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Keisarileikkausanestesian aiheuttaman 
hypotension hoito komplisoituneissa 

raskauksissa – efedriini vai fenyyliefriini?
Tiina Erkinaro

Oulun yliopisto, 1.9.2006

Vastaväittäjä Dr. Gordon Lyons, St. James´ University Hospital, Leeds, UK

Efedriini on viime aikoihin saakka ollut ylei-
simmin käytetty vasopressori keisarileik-
kausanestesian aiheuttaman hypotension 

hoidossa1 , koska tiineillä lampailla tehdyissä tut-
kimuksissa sen vaikutukset kohtuvaltimoverenvir-
taukseen ja sikiön happo–emästasapainoon ovat 
olleet muita lääkkeitä edullisemmat. 2, 3 Tätä on se-
litetty efedriinin osittaiseen β-agonismiin pohjau-
tuvalla suotuisalla vaikutuksella sydämen minuut-
titilavuuteen. 4 Lisäksi on osoitettu, että kohtuval-
timon herkkyys supistua efedriinin vaikutuksesta 
vähenee raskauden aikana. 5 Fenyyliefriini on puh-
das α-agonisti, jota pyrittiin aiemmin välttämään 
raskaana olevilla, koska lammastöiden perusteella 
sen ajateltiin vaikuttavan epäedullisesti kohtuval-
timoverenvirtaukseen. 2, 3 Kuitenkin tuoreet ihmis-
raskauksissa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, 
että elektiivisen keisarileikkauksen jälkeen napa-
valtimon pH-arvot ovat korkeammat, jos spinaa-
lipuudutukseen liittyvä hypotensio on hoidettu fe-
nyyliefriinillä efedriinin sijasta. 6, 7 Tällä perusteella 
on esitetty, että fenyyliefriiniä tulisi sittenkin käyt-
tää ensisijaisena vasopressorina keisarileikkaus-
anestesian yhteydessä. 

Tiedetään, että efedriini läpäisee istukan. 8 Vaik-
ka fenyyliefriinin ei ole vielä varmasti osoitettu 
kulkeutuvan istukan läpi, sitä pidetään todennä-
köisenä. Niinpä efedriinillä ja fenyyliefriinillä voi 
kohtuvaltimoverenvirtauksen kautta välittyvien 
vaikutustensa lisäksi olla myös suoraan sikiöön 
kohdistuvia vaikutuksia. Vastikään on esitetty, että 
sikiön aineenvaihduntanopeus kiihtyisi efedriinin 
vaikutuksesta, mikä selittäisi matalammat napaval-
timon pH-arvot efedriiniä käytettäessä. 6 Efedriini 
voi kiihdyttää ja fenyyliefriini puolestaan hidastaa 
sikiön sydämen syketaajuutta. 9, 10 Synnyttäjälle an-
nettu efedriini ja fenyyliefriini voivat muutenkin 
muokata sikiön verenkierto-olosuhteita 11, 12, mut-
ta tästä asiasta tiedetään vielä niukasti. 

Efedriiniä ja fenyyliefriiniä on lisäksi verrattu 
vain normaalien täysiaikaisten raskauksien jälkeen 
tehtyjen elektiivisten keisarileikkausten yhteydes-
sä. On osoitettu, että täysin normaalinkin alatie-
synnytyksen avautumisvaiheen aikana sikiön hap-
piosapaine laskee keskimäärin 25  %:lla. 13 Niinpä 
aina kun keisarileikkaukseen joudutaan synnytyk-
sen oltua jo käynnissä, sikiön voi ajatella kärsivän 
ainakin suhteellisesta äkillisestä hapenpuutteesta. 
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Äkillisen hapenpuutteen aikana sikiön keskeises-
sä verenkierrossa tapahtuu muutoksia, joiden tar-
koituksena on turvata sydämen, aivojen ja lisämu-
nuaisten hapentarjonta. 14 Tällaisissa olosuhteissa 
sikiön verenkiertovasteet äidin verenpaineen las-
kulle ja sen lääkehoidolle voivat olla toisenlaiset 
kuin elektiivisissä keisarileikkauksissa. Koska istu-
kan vajaatoimintaan liittyvä krooninen hapenpuu-
te aiheuttaa niin ikään kompensatorisia, keskeisiä 
elimiä suojaavia muutoksia sikiön verenkierros-
sa 15, myös istukan vajaatoiminnasta kärsivän si-
kiön voisi olettaa reagoivan äidin hypotensioon ja 
vasopressorihoitoon terveestä sikiöstä poikkeaval-
la tavalla. 

Tutkimuksen tarkoitus

Väitöskirjatyössäni tutkittiin kokeellisessa lam-
masmallissa sikiön äkillisen hapenpuutteen sekä 
äidin hypotension ja sen vasopressorihoidon vai-
kutuksia sikiön ja istukan verenkierto-olosuhtei-
siin. Tavoitteena oli kerätä uutta tietoa sekä ter-
veen että kokeellisesta istukan vajaatoiminnasta 
kärsivän sikiön verenkierron säätelymekanismeis-
ta näissä syntymän aikana usein kohdattavissa 
stressitilanteissa. Aiemmista lammastöistä poike-
ten sikiön ja istukan verenkierto-olosuhteita seu-
rattiin yksityiskohtaisesti sekä jatkuvin suorin mit-
tauksin että samanaikaisilla Doppler-ultraäänitut-
kimuksilla. Pyrkimyksenä oli myös tunnistaa siki-
ön verenkierron säätelymekanismien aktivoitumi-
sesta kertovia Doppler-ultraäänimuuttujia, joita 
voitaisiin jatkossa hyödyntää käytännön potilas-
työssä ja/tai ihmisraskauksissa tehtävissä jatkotut-
kimuksissa. 

Osatyöt

Sikiöt altistettiin toistuvalle lyhytkestoiselle happi-
osapaineen laskulle alentamalla ensin äidin sisään-
hengitysilman happipitoisuutta ja laskemalla sen 
jälkeen äidin verenpainetta ja kohtuvaltimoveren-
virtausta epiduraalipuudutuksella. Lisäksi osa si-
kiöistä kärsi kroonisesta hapenpuutteesta istukka-
embolisaatiolla aiheutetun istukan verenvirtaus-
vastuksen kohoamisen vuoksi. Äidin verenpai-
neen lasku hoidettiin satunnaistetusti joko efedrii-
ni- tai fenyyliefriiniboluksin.

Tulokset osoittavat, että napavaltimon verenvir-
tausprofiilin perusteella ei voi tehdä johtopäätök-
siä sikiön sydämen toiminnasta I. Myöskään sikiön 
äkillisen hapenpuutteen, äidin hypotension ja sen 
lääkehoidon aiheuttamia muutoksia istukan ve-

renvirtauksessa ja verenvirtausvastuksessa ei voi-
da kattavasti tunnistaa seuraamalla napa- tai koh-
tuvaltimon pulsatiliteettia III, IV.

Lyhytkestoisen hapenpuutteen aikana terveen 
sikiön sydämen minuuttitilavuus lisääntyi, oi-
kean kammion minuuttitilavuus jakautui uudel-
leen keuhkoverenkierrosta keskeiseen verenkier-
toon ja aortan istmisen alueen eteenpäin suuntau-
tuva verenvirtaus väheni suhteellisesti II. Myös äi-
din hypotension yhteydessä terveen sikiön keuh-
koverenkierron pulsatiliteetti lisääntyi, mutta 
sydämen minuuttitilavuudessa tai aortan istmi-
sen alueen verenvirtausprofiilissa ei tapahtunut 
muutoksia V. Kroonisesta hapenpuutteesta kärsi-
vän sikiön verenkiertovasteet äkilliselle happiosa-
paineen alenemiselle poikkesivat terveen sikiön 
vasteista V, ja toistuva altistus johti sikiön laktaat-
tiasidoosiin IV.

Efedriinin vaikutukset sekä kohtu- että napaval-
timon verenvirtausolosuhteisiin olivat edullisem-
mat kuin fenyyliefriinin niin normaaliraskaudessa 
kuin istukan verenkiertovastuksen ollessa kohol-
la III, IV. Äidin verenpaineen laskuun liittyvät muu-
tokset sikiön verenkierrossa palautuivat efedriini-
hoidon aikana sekä terveillä että kroonisesta ha-
penpuutteesta kärsivillä sikiöillä V. Fenyyliefriini ei 
korjannut sikiön keuhkoverisuonten supistustilaa, 
ja sydämen vasemman kammion toiminta heikke-
ni V. Lisäksi kokeellisesta istukan vajaatoiminnas-
ta kärsivillä sikiöillä aortan istmisen alueen eteen-
päin suuntautuva verenvirtaus jäi alentuneeksi fe-
nyyliefriinihoidosta huolimatta V. Kuitenkaan ter-
veiden sikiöiden happo-emästasapainossa ei to-
dettu eroja lääkeaineryhmien välillä III. Sen sijaan 
pitkäaikaisesta hapenpuutteesta kärsivien sikiöi-
den veren laktaattipitoisuudet kohosivat edelleen, 
kun äidin hypotension hoitoon käytettiin fenyyli-
efriiniä IV.

Johtopäätökset

Istukan verenvirtausvastuksen ollessa koholla si-
kiön kyky kompensoida äkillistä hapenpuutetta 
tai äidin verenpaineen laskua ja sen lääkehoitoon 
mahdollisesti liittyviä epäsuotuisia vaikutuksia 
on alentunut. Niinpä normaaliraskauksissa tehty-
jä vasopressoritutkimuksia ei pitäisi sellaisenaan 
soveltaa komplisoituneisiin raskauksiin. Tämän 
väitöskirjatyön perusteella efedriini olisi fenyyli-
efriiniä parempi komplisoituneen raskauden va-
sopressorina, mutta lammasmallista saadut tu-
lokset eivät ehkä päde ihmisraskauksissa. Kuiten-
kin isoja fenyyliefriiniannoksia kannattaisi ehkä 
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välttää istukan vajaatoiminnan yhteydessä, kun-
nes asiasta on saatu kliinistä tutkimustietoa. 
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