Lihasrelaksaatio ja sen
kumoamismahdollisuudet
Olli A Meretoja

Vaikka lihasrelaksantit ovat yksi yleisanestesian kulmakivistä ja jäännösrelaksaation riskit ovat suuret, monet anestesiologit vain harvoin monitoroivat lihasrelaksaatiota. Klassinen vasta-aine neostigmiini ei kykene
kumoamaan syvää relaksaatiota ja se on verraten hidas myös kohtuullisen relaksaation kumoajana. Näistä syistä lihasrelaksantteja käytettäneen valtaosin vain intubaation helpottamiseen. Tämä katsaus kuvaa
lihasrelaksaation ja sen kumoamisen nykytietämystä ja pyrkii antamaan
kliinikolle uusia ajatuksia lihasrelaksanttien todellisesta arvosta balansoidun anestesian osana.

P

oikkijuovainen lihas supistuu kun hermoimpulssi vapauttaa riittävästi presynaptisten hermopäätteiden vesikkeleihin varastoitunutta välittäjäainetta, asetyylikoliinia (ACh).
Hermolihasliitoksen nikotiinireseptorien toiminta
ja hermoimpulssin kulkeutuminen ovat hyvin tunnettuja 1. ACh-molekyylit kiinnittyvät postsynaptisella lihassäikeen kalvolla sijaitsevan ruusukkeen
muotoisen reseptorin α-alayksiköihin. Nuorilla
imeväisillä nämä nikotiinireseptorit (2αβδγ) sijaitsevat hajallaan koko lihassäikeen alueella, mutta
kasvun myötä hermolihaspäätteen ulkopuolella sijaitsevat reseptorit häviävät reseptorin saadessa aikuismuotonsa (2αβδε).
Kun ACh-molekyylit sitoutuvat molempiin reseptorin α-alayksiköihin, ionikanava aukeaa ja
natrium ja kalsium virtaavat lihassoluun kaliumin
virratessa sieltä ulos. Lihassäie supistuu, jos riittävä määrä ionikanavia aukeaa samanaikaisesti. Asetyylikoliini sitoutuu myös hermopäätteen presynaptisiin reseptoreihin, jotka säätävät varastoituneiden ACh-molekyylien mobilisaatiota, jotta niitä voisi vapautua hermon uudelleen stimuloituessa 2, 3. Asetyylikoliiniesteraasi metaboloi nopeasti
(muutamassa millisekunnissa) synaptisessa raossa olevat ACh-molekyylit ja ionikanava sulkeutuu
α-alayksiköiden vapauduttua ACh-sidoksista 4.
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Non-depolarisoivat lihasrelaksantit kilpailevat
ACh-molekyylien kanssa, estävät niiden sitoutumisen α-alayksiköihin ja sitoutuvat myös presynaptisiin reseptoreihin vähentäen toistuvien hermostimulaatioiden vapauttamien ACh-molekyylien määrää 5. ACh- ja lihasrelaksanttimolekyylien
suhteelliset pitoisuudet ja affiniteetit säätävät ionikanavien aukeamisen tai sulkeutumisen. Jos kilpailu suosii relaksantteja, ionikanava ei aukea, eikä
lihas supistu hermoärsytyksestä huolimatta. Motorisen hermon stimulaatio voi olla spontaani (tahdonalainen) tai ulkoinen (esim. neurostimulaattorilla aiheutettu).

Lihasrelaksaation
monitorointitekniikoista
Helpon tekniikan vuoksi lihasrelaksaation monitoroimiseen on yleensä käytetty adductor pollicis
-lihasta. Hiljan Lee ym. osoittivat tämän lihasvasteen korreloivan hyvin intubaatio-olosuhteisiin 6.
Relaksanttien tasapainottumisaika on kurkunpään
lihaksissa ja palleassa lyhyempi kuin käsilihaksissa
ja siksi hengityslihaksissa vaikutus ilmaantuu nopeasti, mutta vaikutus on lyhytkestoinen verrattuna esim. adductor pollicis -lihakseen 7.
Ulkoisella hermon stimulaatiolla on selvä vai-
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kutus vapautuvan ACh:n määrään. Tetaaninen stimulaatio (50 Hz 5 s) vapauttaa enemmän AChmolekyylejä kuin mikään muu stimulaatiotapa.
Double burst -stimulaatio (kaksi 2–3 nopean stimulaation sarjaa) vapauttaa enemmän ACh kuin
perinteinen train-of-four (TOF) -stimulaatio (neljä 0,5 s välein olevaa stimulaatiota), mikä puolestaan vapauttaa enemmän ACh kuin yksittäinen stimulaatio. Mitä enemmän ACh-molekyylejä ulkoisella stimulaatiolla vapautuu, sitä suurempi on havaittavan lihassupistuksen todennäköisyys.
Syvän lihasrelaksaation aikana TOF-stimulaatio
ei kykene lisäämään ACh:n määrää riittävästi kilpailemaan lihasrelaksanttipitoisuuden kanssa. Tällöin tetaaninen stimulaatio saattaa kohottaa AChpitoisuuden sellaiseksi, että toistuvien yksittäisten
hermostimulaatioiden vaste kyetään havaitsemaan
ja laskemaan ns. post-tetaanisten vasteiden lukumäärä 8–10.

Lihasrelaksanttien indikaatioita
Tärkein lihasrelaksanttien indikaatio on intubaation edistäminen. Tähän tarkoitukseen käytetään
verraten suurta relaksanttiannosta, jotta vaikutuksen alkaminen olisi mahdollisimman nopea 11, 12.
Tarpeettoman suuren relaksanttiannoksen selkeä
haitta on pitkittynyt vaikutuksen kesto ilman, että
intubaatio-olosuhteet enää paranisivat 13.
Toinen lihasrelaksanttien indikaatioalue on velttojen ja liikkumattomien lihasten aikaan saaminen
parantamaan kirurgisia olosuhteita. Erityisesti laparotomiat ja laparoskopiat, vatsanpeitteen sulku,
laaja ortopedia, neurokirurgia, sisäkorva- ja silmäkirurgia jne. ovat tällaisia toimenpidealueita. Kuitenkin tämä indikaatioalue on aikaa myöten kaventunut pääasiassa sen vuoksi, ettei ole ollut hyviä lääkkeitä mahdollistamaan luotettavaa ja ajallisesti riittävästi kontrolloitavaa lihasrelaksaatiota 14.
Kliinikot ovatkin aiheellisesti pelänneet jäännösrelaksaation riskejä. Sugammadeksi saattaa muuttaa
tämän indikaatioalueen ajattelutapaa.
Kolmas lihasrelaksanttien indikaatioalue on larynksspasmin hoito. Jos 100 % happi positiivisella painehengityksellä ei normalisoi spasmia, lääkkeellinen hoito saattaa olla tarpeen. Perinteisesti
pieni suksinyylikoliinin annos ilman intubaatiota
on ollut hyvä tapa hoitaa vaikea spasmi 15–17. Myös
suonensisäinen lidokaiini ja anestesian syventäminen suonensisäisillä anesteeteilla saattaa hoitaa
spasmin 15, 16.
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Farmakologisen
antagonisaation tärkeys
Jos lihasrelaksaatiota ei kumota toimenpiteen lopussa farmakologisesti, on odotettava spontaania
lihasrelaksaatiosta toipumista ennen kuin potilaan
voi ekstuboida. Spontaani lihasrelaksaatiosta toipuminen on hidas ja yksilöllisesti hyvin vaihtelevan kestoinen tapahtuma jopa keskipitkävaikutteisilla lihasrelaksanteilla 18, 19. Vaste-eroissa lihasrelaksanttien aikaominaisuuksille (vaikutuksen
alkamisnopeus, vaikutuksen kesto, aika täyteen
toipumiseen jne.) on noin 25 % keskihajonta riippumatta siitä, mitä relaksanttia on käytetty 20. Tämä verraten laaja yksilöllinen hajonta on osa ihmisen fysiologiaa.
Normaalijakauma osoittaa, että 95 % yksilöllisistä vasteista tapahtuu keskiarvon ± kahden keskihajonnan alueella. Jos jonkin relaksantin keskimääräinen vaikutuksen kesto on 40 min, on tämä
kesto 95 %:lla yksilöitä jossakin 20 ja 60 min välillä. Yksilöllistä vasteaikaa ei voi mitenkään ennakoida ennen relaksantin antoa, vaan vasta kun ensi
merkit yksilöllisestä vasteesta ovat jo näkyvillä 21, 22.
Tämän kaltainen ennustamattomuus estää esim.
nopeassa päiväkirurgiassa lihasrelaksanttien käytön, jos luotetaan spontaanin lihasvoiman palautumiseen.
Jäännösrelaksaation riskit ovat suuret ja niihin
lukeutuu myös vakavia komplikaatioita 23–28. Kun
TOF-stimulaatio keksittiin kolmannes vuosisata
sitten, meille opetettiin, että TOF-suhde (neljännen lihassupistuksen voimakkuuden suhde ensimmäiseen lihassupistukseen) 0,70 edustaa riittävää
lihasvoiman palautumista relaksantin käytön jälkeen 29. Myöhemmin havaittiin, että nielulihasten
kontrolloimiseen ja aspiraation välttämiseen sekä
normaaliin hypoksiseen ventilaatiovasteeseen tarvitaan TOF-suhde 0,90 30–34. Tämän vuoksi vain liki täysi lihasrelaksaatiosta toipuminen takaa potilasturvallisuuden, kun osana balansoitua anestesiaa käytetään non-depolarisoivaa lihasrelaksanttia 35–38.
Jos luotamme lihasrelaksaation kliinisiin merkkeihin ekstubaatiohetkeä arvioidessamme, potilas on tuolloin vielä merkittävästi relaksoitunut,
vaikka käytämme perinteisiä vasta-aineita 35–37. Perifeerinen neurostimulaattorikaan ei mahdollista
TOF-suhteen aleneman (fade) toteamista jos suhde on vähintään 0,40 39. Loogisesti tämän seurauksena kun kliinikot käyttävät perifeeristä neurostimulaattoria, TOF-suhde onkin ekstubaatiohetkellä vain 0,50 tai 0,67 riippumatta siitä, onko käytet-
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ty keskipitkä- vai pitkävaikutteista lihasrelaksanttia 35, 36.
Jäännösrelaksaation insidenssi heräämössä on
suuri jopa keskipitkävaikutteisia relaksantteja käytettäessä. Yksittäisen tai toistuvien atrakuuri-, vekuroni- tai rokuroniannosten jälkeen TOF-suhde
oli heräämössä alle 0,70 jopa 20–50 %:lla potilaista 40–43 ja 45–55 %:lla se oli alle 0,90 41, 43. Näin korkeat esiintyvyydet aiheuttavat mm. aktiivihoitoa
vaativaa ylähengitysteiden ahtaumaa ja vakavaakin hypoksiaa 25, 37.
Tuntuu oudolta, etteivät edellä kuvatut tulokset aiheuta kliinikoissa nykyistä vahvempaa tarvetta monitoroida objektiivisesti lihasrelaksaatiota.
Tuore brittianalyysi osoitti, etteivät useimmat kliinikot koskaan monitoroi lihasrelaksaatiota 44. Saman analyysin mukaan jopa 75 % kliinikoista piti riittävän TOF-suhteen tasona ekstubaatiohetkellä 0,70 ja vain neljännes kliinikoista tiesi oikean
arvon olevan 0,90. Yllä olevat tulokset osoittavat,
kuinka huonosti tunnistamme edes merkittävän lihasrelaksaation olemassa olon. Tutkimus osoittaa
myös tarpeen käyttää reaaliaikaisen TOF-suhteen
näyttävää objektiivista lihasrelaksaation monitoria
aina kun relaksantteja käytetään.

Antagonisaation perusfarmakologiaa
Kirurgisen lihasrelaksaation kesto on noin 25–45
min ja aika täydelliseen spontaaniin lihasvoiman
palautumiseen runsas tunti kun käytetään 1,5-kertaista ED95 annosta keskipitkävaikutteista lihasrelaksanttia suonensisäisen anestesian aikana 45.
Höyrystyvät anesteetit voimistavat ja pitkittävät
relaksanttien vaikutusta ajan funktiona niin, että
maksimipotentiaatio ilmaantuu noin tunnin inhalaatioanestesian jälkeen 46, 47. Spontaanin toipumisen aikana lihasrelaksanttimolekyylit poistuvat elimistöstä joko metabolian tai spontaanin hajoamisen seurauksena, tai ne erittyvät muuttumattomi-
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na virtsaan. Näillä tapahtumilla ei ole mitään vaikutusta ACh-pitoisuuteen hermolihaspäätteessä.
ACh voittaa kilpailun relaksanttimolekyylien suhteen sitoutumisessa reseptorien α-alayksiköihin
kun relaksanttipitoisuus on laskenut riittävän matalaksi.
Antikoliiniesteraasit (esim. neostigmiini ja edrofoni) sitoutuvat asetyylikoliiniesteraasi (AChE)
-molekyyleihin ja estävät entsyymiä pilkkomasta
ACh 4. Tämän seurauksena ACh-pitoisuus lisääntyy toistuvien hermoärsytysten aikana. Kuitenkin
ylimäärä suhteellisen pienikokoisia ACh-molekyylejä diffundoituu hermolihaspäätteen ulkopuolelle
tai siirtyy presynaptiseen hermopäätteeseen, eikä
ACh-pitoisuus nouse kovinkaan korkeaksi 4. Näin
ollen antikoliiniesteraaseilla on kattovaikutus, jota
ei voida tehostaa antamalla lisää antikoliiniesteraasia (48). Eri antikoliiniesteraaseilla on erilainen sitoutumiskapasiteetti ja affiniteetti AChE:iin ja siksi
niillä on eritehoinen ja -kestoinen vaikutus.
Neostigmiinilla on kaksi sitomispaikkaa AChEmolekyyliin: kvaternaarinen typpi sitoutuu entsyymin negatiivisesti varattuun anionipäähän ja
neostigmiinin pitkä häntä muodostaa kovalenttisen sidoksen entsyymin esteraasipäähän (Kuva 1) 49. Kuvattu kaksoissidos on stabiili ja johtaa
neostigmiinin hitaaseen hydrolyysiin, jona aikana ACh-pitoisuus pysyy korkeana. Lyhythäntäinen
edrofoni sitoo entsyymin ainoastaan anionipäästä, mistä seuraa neostigmiiniin verrattuna lyhytkestoinen ja matalamman maksimitehon omaava
vaikutus 50–56. Antikoliiniesteraaseilla ei ole mitään
vaikutusta itse lihasrelaksanttimolekyyleihin, jotka
eliminoituvat elimistöstä omien farmakokineettisten profiiliensa mukaisesti.
Sugammadeksi muodostuu kahdeksasta renkaan muotoon asettuneesta sokerimolekyylistä.
Sillä on täysin antikoliiniesteraaseista poikkeava
vaikutusmekanismi. Sugammadeksi on luotu sitomaan rokuronimolekyyli oman rengasrakenteen-
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Kuva 1. Neostigmiinin (vasemmalla), edrofonin (keskellä) ja sugammadeksin (oikealla) molekyylirakenteet.
Neostigmiini inhiboi AChE sekä anioni- että kovalenttisidoksilla kun edrofoni muodostaa vain anionisidoksen.
Sugammadeksi sitoo itseensä liki palautumattomasti aktiiviset rokuroni- ja vekuronimolekyylit.
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Kuva 1. Neostigmiinin (vasemmalla), edrofonin (keskellä) ja sugammadeksin (oikealla) molekyylirakenteet. Neostigmiini
inhiboi AChE sekä anioni- että kovalenttisidoksilla kun edrofoni muodostaa vain anionisidoksen. Sugammadeksi sitoo itseensä
liki palautumattomasti aktiiviset rokuroni- ja vekuronimolekyylit.
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Antikoliiniesteraasien
kliiniset vaikutukset
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Aika neostigmiinin antamisesta, min

Kuva 2. TOF-suhteen palautuminen kun atrakuurilla
aiheutettu 90 % lihasrelaksaatio antagonisoidaan
neostigmiinilla 50 µg/kg lapsilla (mustat ympyrät) ja
teineillä (avoimet kolmiot). Kuva on uudelleen piirretty
Kuva 2. TOF-suhteen palautuminen kun atrakuurilla aiheutettu 90% lihasrelaksaatio antagonisoidaan neostigmiinilla 50 µg/kg
72
julkaisijan
ystävällisellä
luvalla
.
lapsilla (mustat ympyrät)
ja teineillä (avoimet
kolmiot). Kuva
on uudelleen
piirretty julkaisijan ystävällisellä luvalla (72).

Koska antikoliiniesteraaseilla on epäsuora vaikutusmekanismi ja ne kykenevät lisäämään ACh-pitoisuuden vain suhteelliseen maksimiin, ne eivät
kykene antagonisoimaan syvää relaksaatiota, jonka aiheuttaa korkea relaksanttipitoisuus 35, 51, 60–63.
Antikoliiniesteraasien kattovaikutus tulee esiin lähellä relaksanttipitoisuutta, mikä tarvitaan kirurgisen relaksaation aikaan saamiseen 64, 65. Täten on jopa luonnollista olettaa, että kaikkien antikoliiniesteraasien käyttöön liittyy suhteellisen usein jäännösrelaksaation riski jopa kun käytetään keskipitkävaikutteisia relaksantteja 35, 37, 61, 65–71.
Neostigmiini on pitkään ollut klassinen relaksaation antagonisti. Kuitenkin sen vaikutus ilmaantuu suhteellisen hitaasti jopa kun antagonisoidaan verraten pinnallista relaksaatiota. Esim.
Kirkegaard-Nielsen ym. havaitsivat, että lapsilla ja
teineillä kestää 11 ja 13 min saavuttaa TOF-suhde 0,90, kun 90-prosenttista atrakuurilla indusoitua lihasrelaksaatiota antagonisoitiin neostigmiiniannoksella 50 µg/kg (Kuva 2) 72. Kirkegaard ym.
osoittivat kisatrakuuria käyttäen aikuisilla, että aika neostigmiinin antamisesta TOF-suhteen palautumiseen arvoon 0,90 kestää 25 ± 10 min, jos antagonisti annetaan yhden TOF-vasteen ilmaantumishetkellä ja 17 ± 6 min, jos odotetaan kunnes
on havaittu neljä TOF-vastetta 73. Yksikään syvemmästä relaksaatiotasosta antagonisoitu potilas ei
saavuttanut TOF-suhdetta 0,90 kymmenessä minuutissa ja vain harva pinnallisemmasta relaksaatiotasosta antagonisoitu saavutti sen mainitussa
ajassa.
Edellä kuvatut ajat ovat niin pitkiä, että harva
kliinikko odottaa näin kauaa ennen ekstubaatiota ja potilaan siirtoa heräämöön. Seurauksena on
merkittävä jäännösrelaksaation insidenssi heräämössä 68, 69. Tutkimukset osoittavatkin miten hidas-
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Train-of-four suhde

sa sisään mahdollisimman tiukkaan 57. Muodostuva kompleksi on farmakologisesti inaktiivi ja se
erittyy muuttumattomana virtsaan 58. Sugammadeksin affiniteetti rokuroniin ja vekuroniin on erittäin suuri ja johtaa nopeaan vaikutuksen ilmaantumiseen 59. Jos sugammadeksin annos on riittävä,
niin jo parissa minuutissa liki kaikki rokuroni- ja
vekuronimolekylit tulevat sidotuiksi ja menettävät
farmakologisen tehonsa. Sugammadeksilla ei ole
mitään vaikutusta ACh-molekyyleihin tai AChEentsyymiin ja lihasvoiman palautumisen jälkeen
hermolihaspääte toimii jälleen normaalisti.

ta ja vaikeaa on saavuttaa nykykriteerien mukaista TOF-suhdetta kun käytetään antikoliiniesteraasia. Yleisestikin antikoliiniesteraasien kyky palauttaa lihasvoima tavoitetasoon on sitä pienempi mitä
syvempi relaksaatio on vasta-aineiden antohetkellä 74.
Jos lihasrelaksaatio kumotaan varhain, jo ensi toipumisen merkkien ilmaannuttua, kliinikko saattaa ajautua ojasta allikkoon. Antikoliiniesteraasi kohottaa ACh-pitoisuuden suhteelliseen
maksimiinsa ja saattaa palauttaa TOF-suhteen sellaiseksi, että sormin tunnusteltavat vasteet vaikuttavat yhtä suurilta. Kuitenkin, koska emme kykene
tunnustelemalla havaitsemaan TOF-suhteen alenemaa kun suhde on ylittänyt arvon 0,40 39, saatamme kuvitella potilaan toipuneen täydellisesti lihasrelaksaatiosta, vaikka hänellä on vahvakin
jäännösrelaksaatio. Aikaa, mikä kuluu siitä kun
emme kykene havaitsemaan fadea siihen, kunnes
TOF-suhde on todellisuudessa 0,90, voidaan kutsua toipumisen riskiajaksi 75. Tämä aika on pisin
silloin kun relaksaatio antagonisoidaan tarpeettoman varhaisessa toipumisvaiheessa 75.
Tuoreen tutkimuksen mukaan murto-osa neostigmiinin normaaliannoksesta kykenee antagonisoimaan lievän lihasrelaksaation 76. Tutkimuksessa potilailla oli TOF-suhde 0,40 tai 0,60 ja he saivat
neostigmiinia 20–30 µg/kg. TOF-suhde palautui
arvoon 0,90 parissa minuutissa laskimonsisäisen
anestesian aikana 76. Kuvatun asteista TOF-suhteen
alenemaa ei sormin kykene havaitsemaan ja siksi
onkin erittäin tärkeää monitoroida lihasrelaksaatiota objektiivisesti niin, että reaaliaikainen TOFsuhde saadaan näkyviin, aina kun se on mahdollista.
Neostigmiini on verraten tehoton antagonisoi-
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maan mivakuurin aiheuttamaa lihasrelaksaatiota,
koska se inhiboi myös plasman koliiniesteraasia,
joka normaalisti pilkkoo mivakuurin 77. Edrofonilla on heikompi vaikutus plasman koliiniesteraasiin
ja siksi se on neostigmiinia tehokkaampi mivakuurin antagonisti 75, 77. Bevan ym. havaitsivat selvän
eron kyseisillä antagonisteilla 77. Nykytietämyksen
mukainen vaatimus liki täydellisen lihasrelaksaatiosta toipumisen suhteen puoltaa edrofonin käyttöä mivakuurin aiheuttaman lihasrelaksaation antagonistina.
Antikoliiniesteraasit inhiboivat AChE-molekyylejä kaikkialla elimistössä, ei ainoastaan hermolihaspäätteen nikotiinireseptoreissa. Neostigmiinin
muskariinireseptorien kautta välittyviin vaikutuksiin sisältyvät mm. bradykardia, verenpaineen lasku, syljen erityksen lisääntyminen, suoliston liikkeiden lisääntyminen ja bronkospasmi 78. Näiden
haittavaikutusten minimoimiseen tarvitaan antimuskariini-lääkkeitä kuten atropiinia tai glykopyrrolaattia. Näiden tunnetut sivuvaikutukset ovat lukuisat ja onkin usein vaikeaa titrata yksilöllisesti
oikea tasapaino neostigmiinin ja glykopyrrolaatin
välille. Tämän vuoksi käytetään valmista seossuhdetta, jonka seurauksena osalle potilaista aiheutuu
mm. sydämen syke- ja sykevaihtelumuutoksia sekä
barorefleksin herkistymistä 79, 80.

Sugammadeksin kliiniset vaikutukset

Train-of-four suhde

Sugammadeksilla on donitsin kaltainen rengasrakenne ja sen kyky kapseloida sisäänsä rokuroni ja
vekuroni on hyvin voimakas (Kuva 1) 38, 59, 78, 81–84.
Cammu ym. osoittivat tämän sitoutumisnopeuden
selkeästi antamalla vapaaehtoisten vastakkaisiin
käsiin samanaikaisesti joko rokuronia 1,2 mg/kg

tai vekuronia 0,1 mg/kg ja sugammadeksia 16, 20
tai 32 mg/kg 85. Kaikilla vapaaehtoisilla TOF-suhde
säilyi yli 0,90 koko tutkimuksen ajan. Jos sugammadeksin sitomiskyky olisi ollut heikompi, tutkittaville olisi ilmaantunut objektiivisesti mitattavissa
olevaa lihasrelaksaatiota suuren relaksanttiannoksen jälkeen. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.
Jo ensimmäinen sugammadeksin kliininen tutkimus osoitti, että rokuroniannoksella 0,6 mg/kg
aiheutettu lihasrelaksaatio voidaan kumota täydellisesti 3 min kuluttua relaksanttiannoksesta nopeudella, johon ei koskaan aiemmin oltu ylletty 86. Seuraavat annos-vastetutkimukset osoittivat, että jos
sugammadeksi 2 mg/kg annetaan kahden TOFvasteen ilmaannuttua rokuroniannoksen jälkeen,
täydellinen lihasvoiman palautuminen kestää vain
1,3 min 87–91. Suurempi sugammadeksin annos ei
tehosta vaikutusta, koska jo annos 2 mg/kg sitoo itseensä liki kaikki vapaat rokuronimolekyylit. Kuvattu sugammadeksilla aikaan saatu lihasrelaksaation toipumisnopeus on lähes 10 min nopeampi
kuin vastaavan syvyisen relaksaation antagonisaatio neostigmiinilla (Kuva 3).
Poiketen antikoliiniesteraaseista, sugammadeksi
kykenee antagonisoimaan myös syvän lihasrelaksaation 92–94. Kun sugammadeksia annetaan 16 mg/
kg 3 min rokuroniannoksen 1,0 tai 1,2 mg/kg jälkeen, TOF-suhde palautuu alle 2 minuutissa tasolle 0,90 92, 93. Nämä tutkimukset osoittavat, että jos
rokuronimolekyylien määrä elimistössä on suuri,
tarvitaan myös suuri sugammadeksin annos sitomaan kaikki relaksanttimolekyylit. Jos sugammadeksia annetaan vain murto-osa tarvittavasta annoksesta, saattaa seurauksena olla lihasrelaksaation syveneminen hetkellisen osittaisen toipumisen
jälkeen. Näin esim. Duvaldestin ym. totesivat, kun
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Aika vasta-aineen antamisesta, min
Kuva 3. TOF-suhteen palautuminen kun rokuroni antagonisoidaan sugammadeksilla
2 mg/kg (avoin timantti) tai atrakuuri antagonisoidaan neostigmiinilla 50 µg/kg
(mustat ympyrät). Kuva on hahmotettu alkuperäisjulkaisuista 72, 91.

Kuva 3. TOF-suhteen palautuminen kun rokuroni antagonisoidaan sugammadeksilla 2 mg/kg (avoin timantti) tai atrakuuri
antagonisoidaan neostigmiinilla 50 µg/kg (mustat ympyrät). Kuva on hahmotettu alkuperäisjulkaisuista (72,91).
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he antoivat sugammadeksia vain 0,5 tai 1 mg/kg
antagonisoidessaan 0,9 mg/kg rokuroniannoksella aiheutetun syvän relaksaation post-tetanisen luvun ollessa vain 1–2 95. Tässä tilanteessa tarvittava
annos olisi ollut 4 mg/kg. Sugammadeksilla ei ole
kattovaikutusta, vaan sen annos määräytyy relaksanttiannoksen mukaisesti ja vaikutus on aina erittäin nopea.
Laaja monikeskustutkimus vertasi sugammadeksin ja suksinyylikoliinin nopeuksia toisiinsa.
Puolet tutkittavista sai rokuronia 1,2 mg/kg ja 3
min myöhemmin sugammadeksia 16 mg/kg toisen
ryhmän saadessa suksinyylikoliinia 1,0 mg/kg 96.
Rokuroni-sugammadeksi oli merkittävästi suksinyylikoliinia nopeampi lihasvoiman palauttajana,
vaikka edellisessä ryhmässä oli odotettu kolme minuuttia ennen antagonistin antamista. Ajat lihasvoiman 10 % palautumiseen olivat 4,4 vs. 7,1 min
ja 90 % palautumiseen 6,2 vs. 10,9 min. Tulos antaa
aihetta miettiä suksinyylikoliinin asemaa kliinisessä anestesiologiassa.
Useampi tutkimus on verrannut eri vasta-aineiden käyttöä lihasrelaksaation antagonisaatiossa.
Sacan ym. vertasivat rokuronilla aiheutetun 90  %
lihasrelaksaation antagonisaatiota 2 mg/kg sugammadeksilla, 70 µg/kg neostigmiinilla tai 1 mg/kg
edrofonilla 97. Aika TOF-suhteen palauttamiseen
tasolle 0,90 oli sugammadeksi-ryhmässä monta kertaa lyhyempi kuin antikoliiniesteraasi-ryhmissä. Kaikki sugammadeksia saaneet saavuttivat
säädetyn TOF-suhteen 5 minuutissa kun vain yksi
20:stä neostigmiinia saaneista eikä kukaan edrofonia saaneista yltänyt tälle tasolle.
Sugammadeksin 2 mg/kg ja neostigmiinin 50
µg/kg tehoa antagonisoida vekuronilla aiheutettu
ja ylläpidetty lihasrelaksaatio verrattiin kun antagonisaatio tapahtui kahden TOF-vasteen ilmaannuttua toimenpiteen lopulla 98. Sugammadeksi
palautti TOF-suhteen tasolle 0,90 huomattavasti neostigmiinia nopeammin (2,7 vs. 17,9 min).
Sugammadeksi antagonisoi myös rokuronilla aiheutetun lihasrelaksaation nopeammin kuin mitä neostigmiini kykenee antagonisoimaan cisatrakuurilla aiheutetun lihasrelaksaation 99. Vasta-aineet annettiin kun kaksi TOF-vastetta tuli havaittaviksi. Aika TOF-suhteen palautumiseen tasolle
0,90 oli merkittävästi lyhyempi sugammadeksiryhmässä (1,9 vs. 9,0 min).
Tutkimus, jossa syvä rokuronilla aiheutettu lihasrelaksaatio antagonisoitiin joko 4 mg/kg sugammadeksilla tai 70 µg/kg neostigmiinilla, osoitti selkeästi antikoliiniesteraasien vajavuuden syvän
relaksaation kumoajana 94. Vasta-aineet annettiin
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kun havaittiin 1–2 post-tetanista vastetta. TOFsuhde 0,90 saavutettiin sugammadeksi-ryhmässä 2,8 minuutissa ja neostigmiini-ryhmässä vasta
49 minuutin kuluttua. Tämä erittäin pitkä aika sopii hyvin malliin, jossa neostigmiini kykenee kohottamaan ACh-pitoisuuden tietylle tasolle, mutta sen riittämättömyyden vuoksi tarvitaan rokuronin spontaania eliminaatiota ennen kuin kohotettu ACh-pitoisuus kykenee kilpailemaan relaksanttipitoisuuden kanssa. Kuvatut kolme tutkimusta
osoittavat, että sugammadeksi on antikoliiniesteraaseja tehokkaampi antagonisoimaan tavanomainen tai syvä lihasrelaksaatio.
Sugammadeksilla ei ole mitään vaikutusta
AChE-entsyymiin tai ACh-pitoisuuteen, ei myöskään nikotiini- tai muskariinireseptoreihin. Sugammadeksi ei vaikuta sydämen lyöntitiheyteen
tai korjattuun QT-aikaan, eikä liioin verenpaineeseen. Jäännösrelaksaatiota ei ole ilmaantunut, jos
sugammadeksin annos on ollut riittävä. Sugammadeksin sitomiskyky muihin lääke- tai endogeenisiin molekyyleihin on osoittanut, että jotkin antibiootit (toremifeeni ja fusidiinihappo) saattavat syrjäyttää rokuronin sugammadeksi-sidoksestaan ja
näin viivyttää lihasrelaksaatiosta toipumista 100. Sugammadeksi saattaa sitoa itseensä fraktion oraalisista ehkäisypillereistä, mitkä sisältävät progestogeenia tai estrogeenejä, mikä johtaa alentuneeseen
pillerin tehoon. Vaikutuksen suuruus vastaa yhtä
ottamatta jäänyttä ehkäisypilleriä 100.

Lihasrelaksaation kumoamisen
farmakoekonomiaa
Sugammadeksin verraten korkea hinta (tukkumyyntihinta 2 ml ampullalle, jossa 100 mg/ml on
74 €) on hyvin tiedostettu asia. Perinteisten anestesian aikana käytettävien lääkeaineiden hinnat ovat
erittäin matalat. Esimerkiksi aikuisen intubaatioannos rokuronia maksaa alle 6 € ja neostigmiini-glykopyrrolaattiannos alle 2 €. Jos sugammadeksin hintaa verrataan johonkin leikkauksen yhteydessä käytettävään kirurgiseen instrumentaatioon, on hinta erittäin matala. Joka tapauksessa on
kyettävä vastaamaan kysymykseen ”Mitä saamme
maksamallamme hinnalla?”.
Suomessa äskettäin tehdyn sairaaloiden leikkaussalien kustannuslaskennan mukaisesti yksi
leikkaustunti vastaa 20–28 työtunnin kustannusta 101, 102. Osa tunneista on sihteerien, osa hoitajien tai lääkärien tekemiä. Laskelmat osoittivat edelleen, että yksi leikkausminuutti maksaa eri sairaaloissa 13–17 € 101. Sugammadeksi antagonisoi kes-
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kipitkävaikutteisella lihasrelaksantilla aiheutetun
tavanomaisen lihasrelaksaation 10 min nopeammin kuin neostigmiini 72, 91. Jos tämä säästynyt aika
kyetään käyttämään johonkin tehokkaaseen työskentelyyn, on sugammadeksi säästänyt hintansa jo
välittömästi. Mainittu tehokas työskentely voi tarkoittaa esim. lisäpotilaan leikkaamista jossakin salissa, vähentynyttä ilta- ja yötyön määrää tai lisäajan varaamista hallinnollisiin tehtäviin tai koulutukseen. Tällainen 10 min ajallinen säästö potilasta
kohden saattaa kumuloitua leikkaustoiminnan uudenlaiseksi toimintakulttuuriksi.
Kuvatun lisäksi sugammadeksi poistaa kaikki
mahdolliseen jäännösrelaksaatioon ja sen aiheuttamien komplikaatioiden hoitoon liittyvät kustannukset. 24, 25, 37, 103. Objektiivisesti analysoidun jäännösrelaksaation insidenssi jopa keskipitkävaikutteisia lihasrelaksantteja käytettäessä on huomattavan korkea 68, 69. Tuoreetkin ulkomaiset raportit
kuitenkin esittävät, etteivät kliinikot tunnista näitä
riskitekijöitä, vaikka potilasturvallisuuden vuoksi niihin puuttuminen olisi aivan keskeistä hyvän
hoitotuloksen saavuttamisen kannalta 25, 37, 44. Potilaan lihasrelaksaatiota tulisikin aina monitoroida
objektiivisesti niin, että reaaliaikaista TOF-suhdetta voidaan seurata 29. Vain jos tämä ei ole mahdollista, on turvauduttava perifeerisen neurostimulaattorin antamaan informaatioon sen rajoitukset
huomioiden 39.
Toinen farmakoekonominen aihekenttä on hoidettavalle potilaalle yksilöllisesti sopivan anestesiamenetelmän valinnan mahdollisuuksien pohtiminen. Lihasrelaksanttien suhteen olemme eläneet
pakkopaidassa, koska emme ole voineet yksilöllisesti säätää lihasrelaksaatiota ja sen kumoamista
vaihtuvien leikkaustilanteiden mukaisesti. Asiaa
kuvaa hyvin esim. kirurgin pyytämä lisärelaksaatio
vatsaontelon seinämän sulkemisen aikana. Vaikka
lihasrelaksantti olisi juuri oikea lääke tähän tarkoitukseen, emme useinkaan anna tätä lääkettä tietäessämme, ettemme kykene antagonisoimaan jäännösrelaksaatiota heti haavan sulkemisen jälkeen 14.
Näin annammekin usein lisää höyrystyvää tai suonensisäistä anesteettia tai opioidia ja potilaan herääminen omatoimiseen hengitykseen saattaa tämän vuoksi pitkittyä. Sugammadeksi avaa tältä
osin selkeästi uusia toimintamahdollisuuksia.
Sugammadeksin käyttö minimoi myös potilaan
yksilöllisen reaktioherkkyyden arviointitarpeen lihasrelaksanttien vasteen suhteen. Ei ole juuri merkitystä kestääkö hoidettavan potilaan kirurginen
relaksaatio 20 vai 60 min vakioannoksen jälkeen,
koska voimme antagonisoida rokuronin tai ve-
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kuronin vaikutukset milloin haluamme. Tämä tuo
uusia mahdollisuuksia käyttää lihasrelaksantteja
osana balansoitua anestesiaa 104, 105. Sugammadeksi
antaakin meille modernin mahdollisuuden ajatella
balansoidun anestesian kolmea kulmakiveä (uniamnesia, analgesia ja lihasrelaksaatio) ja rakentaa
yksilöllinen anestesia näiden kulmakivien varaan.
Kliinisiä tilanteita, missä tulevaisuudessa voidaan käyttää nykyistä totuttua tapaa useammin lihasrelaksantteja ovat päiväkirurgia, ontelokirurgiset toimenpiteet, laaja ortopedia, vatsanpeitteiden
sulku, tietyt silmä- ja sisäkorvatoimenpiteet, neurokirurgia jne. Sugammadeksi saattaa systematisoida myös leikkaussalin logistiikkaa kun potilaan herättämiseen ja siirtoon leikkaussalista heräämöön kuluvaa aikaa voidaan ennustaa aiempaa
tarkemmin.

Yhteenveto
Lihasrelaksantit ovat oleellinen osa balansoitua
anestesiaa. Viime vuosikymmenten turvalliseksi tavaksi on tullut käyttää vain lyhyt- tai keskipitkävaikutteisia relaksantteja rutiinitoimenpiteissä.
Tämä on mahdollistanut lihasrelaksanttien käytön ja niiden säätelyn aiempaa paremmin. Kuitenkin antikoliiniesteraasien rajallisten ominaisuuksien vuoksi kasvavaksi ongelmaksi on tullut jäännösrelaksaation olemassa olo ja sen aiheuttamien
komplikaatioiden runsaskin esiintyvyys. Tämän
vuoksi lihasrelaksantteja on alettu käyttää yhä useammin ainoastaan intubaation helpottamiseen, ei
niinkään kirurgisten olosuhteiden optimointiin.
Potilasturvallisuuden kannalta olisi tärkeää hallita lihasrelaksanttien ja niiden antagonistien käyttö mahdollisimman laajalti.
Sugammadeksi on tuonut lukuisia etuja klassiseen neostigmiiniin verrattuna. Sillä ei ole antikoliiniesteraasien tai antikoliinien reseptorivälitteisiä sivuvaikutuksia ja se kykenee antagonisoimaan minkä tahansa syvyisen rokuronilla tai vekuronilla aiheutetun lihasrelaksaation parissa minuutissa. Sugammadeksi saattaa myös avata uusia
ovia kun ajattelemme potilaan yksilöllisesti tarvitsemaa anestesiaa kirurgian eri vaiheissa. Avoin farmakoekonominen ajattelu voi avartaa näkemyksiämme kun mietimme lihasrelaksanttien ja niiden
antagonistien asianmukaista käyttöä potilaillemme. 
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