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V

äitöskirja käsittelee lihasrelaksanttien ja
niiden vastavaikuttajien kliinistä farmakologiaa ja vaikutuksia anestesian aikana.
Tärkeimmät indikaatiot lihasrelaksanteille ovat intubaation ja kirurgisen toimenpiteen läpiviemisen
helpottaminen. Tavallisimmin käytetään ei-depolarisoivia, keskipitkävaikutteisia lihasrelaksantteja, kuten rokuronia tai sisatrakuuria. Nämä estävät
kompetitiivisesti asetyylikoliinin vaikutuksia hermolihasliitoksessa. 1
Inhalaatioanesteeteilla tiedetään olevan selvä lihasrelaksaatiota voimistava vaikutus. 2, 3 Typpioksiduulin ei ole perinteisesti ajateltu vaikuttavan lihasrelaksaatioon. Eräiden tutkimusten perusteella 4–6 typpioksiduuli näyttäisi kuitenkin potentoivan mivakuurin, rokuronin ja vekuronin vaikutuksia annosteltaessa lihasrelaksanttia boluksena.
Vaikutusmekanismi on jäänyt epäselväksi. Tämän
asian selvittämiseksi tutkittiin väitöskirjatyön kahdessa ensimmäisessä osatyössä (I ja II) typpioksiduulin vaikutuksia kahden sekä molekyylirakenteeltaan että farmakologisilta ominaisuuksiltaan
erilaisen lihasrelaksantin (rokuronin ja sisatrakuurin) annostarpeeseen. Lihasrelaksantin bolusannostelun sijasta käytettiin closed loop-tietokoneohjattua infuusiota pyrkien 90 minuutin seurantaaikana tasaiseen 90 % (T1 = 10 % vertailuarvosta)
lihasrelaksaatioon.

FINNANEST 11, 44 (5)

Lihasrelaksantin poistuessa hermolihasliitoksesta potilas toipuu vähitellen relaksaatiosta. Toipumiseen kuluva aika vaihtelee kuitenkin erittäin
suuresti eri potilaiden välillä. Keskipitkävaikutteisia lihasrelaksantteja käytettäessä esiintyy osalla
potilaista merkittävää lihasrelaksaatiota vielä jopa
tuntien kuluttua yksittäisen induktioannoksen jälkeen. 7 On osoitettu varsin kiistattomasti, että jälkirelaksaatioon liittyy runsaasti haittoja ja riskejä. 8–11
Mahdollinen jäljellä oleva lihasrelaksaatio on siis
syytä kumota vasta-aineella ennen potilaan herättämistä ja ekstubaatiota. Neostigmiinin vaikutusmekanismi perustuu hermolihasliitoksessa asetyylikoliinia hajoittavan asetyylikoliiniesteraasi-entsyymin estoon. Neostigmiinin kattovaikutus saavutetaan, kun olemassa oleva entsyymi on kokonaan estetty, eikä annosta lisäämällä voida enää
saada lisätehoa. 12 Syvän lihasrelaksaation kumoamiseksi tämä ei riitä. Neostigmiinin kaltaiset lääkkeet kykenevätkin palauttamaan lihasvoiman täydellisesti ainoastaan mikäli osittaista toipumista on
jo tapahtunut. Tällöinkin sen tehossa esiintyy huomattavaa yksilöllistä vaihtelua eri potilaiden välillä
ja myös käytetyllä anestesiamenetelmällä on selvä
vaikutus neostigmiinin tehoon. 13 Uusi rokuronille
ja vekuronille spesifinen vasta-aine sugammadeksi kykenee kumoamaan lihasrelaksaation nopeasti ja täydellisesti edellyttäen, että annos on oikein
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valittu kumoamishetkellä esiintyvän blokin syvyyteen nähden. 14
Ei-depolarisoivan blokin syvyyttä arvioidaan
yleisimmin käyttämällä neljän sarja eli TOF (train
of four) -stimulaatiota. 15 Menetelmä perustuu peräkkäin annettujen samansuuruisten ärsykkeiden
aikaansaamien vasteiden heikkenemiseen osittaisen ei-depolarisoivan blokin aikana. TOF-suhde
(T4/T1; TR) kuvaa toipumisen astetta ja nykysuositusten mukaan sen tulee ylittää 0,9 riittävän toipumisen varmistamiseksi. 9, 16 Objektiivinen lihasrelaksaation monitorointi on välttämätöntä jälkirelaksaation poissulkemiseksi. Silmämääräinen tai
käsin tunnustellen (tactile) tehtävä arvio TOF-vasteiden voimakkuudesta ovat menetelminä varsin
epäherkkiä. TOF suhteen ollessa > 0,4 on mahdoton erottaa peräkkäin saatujen lihaskontraktioiden
mahdollisia voimakkuuseroja. 17–19 On täysin selvää, ettei subjektiivisten menetelmien avulla voida riittävällä varmuudella sulkea pois merkittävääkään jälkirelaksaatiota. Tästä huolimatta käytäntö
on vieläkin varsin yleinen 20, 21 ilmeisesti jopa yksiköissä, joissa pätevämpi objektiivinen laitteisto olisi saatavilla. Erityisen riskialttiina potilaan kannalta voidaan pitää lihasrelaksaation kumoamatta jättäminen tai sen kumoamista neostigmiinilla yhdistettynä ei-objektiiviseen lihasrelaksaation
monitorointiin. Osatyössä III selvitettiin ns. potentially unsafe period of recovery -ajanjakson pituutta neostigmiinilla tai sugammadeksilla kumotun
rokuronirelaksaation yhteydessä. Väitöskirjatyössä käytetyn määritelmän mukaan termi kuvaa aikaa, joka kuluu siitä hetkestä, kun visuaalisesti arvioituna neljän sarja -vasteen heikkenemistä ei ole
enää havaittavissa siihen hetkeen, jolloin objektiivisella lihasvoiman mittarilla mitataan TOF-suhde 0,90.
Lihasrelaksaation ja unensyvyyden välisestä mahdollisesta yhteydestä on ristiriitaista tietoa.
Eräiden tutkimusten perusteella lihasrelaksaatio
näyttää alentavan EEG:n tulkintaan perustuvien
anestesiasyvyyden mittareiden, bispektraali indeksin (BIS) ja entropian, antamia lukuja. Afferentaatioteorian mukaan lihasrelaksaatio syventäisi anestesiaa estämällä lihasten venyttymistä aistivilta
stretch-reseptoreilta lähtevien tajuntaa stimuloivien signaalien pääsyä aivoihin. 22 Toisten mukaan lihasrelaksaatio lähinnä estää otsalihaksista peräisin
tulevia EMG-signaaleja aiheuttamasta virheellistä nousua bispektraali indeksissä. 23, 24 Eräät tutkimukset 25 ovat osoittaneet anestesian aikana annetun kipustimuluksen nostavan BIS- ja AEP-lukemia ei-relaksoiduilla potilailla, kun taas relaksoi-
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duilla potilailla muutosta unensyvyyttä mittaavissa parametreissa ei nähty. Eroa unen syvyydessä
ei-relaksoitujen ja relaksoitujen välillä ei sen sijaan
nähty, mikäli kipustimulusta ei annettu. Nämä löydökset ovat ajateltu tukevan afferentaatioteoriaa.
Neostigmiinin käyttö on myös yhdistetty anestesian keventymiseen eli arousal-ilmiöön. 26 Neljännessä osatyössä tutkittiin sugammadeksin mahdollista vaikutusta anestesiasyvyyteen propofoliremifentaniili-anestesian aikana. Anestesiasyvyyden mittareina käytettiin bispektraali-indeksiä sekä entropiaa.

Aineisto ja menetelmät
Osatyöt I–IV tehtiin Turun yliopistollisessa keskussairaalassa vuosina 2006–2010. Osatyö III tehtiin osittain myös Oulun ylipistollisessa sairaalassa. Osatutkimuksilla oli VSSHP:n eettisen toimikunnan ja Fimean (Lääkelaitoksen) hyväksynnät. Aineisto koostui elektiiviseen yleisanestesiassa
tehtävään toimenpiteeseen tulevista potilaista, joilta oli saatu kirjallinen suostumus osallistumiselle.
Poissulkukriteerejä olivat merkittävä maksan, munuaisten tai sydämen vajaatoiminta, merkittävä
hengityssairaus, obesiteetti (BMI > 32,5), yliherkkyys jollekin tutkimuslääkkeelle sekä lääkitys, joka voisi vaikuttaa hermolihasliitoksen toimintaan.
Osatöihin I ja II rekrytoitiin kumpaankin seitsemänkymmentä vapaaehtoista (ikä 18–75 vuotta;
ASA I–III) naista ja miestä. Potilaat satunnaistettiin kahteen ryhmään. Kaikki saivat laskimonsisäisen anestesian (TIVA) propofolilla ja remifentaniililla. Molemmissa tutkimuksissa tutkimusryhmä
(n=35) sai typpioksiduulia hapen kanssa ja kontrolliryhmä (n=35) sai happi-ilmaseosta. Lihasrelaksantin (osatyössä I rokuroni; osatyössä II sisatrakuuri) annosteluun käytettiin standardoidun induktioannoksen jälkeen tietokoneohjattua infuusiota, kunnes 90 minuutin tutkimusaika oli tullut
täyteen. Lihasrelaksaatio pidettiin infuusion avulla 90 %:n tasolla. Lihasrelaksaation monitorointi
tapahtui Relaxograph®-mittarin (Datex, Helsinki)
avulla käyttäen elektromyografiaa TOF-menetelmällä. Kumulatiivinen lihasrelaksantin annos kirjattiin ja steady state -vaiheen infuusionopeus laskettiin kaikilla potilailla. Ryhmien väliset erot laskettiin käyttäen Studentin t-testiä ja Chin neliötestiä.
Osatyöhön III rekrytoitiin viisikymmentä potilasta. Anestesiamuotona oli balansoitu anestesia inhaalaatioanesteetilla (sevo- tai desfluraani),
opioidilla ja rokuronilla. Anestesiasta vastaava lää-
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Osatyöt I ja II. Rokuronin (I) ja sisatrakuurin (II) infuusionopeudet (Iss) steady state -vaiheessa
yksittäisillä potilailla. Horisontaalinen viiva kuvastaa kunkin tutkimusryhmän keskiarvoa.

Osatyö IV. Bispektraali indeksin (BIS), state entropian (SE), response entropian (RE) sekä (RE-SE)
-erotuksen keskiarvot (mean, SD) ennen sugammadeksin 2 mg/kg antoa ja 10 minuuttia sen jälkeen.

Osatyö III. Potentially unsafe period of recovery -jakson kesto (min); TR ekstubaatiohetkellä; TR
visuaalisen faden häviämisajankohtana; ekstubaatiosta ad TR > 0,90 kuluva aika (min). Pisteet
kuvastavat yksittäisten potilaiden arvoja ja horisontaaliset viivat keskiarvoja (mean values).
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käri arvioi lihasrelaksaation syvyyttä ainoastaan
visuaalisesti. Samaa lihasrelaksaation mittauslaitetta (TOF-Watch®, Organon Inc.; akselografia)
käyttämällä saadut objektiiviset TOF-arvot tallennettiin koko seuranta-ajalta. Toimenpiteen loputtua, kahden ensimmäisen TOF-vasteen (T1 ja T2)
tultua visuaalisesti arvioituna näkyville, annettiin
vasta-aine (sugammadeksi tai neostigmiini randomoidusti ja sokkoutetusti). T3 ja T4 ilmenemisajankohdat sekä silmämääräisen faden häviämisajankohta kirjattiin. Objektiivista TOF-seurantaa
jatkettiin, kunnes TOF oli > 0,9 kolmasti. Kirjattiin
kunkin potilaan objektiivisesti mitatut TOF-suhteet sinä hetkenä, 1) kun visuaalinen fade eli vasteen heikkeneminen on hävinnyt ja 2) ekstubaatiohetkellä. Laskettiin kulunut aika faden häviämisestä ja toisaalta vasta-aineen antamisesta, kunnes
TOF- suhde oli palautunut ad 0,7, 0,8 ja 0,9. Viimeksi mainittu aika (faden häviäminen -> TOF =
0,9) eli ns. potentially unsafe period of recovery on
tutkimuksen kannalta tärkein tulos. Statistiikkaan
käytettiin Mann-Whitneyn testiä ja Chin neliötestiä.
Kaikki osatyön IV kolmekymmentä potilasta
nukutettiin laskimonsisäisesti annosteltavan propofolin ja remifentaniilin avulla. Potilaat saivat lihasrelaksaatioon rokuronia. Kaikilla potilailla monitoroitiin lihasrelaksaatiota elektromyografiaa
käyttävällä Datex ElectroSensor® (Datex, Helsinki)
mittarilla käyttäen TOF-seurantaa. Unensyvyyttä seurattiin bispektraali- indeksillä ja entropialla. Monitoroidut arvot tallennettiin DatexCollect®ohjelman (Datex, Helsinki) avulla tulosten laskemiseksi. Leikkauksen päätyttyä jatkettiin edelleen
anestesiaa ja viiden minuutin kuluttua kumottiin (T1–T2 näkyvillä) lihasrelaksaatio sugammadeksilla 2 mg/kg. Tämän jälkeen monitoroitiin bispektraali indeksiä ja entropiaa vielä kymmenen
minuutin ajan. Verrattiin lähtötasoja (sugammadeksin antohetkellä mitattuina) seurantavaiheen
aikana saatujen mittausten keskiarvoihin. Statistiikassa käytettiin varianssianalyysia (SYSTAT® for
Windows).

Tulokset ja johtopäätökset
Kummassakaan osatyössä (I ja II) ryhmien välillä
ei todettu merkitsevää eroa steady state vaiheessa
infusoidun relaksantin (osatyössä I rokuroni; osatyössä II sisatrakuuri) tarpeessa. Näin ollen typpioksiduulilla ei katsota olevan lihasrelaksaatiota potentoivaa vaikutusta.
Potentially unsafe period of recovery -jakso (ai-
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ka visuaalisen faden häviämisestä ad TR > 0,9) oli
erittäin merkitsevästi pidempi neostigmiinia saaneilla potilailla (P < 0,001). Neostigmiiniryhmässä nähtiin myös varsin laajaa vaihtelua tämän jakson pituudessa, joka oli 10,3 ± 5,5 (1,3–26,0) min.
Osatyö IV osoitti, ettei rokuronilla aikaansaadun keskisyvän lihasrelaksaation nopea kumoaminen sugammadeksilla ole vaikutusta anestesiasyvyyttä kuvaaviin BIS ja entropia-arvoihin. 
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