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Päätelmä

Tähänastiset tutkimukset eivät tue jonkin anes-
tesiasyvyysmonitorin paremmuutta. Laitteiden 
kehitys ja validointi lapsipotilailla on vielä puut-
teellista ja niitä voi käyttää korkeintaan lisäapuna 
anestesiasyvyyden arvioinnissa.                              
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Uä-ohjatut puudutukset

Hannu Kokki, dosentti, KYS/KY

Miksi puuduttaa

Puudutuksilla on keskeinen merkitys lasten anes-
tesiologiassa ja kivunhoidossa. Onnistuneella puu-
dutuksella voidaan välttää opioidien ja hengitys-
putken käyttö ja turvata lapsen häiriötön toipumi-
nen.

Puudutukset ovat tehokkaimpia (i) vaimenta-
maan leikkauksen aiheuttamaa stressivastetta, (ii) 
hoitamaan jälkikipua, ja (iii) pienentämään pitkä-
aikaisten ongelmien ilmenemistä.

Opioideja vältetään, sillä niiden (i) pelätään 
herkistävän kipujärjestelmää, (ii) aiheuttavan hen-
gityslamaa vastasyntyneisyyskaudella, ja (iii) nii-
tä vältetään kuorsaajilla, uniapneaa sairastavilla ja 
niillä lapsilla, joilla hengityskeskuksen toiminta on 
häiriintynyt.

Hengitysputken käyttöä vältetään vastasynty-
neillä ja niillä, joilla on hengitystietulehdusepäi-
ly; (i) vastasyntyneen kapeaa hengitystietä ei halu-
ta ärsyttää, (ii) hengityskonehoitoa pyritään välttä-
mään, ja (iii) turhia leikkausten peruutuksia pyri-
tään vähentämään.

Miksi UÄ-avusteisia puudutuksia

UÄ-käyttö on perusteltua sillä: (i) usein puudutuk-
set pistetään sedatoidulle/nukutetulle lapselle, (ii) 
lapsilla ei voida käyttää menetelmiä, jotka vaativat 
yhteistyötä (esimerkiksi tuntemusten ilmoittamis-
ta), (iii) välimatkat hermoja ympäröiviin rakentei-
siin ovat lyhyitä (keuhkopussi, vatsaontelo, veri-

suonet), ja (iv) lapsilla yleiset rakennepoikkeavuu-
det vaikeuttavat anatomian tunnistamista. 

Lapsilla isoihin puuduteannoksiin liittyy hait-
tavaikutusten riski; (i) puudutteiden proteiinisi-
toutuminen on vähäistä ja (ii) verisuonensisäisen 
ruiskutuksen tunnistaminen on vaikeaa. UÄ-avus-
teisissa puudutuksissa (i) puudutteen määrää voi-
daan vähentää, (ii) tahattomat suonen- ja (iii) her-
monsisäiset ruiskutukset tunnistetaan heti. 

Koska tunnistettavat kohteet ovat pinnallisia ja 
ohuita, lapsilla käytetään hyvän erotuskyvyn tur-
vaavaa 10–15 MHz anturia, tunkeutuvuus 3–5 cm 
syvyyteen on riittävä. Anturin pitää olla lisäksi pie-
nikokoinen.

Lasten puudutuksiin saatavilla olevat laitteet 
ovat suorituskykyisiä ja helppoja käyttää. Lisäksi 
hinnat ovat laskeneet, joten hinta ei ole enää este 
laitteen hankinnalle.                                             
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Tarvitaanko lapselle 
lihasrelaksaatiota, jos 

kerran riittävä sedaatio? 

Kai Kiviluoma, Oyl, OYS

Balansoidun anestesian katsotaan yleensä muo-
dostuvan unilääkkeen, kipulääkkeen ja her-

molihasliitoksen toimintaa salpaavan lihasrelak-
santin kombinaatiosta. Tällöin yksittäisen lääk-
keen tarve jää pienemmäksi kuin jos samaan ta-
voitteeseen pyrittäisiin yhdellä lääkkeellä. Pieni 
lääkemäärä vähentää sivuvaikutuksia ja mahdol-
listaa myös nopeamman toipumisen.

Lihasrelaksantit mahdollistavat hyvät intubaa-
tio-olosuhteet ja potilaan paikallaan pysymisen 
toimenpiteen aikana. Vastoin yleistä muiden kuin 
anestesiologiaan perehtyneiden käsitystä lihasre-
laksantti ei kuitenkaan koskaan takaa potilaan un-
ta. Päinvastoin syvä lihasrelaksaatio estää potilasta 
ilmaisemasta hereillä oloaan.

Mahdollisen hereillä olon lisäksi lihasrelaksant-
tien käyttöön liittyy haittoja/vaaroja, jotka on syy-
tä tuntea. Hankalin lienee mahdollinen jäännösre-
laksaatio, joka altistaa potilaan postoperatiiviselle 
hypoventilaatiolle. Liian syvä lihasrelaksaatio voi 
pidentää saliaikaa, koska potilaan herättäminen 
hidastuu. Neostigmiinin käyttö lihasrelaksaation 
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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.                     

kai.kiviluoma[at]ppshp.fi
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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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