä puhdistumas-
ta. Kuitenkin farmakodynaamiset mallinnukset var-
mensivat, että myös propofolin vaikutus kohde-eli-
miin on sokkitilassa lisääntynyt, toisin sanottuna sa-
ma plasmapitoisuus on vaikutukseltaan tehokkaam-
pi, mikäli verenkierto on sentralisoitunut. Nestere-
suskitaation jälkeen propofolin farmakokinetiikka 
oli normaalin kaltainen, mutta farmakodynamiikka 
edelleen poikkeava, mikä tarkoittaa propofolin suu-
rentunutta vaikutusta kohde-elimiin nesteresuski-
taation jälkeenkin.

Etomidaatin plasmapitoisuus vuotosokissa oli 
odotetusti suurentunut. Kuitenkin sokkitilan vai-
kutus farmakokinetiikkaan oli pieni. Keskisen ve-
renkierron puhdistuma pysyi muuttumattomana, 
mikä ehkä viittaa maksan verenkierron säilymiseen 
hyvänä. Sokkitilassa keskivaltimopaine jopa hieman 
nousi, mikä saattaa selittyä ardrenergisellä heijasteel-
la, sillä samalla perifeerinen vastus lisääntyi jonkin 
verran. Etomidaatin farmakodynamiikka ei muuttu-
nut sokin seurauksena, mikä oli odotettavissakin.

Johtopäätökset

Tutkijaryhmän töitä kommentoitiin viime vuoden 
Anesthesiologyn pääkirjoituksessa 7. Päätoimittaja 
Shafer oli julkaistuihin tuloksiin perustuen tehnyt 
laskelman, jonka mukaan anesteetin annosta tulisi 
supistaa vuotosokissa seuraavasti: propofoli 80–90 %, 
nesteresuskitaation jälkeen 40–50 %, etomidaat-
ti ± 0 %, remifentaniili 40–50 %, ja fentanyyli 40–
50 %. Toisin sanottuna propofolin tarve verenvuoto-
sokissa laskee siten, että annoksen tulee laskennalli-
sesti olla 10–20 % siitä, mitä normaalisti käytetään. 
Erityisen yllätyksen tuotti etomidaatti, jonka farma-
kokinetiikka ja farmakodynamiikka oli käytännössä 
lähes muuttumaton verenvuodosta huolimatta.

Vaikka laskelmat perustuvat sioilla tehtyyn ko-
keelliseen verenvuotosokin malliin, niin ilmeises-
tä on, että verenvuotosokin vaikutus sekä propo-
folin farmakokinetiikkaan että farmakodynamiik-
kaan on voimakas ja vaarallinen. Koska asianmu-
kaisen nesteresuskitaation jälkeenkin propofolin 
annosta tulee pudottaa jopa puoleen, on propofo-
li erityisen huono lääke verenvuotosokista kärsivän 
potilaan (tai ainakin sian) anestesiaan. Etomidaat-
tia on perinteisesti pidetty suositeltavana anesteet-
tina potilaalla, jonka verenkierto on epävakaa. Re-
feroidut työt tukevat tätä käsitystä, ja päätoimittaja 
toteaakin, että etomidaatti saattaa olla drug of choi-
ce suuresta verenvuodosta kärsineillä potilailla, jopa 
vuodon asianmukaisen korjaamisen jälkeenkin. r
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