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  ,Etomidateאטומידאט

 RSIהשריית סדציה כללית לצורך קבוצה 

פעילות 

אטומידאט הינה תרופה המשמשת לצורך הרדמה כללית קצרה ולביצוע 

Rapid Sequence Intubation . לאטומידאט כמעט ואין השפעה על

הוא גורם לירידה קלה בלחץ , המדדים הקרדיווסקולריים והנשימתיים

אינו גורם לשחרור של היסטמין ובעל אפקט , (ICP)התוך גולגלתי 

הופכים אותו לאידיאלי בטיפול בפצועים שאינם יציבים , כל אלו. אמנסטי

 . לשיכוך כאב אינו גורםאטומידאט , יחד עם זאת. המודינמית

דרך פעולתו של האטומידאט אינו ידועה לגמרי אך הוא ככל הנראה  

הגורמת להם  GABAAורי י מודלוציה של רצפט"משרה את פעילותו ע

 . יותר לפעילותם האינהיביטורית" זמינים"להיות 

גורם לדיכוי פעילותה , (גם במנה חד פעמית)מתן של אטומידאט לחולה 

( בטא הידרוקסילאז 11י עיכוב הפיך של האנזים "ע)של בלוטת האדרנל 

תופעה זו נקשרה בחלק . ובכך להפחתה בייצור של הורמונים סטרואידיים

חקרים לעלייה בתמותה של חולים אשר טופלו זמן ממושך מהמ

באטומידאט או בחולים אשר נמצאו במצב של אלח דם וטופלו גם במנה 

 . חד פעמית של אטומידאט

שימוש מעניין של התרופה נעשה בחלק מהמרכזים בעולם לטיפול 

נעשית , במבחן זה. באפילפסיה ונקרא מבחן אטומידאט לזכרון ודיבור

מ להרדים את "התרופה לעורק הקרוטיד של החולה ע הזרקה של

נבדקות יכולות , בזמן זה. דקות 5-10ההמיספרה הנגדית למשך של 

ניתן לקבוע , פ תוצאות מבחן זה"ע. הזכרון והיכולות המילוליות של החולה

מהי ההמיספרה הדומיננטית של החולה האחראית על הדיבור והזכרון 

 (. כריתה של אזורים אפילפטוגנייםבעיקר )טרם פעולות ניתוחיות 

פרמקוקינטיקה 
משך , לאחר דקה: שיא ההשפעה, שניות 30-60: תחילת השפעה

 . דקות 75כ : זמן מחצית חיים, דקות 3-5: ההשפעה

התוויות נגד 
לא נעשו מחקרים ) 10ילדים מתחת לגיל , שוק ספטי, רגישות ידועה

 (. לבדיקת בטיחות התרופה בילדים

לוואי תופעות 

  (טרם הוכח האם מדובר בפרכוס אמיתי שמקורו במוח)פרכוס , 

 כאב במקום ההזרקה 

  ( כיווצים קצרים לא רצוניים של קבוצות שרירים)תנועות מיוקלוניות– 
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 .בעיקר כאשר ההזרקה מהירה

  יש להימנע . כאשר התרופה ניתנת בהזרקה מהירה –טריזמוס

י משתקי "ה יהיה עמהזרקה מהירה שכן טיפול יעיל בטירזמוס ז

 . שרירים בלבד

 Opsoclonus –   תנועות מהירות  לא רצוניות לכיוונים שונים עם

 .אמפליטודה קטנה של העיניים

 לעיתים מופיעות בחילות לאחר חלוף ההשפעה הסדטיבית . 

צורות מתן 

א "במד
I.V. 

 מנה חד פעמית – mg/kg 0.3מינון 

בטיחות בהריון 
Class C 

 . לא ידוע אם עובר לחלב האם: הנקה

התוויות 

לשימוש 

 השריית סדציה במטופל הזקוק לאינטובציה ואינו מחוסר הכרה

מופיע 

בפרוטוקול 

 הפסקת נשימה מאיימת במבוגרים

 הפסקת נשימה מאיימת בילדים

 mg/10 ml   (2mg/ml) 20מינון אטומידאט הניתן באמפולה המכילה  

 120 110 100 90 80 70 60 50 40 משקל המטופל

 36 33 30 27 24 21 18 15 12 ג"מינון במ

 18 16.5 15 13.5 12 10.5 9 7.5 6 נפח דרוש

 ל"מ 20מזרק ' אמפ 2 ל"מ 10אחת מזרק ' אמפ  


