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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).
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Ongelmia

1. Jos vauvan vointi ei kohene ventilaatiolla, pai-
neluelvytyksellä ja adrenaliinilla, pohdi: onko 
intubaatioputki luiskahtanut trakeasta (vaih-
da), liikkuuko rintakehä ollenkaan (paine liian 
pieni, pleuranestettä, rakennevikaa palleassa, 
keuhkoissa), epäsymmetrinen rintakehän liike 
(ilmarinta), kalpea lapsi (hypovolemia).

2. Vihreä lapsivesi: huonokuntoiselle trakeaimu. 
Älä koske reippaasti huutavan, hyväkuntoisen 
vastasyntyneen trakeaan vaikka lapsivesi olisi 
minkä väristä tahansa.

3. Pienen pienen keskosen elvytys on kaikille 
haastavaa. Hellävarainen ventilaatio silloin eri-
tyisen tarpeen (Neo-Puff, < H28 surfaktantti 
mahdollisimman varhain, nopea extubaatio ja 
nasaaliCPAP:lle). Alle 1 kg painoisilla intubaa-
tiotuubi menee herkästi liian syvälle – matka 2 
cm bifurkaatiosta äänihuuliin (epäsymmetriset 
hengitysäänet).
Säännöllinen elvytyksen harjoittelu on erityi-

sen tärkeää vastasyntyneiden kohdalla, puhumat-
takaan pienen pienistä keskosista. Vastasyntyneen 
elvytyksen harjoittelu on tarpeen kaikille vasta-
syntyneitä kohtaaville: niin kätilöille, lastenlääkä-
reille kuin anestesialääkäreillekin.

Tämän kevään aikana julkaistaan Duodecimin 
Käypä Hoito -hoitosuositus ”Vastasyntyneen el-
vytys”, josta saa ajanmukaisen tiedon asiasta (tä-
mä esitys on sen hengen mukainen).             

•

Ultraääni neonatologiassa

Ole Andersen, Dr. med., erikoislääkäri,  
KSKS, Lastentaudit

Ultraääni on vakiinnuttanut paikkansa neo-
natologisella teho-osastolla nopeutensa ja 

helppoutensa vuoksi. Se mahdollistaa usein jo var-
haisen diagnoosin, vaikka laitteiston kehityksestä 
huolimatta ultraääni häviää tarkkuudessa MRI:lle.

UÄ mahdollistaa rakennepoikkeavuuksien to-
teamisen ja arvioinnin. Yleisimmät tutkimuskoh-
teet ovat aivot, munuaiset ja virtsatiet sekä sydän. 
Kuitenkin melkein kaikki alueet ovat kokeneen 
tutkijan tavoitettavissa, poikkeuksia ovat nykyään 
vain keuhkojen ja luun sisäiset muutokset. 

Neonatologiassa rutiinitutkimuksiin kuuluu 

aivojen UÄ-tutkimus aivoverenvuodon, asfyksi-
an tai rakennepoikkeavuuden asteen toteamisek-
si. Rakenteiden lisäksi aivojen verenkierron tutki-
minen voi antaa hoidollisesti keskeistä tietoa ja se 
kuuluu laajempaan tutkimukseen.

Yleisimpiin UÄ-tutkimuksiin neonatologisel-
la teho-osastolla kuuluu verenkiertoelimien arvi-
ointi. Keskeisenä tässä ovat syntymän jälkeisten 
verenkierron muutosten arvioiminen, erityisesti 
keuhkovaltimoiden vastusta ja duktuksen sulkeu-
tumista seurataan usein. Sydämen rakenne-UÄ 
pyrkii sydänvian arvioimiseen. Rakenteiden lisäk-
si on hyödyllistä arvioida hemodynamiikkaa, kos-
ka vastasyntyneiden tehohoidosta puuttuvat aikui-
silla käytetyt invasiiviset mittausmenetelmät. 

Nopeana tutkimusmenetelmänä UÄ voi johtaa 
diagnoosiin jo varhaisessa taudin vaiheessa, vaik-
ka lopullinen diagnoosi on radiologinen. Hyvä esi-
merkki on nekrotisoiva enterokoliitti. Myös ileuk-
sen tutkimisessa UÄ voi antaa nopeaa lisätietoa 
ohjaten sopivan hoitomuodon valintaa. Jopa pe-
rinteiseen radiologiseen kuvantamiseen kuuluvi-
en tautien arviointi on ultraäänellä mahdollista – 
niin ilmarinta kuin ilmastoinnin vajaavuudet kuin 
keuhkojen epämuodostumat voivat olla ultraää-
nen tavoitettavissa ja suonituksen kautta parem-
min arvioitavissa.

Suomessa vielä vähän käytettyä on vastasynty-
neiden lonkkien tutkimus, joka mahdollistaa raja-
tapauksissa luotettavan erotusdiagnoosin tukieli-
mien löysyyden ja dysplasian välillä.

Esitelmän on tarkoitus antaa kuvien kaut-
ta vaikutelma UÄ tutkimusten kirjosta, mahdol-
lisuuksista sekä rajoituksista.                      
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Pikkuaivojen hypoplasia.
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