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kumoamisessa lisää postoperatiivista pahoinvoin-
tia. Harvoin esiintyvät poikkeavan voimakas lihas-
relaksaatio tai näyttävästi julkaistut anafylaktiset 
reaktiot lihasrelaksantille voivat pelottaa.

Lapsen intubaatio ja anestesian ylläpito on hy-
vin usein mahdollista hoitaa myös ilman lihasre-
laksanttia, kun huolehditaan asiallisesta (syvästä) 
sedaatiosta ja kipulääkityksestä. Lihasrelaksaation 
jatkaminen ilman tarvetta pelkän monitorin arvon 
pitämiseksi mukavan näköisenä on tarpeetonta.

Kokonaisuutena kuitenkin hermolihasliitoksen 
salpaajilla on keskeinen asema modernissa aneste-
siologiassa. Esimerkiksi ns. täyden mahan induk-
tiossa tai muussa kiireellisessä intubaatiossa niillä 
on keskeinen asema. Anestesiologin on hallittava 
turvallinen lihasrelaksanttien käyttö. Hyviä työka-
luja on tarpeen mukaan käytettävä.                     
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Sugammadex
Merja Laisalmi, LT, KYS, merja.laisalmi[at]kuh.fi

Syklodekstriinejä esiintyy luonnossa. Molekyy-
li koostuu joko 6 (alfa-syklodekstriini), 7 (be-

ta-syklodekstriini) tai 8 (gamma-syklodekstriini) 
oligosakkaridista, jotka muodostavat rengasmai-
sen rakenteen. Luonnollisia ja muokattuja syklo-
dekstriinejä käytetään yleisesti ravitsemus- ja kos-
metiikkateollisuudessa. Lääketeollisuudessa nii-
tä on käytetty perinteisesti parantamaan lääkkei-
den vesiliukoisuutta ja peittämään lääkkeiden epä-
miellyttävää hajua ja makua.

Sugammadex on kahdeksasta oligosakkaridis-
ta muodostuva modifioitu gamma-syklodekstrii-
ni. Sen vaikutus poikkeaa syklodekstriinien ylei-
sestä lääketieteellisestä käytöstä, sillä sugammadex 
estää aminosteroidaalisten lihasrelaksanttien vai-
kutuksen. Kun sugammadexia annetaan potilaal-
le, joka on saanut aminosteroidaalista lihasrelak-
santtia, relaksantti sitoutuu sugammadex-renkaan 
sisään palautumattomasti ja menettää lääkevaiku-
tuksensa. Sugammadexilla on lineaarinen farma-
kokinetiikka, ja se erittyy yksinään tai relaksant-
tiin sitoutuneena lähes täysin munuaisten kautta.

Yksi sugammadex-molekyyli sitoo yhden ami-
nosteroidirakenteisen lihasrelaksanttimolekyylin. 
Molekyylipainojen mukaan laskettuna 2 mg su-
gammadexiä riittää kumoamaan 0,6 mg rokuro-

nia. Sugammadex sitoo vain aminosteroidiraken-
teisia lihasrelaksantteja, parhaiten rokuronia, ja 
heikommin vekuronia ja pankuronia. Se ei vaikuta 
bentsyyli-isokinoliineihin, (cis-)atrakuuri, miva-
kuuri, ei suksametoniin eikä asetyylikoliiniresep-
toreihin. 

Sugammadex kelatoi palautumattomasti vapaan 
rokuronin. Rokuroni siirtyy vaikutuspaikastaan 
seerumiin konsentraatiogradientin mukaisesti ja 
sitoutuu seerumissa sugammadexiin. Lihasvoima 
palautuu, kun rokuronin vaikutuspaikkapitoisuus 
laskee. Sugammadex kumoaa rokuronilla aikaan-
saadun lihasrelaksaation annosriippuvaisesti jopa 
kolmessa minuutissa. Isoilla sugammadex-annok-
silla, 8–16 mg/kg, voidaan kumota myös syvä li-
hasrelaksaatio, mihin perinteisillä vasta-aineilla ei 
päästä. 

Sugammadexin haittavaikutuksia on kuvattu 
harvoin. Allergisia reaktioita, anafylaksiaa, haju- 
ja makumuutoksia ja injektiopaikan ärsytystä on 
ilmennyt. Sugammadexin vaikutukset QT-ajan pi-
dentymiseen ja anestesian keventymiseen edellyt-
tävät tarkkaa seurantaa. Yli 500 ms kestävä QT-ai-
ka altistaa rytmihäiriöille, ja yksittäisissä tapauk-
sissa sugammadexin on todettu keventävän anes-
tesiasyvyyttä.                                               
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Syklodekstriinit

Pekka Jarho, yliassistentti, Kuopion yliopisto 
Farmaseuttisen kemian laitos

Syklodekstriinit ovat farmaseuttisia apuaineita, 
jotka on kehitetty parantamaan huonosti ve-

teen liukenevien lääkeaineiden fysikokemiallisia ja 
biofarmaseuttisisia ominaisuuksia. Syklodekstrii-
nit lisäävät mm. rasvaliukoisten lääkeaineiden ve-
siliukoisuutta ja säilyvyyttä, mikä mahdollistaa esi-
merkiksi injektiovalmisteiden valmistamisen. Tä-
män lisäksi syklodekstriinien on useissa tapauksis-
sa havaittu parantavan lääkeaineiden imeytymistä 
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elimistöön sekä suun kautta että paikallisesti an-
nettavista lääkevalmisteista. Lisäksi syklodekstrii-
nit vähentävät lääkeaineiden ärsytyssivuvaikutuk-
sia sekä maku- ja hajuhaittoja. Syklodekstriini-
en käyttömahdollisuuksia tutkitaan nykyään lähes 
kaikkien lääkemuotojen ja ja antotapojen yhtey-
dessä. Syklodekstriinejä sisältäviä lääkevalmistei-
ta on markkinoilla Euroopassa, USA:ssa ja Japa-
nissa. 

Kemiallisesti syklodekstriinit ovat glukoosiyk-
siköistä muodostuneita rengasrakenteisia soke-
rimolekyylejä, jotka muodostavat vesiliukoisia 
komplekseja rasvaliukoisten aineiden kanssa. Glu-
koosiyksiköiden lukumäärän perusteella syklo-
dekstriinit jaetaan α, β ja γ-syklodekstriineihin, 
jotka ovat muodostuneet kuudesta, seitsemästä ja 
kahdeksasta glukoosiyksiköstä. Näistä ns. luonnon 
syklodekstriineistä on valmistettu lukuisia kemial-
lisia johdoksia, joilla on pyritty vaikuttamaan syk-
lodekstriinien vesiliukoisuuteen, toksisuuteen ja 
kompleksointiominaisuuksiin. Syklodekstriinien 
kyky kompleksoida rasvaliukoisia molekyylejä pe-
rustuu niiden rakenteeseen. Glukoosiyksiköt ovat 
syklodekstriineissä asettuneet siten, että molekyy-
lit muistuttavat katkaistua kartiota, jonka molem-
mat päät ovat avoimet. Molekyylin sisäosa on hyd-
rofobinen glukoosin vapaiden hydroksyyliryhmi-
en muodostaessa hydrofiilisen kehän hydrofobi-
sen onkalon molemmille puolille. Rasvaliukoinen 
molekyyli muodostaa ns. inkluusiokompleksin 
syklodekstriinimolekyylin kanssa kun molekyy-
li (tai sen rasvaliukoinen osa) liittyy syklodekstrii-
nin hydrofobiseen onkaloon (Kuva 1). Muodostu-
neita inkluusiokomplekseja voidaan hyödyntää se-
kä kiinteissä että liuosmuotoisissa lääkevalmisteis-
sa.

Kuva 1: Lääkeaine/syklodekstriini-inkluusiokompleksin 
muodostuminen.

Syklodekstriinitutkimus on näihin päiviin asti 
keskittynyt lähinnä molekyylipainoltaan pieniin 
lääkeainemolekyyleihin. Viimeaikaiset tutkimuk-
set ovat kuitenkin osoittaneet, että syklodekstrii-
niteknologiaa voidaan soveltaa myös molekyy-
likooltaan suuriin lääkeainemolekyyleihin, ku-
ten proteiineihin ja peptideihin. Täysi uusi avaus 
syklodekstriinitutkimuksessa on myös Sugamma-
dex-niminen syklodekstriinijohdos. Sugamma-
dex on luonnon γ-syklodekstriinistä valmistet-

tu kemiallinen johdos, joka kompleksoi rokuro-
nia 1300 kertaa tehokkaammin kuin luonnon 
γ-syklodekstriini. Onkin esitetty, että Sugamma-
dex/rokuroni-kompleksin kompleksoitumisva-
kio on korkein, mitä lääkeaineen ja syklodekstrii-
nin välillä on kuvattu.                                     
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Vastasyntyneen elvytys
Kari Nikolajev, neonatologi, KYS 

Lastenklinikka, vastasyntyneiden teho-osasto

Elvytyksen tarve vastasyntyneillä: 10 % tarvit-
sevat hengityksen stimulointia, 1 % tarvitsee 

hengityksen tukea ja 0,1 % tarvitsee paineluelvy-
tystä ja adrenaliinia. 30 % elvytystilanteista tulee 
yllätyksenä vastasyntyneiden osalta. Vastasynty-
neen elvyttämiseen on oltava ympärivuorokauti-
nen valmius jokaisessa synnytysyksikössä. 

Toiminta

Kaikki vastasyntyneet arvioidaan heti synnyttyä: 
jos vointi ei aivan normaali, häntä stimuloidaan 
kevyesti kuivaamisen yhteydessä. Tarkistetaan 
hengitys, pulssi ja väri ensimmäisen 30–60 sek ai-
kana. Jos ei hengitystä, se on haukkovaa tai syke al-
le 100/min, aloitetaan ventilointi (joko Rees-, Am-
bu- tai mieluimmin Neo-Puff-laitteella). Arvioi-
daan vastetta 30 sekunnin välein: jos pulssi pysyy 
alle 100, jatka ventilaatiota. Jos pulssi laskee alle 
60/min, aloita myös painantaelvytys. Rytmi: 1 pu-
hallus:3 painallusta (tavoitteena puhallus 2 sekun-
nin välein). Jos minuutin hyvän ventilaation jäl-
keenkään pulssi ei nouse, viimeistään silloin intu-
boi. Jos siitäkään ei vastetta riittävästi, anna adre-
naliinia: venaan, luun sisälle tai tracheaan: annos 
0,1 mg/ml liuosta 0,1–0,3 ml/kg. Muista lääkkeistä 
ei ole osoitettu selvää hyötyä. 

Hypovolemian korjaus isotonisella suolaliuok-
sella 10 ml/kg nopeasti, jos ei vastetta, toista. Jos 
lapsi on edelleen iholtaan lumenvalkoinen, anna 
täytöksi välittömästi 0-punasoluja 10–20 ml/kg.

Ylenmääräisestä hapesta voi tulla murheita: 
> H34 viikkoiselle lapselle aloita 21 % hapella, al-
le H34 21–40 % aloitushappi. Oksimetriaseuranta 
järkevää, mutta ei kannata pyrkiä yli 90–95 % (ai-
nakaan keskosilla).




