
Tausta
Deksmedetomidiini on Suomessa 
kehitetty alfa-2-adrenoseptoreja 
aktivoiva lääkeaine, jonka perintei-
senä käyttöaiheena on ollut aikuis-
potilaiden tehohoitosedaatio (1). 
Deksmedetomidiinin etu verrattuna 
tavanomaisiin analgosedatiiveihin on 
sen hyvin vähäinen vaikutus potilaan 
hengitykseen. Sedatiivisen vaiku-
tuksen lisäksi deksmedetomidiinilla 
on kipua ja pahoinvointia lieventäviä 
ominaisuuksia. (2) Vaikka virallista 
käyttöaihetta lapsipotilaiden sedaa-
tioon ei ole, on deksmedetomidiinia 
käytetty sen edullisten ominaisuuk-
siensa vuoksi jo vuosikymmenen ajan 
lapsipotilaiden tehohoito- ja toimen-
pidesedaatiossa, sekä esilääkkeenä 
toimenpiteitä ja kuvantamistutkimuk-
sia varten. (3)

Deksmedetomidiinia on annos-
teltu perinteisesti laskimoon, mutta 
sen vaihtoehtoisista annostelu-
reiteistä on tutkittu mm. annostelua 
lihaksensisäisesti, suun ja nenän 
limakalvolle sekä suun kautta. (4,5) 
Suosituin vaihtoehtoinen annostelu-
reitti on nenän limakalvo, mutta 
lääkkeen imeytymistä tällä annos-
telureitillä on tutkittu hyvin vähän. 

Nenän limakalvolle annosteltavaa 
deksmedetomidiinia voidaan käyttää 
esimerkiksi magneettikuvaukseen 
tulevien lasten sedaatioon, mihin 

perinteisesti on käytetty propofolia, 
bentsodiatsepiineja, barbituraatteja 
tai ketamiinia. (6)
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Deksmedetomidiinin käytöstä 
palliatiivisessa hoidossa on joitakin 
tapausselostuksia, joissa lääke on 
osoittautunut käyttökelpoiseksi 
elämän loppuvaiheen hoidossa. (7) 
Palliatiivisessa hoidossa lääkkeet 
annostellaan usein ihon alle, mutta 
deksmedetomidiinin käyttöä kysei-
sellä annostelureitillä ei ole aiemmin 
tutkittu.

Tämän väitöskirjatutkimuksen tar-
koitus oli hankkia lisätietoa deksme-
detomidiinin annostelusta laskimon 
ulkopuolelle aikuis- ja lapsipotilailla, 
sekä terveillä vapaaehtoisilla aikuisilla.

Aineisto ja menetelmät
Ensimmäisessä osatyössä annostel-
tiin deksmedetomidiinia kymmenelle 
terveelle vapaaehtoiselle ihonalaises-
ti ja laskimoon. Tutkittavilta otettiin 
kymmenen tunnin ajan verinäytteitä 
deksmedetomidiini- ja katekolamii-
nipitoisuuksien määrittämiseksi. 
Lisäksi potilaiden vireystilaa, veren-
kiertoa sekä hengitystä seurattiin. 
Tavoitteena oli määrittää ihonalaises-
ti annostellun deksmedetomidiinin 
imeytyminen ja hyötyosuus, sekä 
muita farmakokineettisia ja farmako-
dynaamisia määreitä.

Toista osatyötä varten tehtiin 
ensimmäisen tutkimuksen tuloksista 
jatkoanalyysi, jossa ihonalaisesti ja 
laskimoon annostellun deksmede-
tomidiinin vaikutuksista laadittiin 
semi-mekanistinen matemaattinen 
PK/PD-malli. Mallin tavoitteena oli 
selittää lääkkeen farmakokinetiikkaa 
sekä sen aiheuttamia vasteita eri 
yksilöiden välillä, sekä mahdollistaa 
annosteluskeemojen luominen kliini-
seen käyttöön.

Kolmannessa osatyössä annostel-
tiin nenän limakalvoille esilääkkeenä 
deksmedetomidiinia (2–3 ug/kg) mag-
neettikuvaukseen tuleville lapsipoti-
laille. Potilailta otettiin verinäytteitä 
neljän tunnin ajan deksmedetomidii-
nin farmakokinetiikan selvittämiseksi. 
Samalla heidän vireystilaa, syketaa-
juutta ja happeutumista seurattiin. 
Tavoitteena oli tutkia, miten nopeasti 
nenän limakalvolle annosteltu 
deksmedetomidiini imeytyy, ja miten 
nopeasti ja pitkään se vaikuttaa.

Neljännen osatyön tutkimus-
potilaat olivat magneettikuvauk-
seen tulevia lapsipotilaita, joista 
puolet rauhoitettiin tai nukutettiin 
magneettikuvaukseen perinteisesti 
käytetyllä tiopentaalilla. Toinen puoli 

tutkimuspotilaista sai esilääkkeenä 
3 ug/kg deksmedetomidiinia nenän 
limakalvolle ja tarvittaessa lisäksi 
tiopentaalia magneettikuvauksen 
aikana. Tarkoituksena oli selvittää 
retrospektiivisesti minkä verran 
lapsipotilaat tarvitsevat magneetti-
kuvauksessa tiopentaalia deksmede-
tomidiini-annostelun jälkeen, ja onko 
hoitomuotojen välillä eroa potilaiden 
syketaajudessa tai happeutumisessa.

Viidennen osatyön potilaat olivat 
lonkkaproteesileikkaukseen tulevia 
aikuispotilaita, jotka nukutettiin toi-
menpidettä varten. Puolet potilaista 
sai heti anestesiainduktion jälkeen 
pienen annoksen (0,5–1,0  ug / kg) 
deks medetomidiinia nenän lima-
kalvolle ja toinen puoli potilaista 
hoidettiin tavanomaiseen tapaan. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkas-
tella retrospektiivisesti, onko nenän 
limakalvolle annostellulla pieniannok-
sisella deksmedetomidiinilla opioidi-
kulutusta vähentävää vaikutusta 
lonkkaproteesileikkauksen jälkeen.

Tulokset
Ihon alle annosteltu deksmedeto-
midiini (1 ug/kg) aiheutti terveillä 
koehenkilöillä merkittävän sedaation, 

Nenän limakalvo on suosituin 
vaihtoehtoinen deksmedetomidiinin 

annostelureitti.
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jonka vaikutus kesti keskimäärin 33 % 
pidempään kuin laskimonsisäisesti 
annosteltuna. Deksmedetomidiinin 
hyötyosuus ihonalaisessa annoste-
lussa osoittautui hyväksi (F=81 %), 
mutta yksilöiden välinen vaihtelu oli 
suurta. Ihonalaisesti deksmedetomi-
diinia saaneiden tutkittavien plasman 
noradrenaliini-pitoisuudet laskivat 
merkittävästi vähemmän laskimon-
sisäiseen annosteluun verrattuna. 
Myös hemodynaamiset vaikutukset 
jäivät ihonalaisessa annostelussa 
lievemmiksi.

Toisessa osatyössä laadittu 
 PK / PD-malli osoitti, että rasvaku-
dos vaikuttaa muodostavan oman 
rasvakompartmentin, mikä johtaa 
deksmedetomidiinin hitaaseen 
imeytymiseen rasvakudoksesta 
verenkiertoon. Mallilla onnistuttiin 
kuvaamaan ihonalaisesti annostel-
tuun deksmedetomidiinin liittyvää 
yksilöiden välistä vaihtelua sekä 
luomaan simulaatiot ihonalaisen 
deks medetomidiinin pidempikestoi-
sesta annostelusta.

Lapsipotilailla nenän limakalvoil-
le annosteltu deksmedetomidiini 
aiheut ti merkittävän sedaation 
annoksella 2–3 ug/kg. Deksmedeto-
midiinin huippupitoisuus plasmassa 
saavutettiin 37 minuutin ja sedatii-
vinen huippuvaikutus 45 minuutin 
kuluttua annostelusta. 3 ug/kg 
annoksella plasman deksmedetomi-
diini-pitoisuus laski alle sedatiivisen 
tason (< 0,3  ng/ ml) noin 2,5 tunnin 
kuluttua lääkkeen annostelusta. 
Huippupitoisuus ja altistus lääkkeelle 
pienenivät iän myötä.
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Nenän limakalvolle annosteltu 
deksmedetomidiini vähensi merkittä-
västi lasten rauhoittamiseen perintei-
sesti käytetyn tiopentaalin tarvetta 
verrattuna kontrolliryhmään. Lap-
sipotilaat, jotka saivat esilääkkeenä 
deksmedetomidiinia nenän limakal-
voille happeutuivat kontrolliryhmää 
paremmin.

Lonkkaproteesileikkaukseen 
tulevilla aikuispotilailla nenän 
limakalvoille annosteltu pieniannok-
sinen deksmedetomidiini vähensi 
leikkauksen jälkeisen opioidikipulää-
kityksen tarvetta. Intraoperatiivisesti 
annosteltu pieniannoksinen deksme-
detomidiini ei lisännyt hemodynaa-
misia haittavaikutuksia tai pidentänyt 
heräämöseurannan kestoa.

Johtopäätökset
Deksmedetomidiini imeytyi iho-
nalaisesti hyvin, ja sen aiheuttamat 
hemodynaamiset vasteet jäivät 
pienemmiksi verrattuna laskimonsi-
säiseen annosteluun. Deksmedeto-
midiinin kerta-annostelussa ihon alle 
sedatiivinen vaikutus oli pidempi kuin 
laskimonsisäisessä annostelussa, ja 
tällä annostelureitillä deksmedetomi-
diini tulisi annostella 60–90 minuuttia 

ennen haluttua lääkkeen vaikutuksen 
alkua. Ihon alle annosteltu deksme-
detomidiini vaikuttaa lupaavalta esi-
merkiksi palliatiivista hoitoa saaville 
potilaille, mutta annostelureitistä 
tarvitaan lisää kliinisiä tutkimuksia.

Nenän limakalvoille annosteltu 
deksmedetomidiini sopii lapsipotilail-
le, jotka tarvitsevat kevyttä tai koh-
talaista sedaatiota. Intranasaalinen 
deksmedetomidiini imeytyi nopeasti 
ja sai aikaan tehokkaan sedaation 
annoksella 2–3 ug/kg. Magneetti-
kuvaukseen tulevat deksmedetomi-
diinia esilääkkeenä saavat lapsipo-
tilaat tarvitsevat usein lisäksi pieniä 
määriä muuta sedatiivia kuten propo-
folia tai tiopentaalia, mutta deksme-
detomidiinin käyttö esilääkkeenä 
vaikuttaa turvallisemmalta keinolta 
sedatoida spontaanisti hengittäviä 
lapsipotilaita magneettikuvaukseen 
kuin perinteiset sedaatiomuodot.

Nenän limakalvoille annosteltu 
pieniannoksinen deksmedetomidiini 
näyttää vähentävän leikkauksen 
jälkeistä opioidikulutusta lonkkapro-
teesileikkaukseen tulevilla aikuis-
potilailla ilman, että heräämöhoito 
pitkittyy esimerkiksi sedaation tai 
hemodynaamisten vaikutusten 

vuoksi. Intraoperatiivisesti nenän 
limakalvoille annostellun deksmede-
tomidiinin vaikutuksista postoperatii-
viseen kipuun ja opioidikulutukseen 
tarvitaan kuitenkin lisää tutkimuksia 
eri potilasryhmillä. 
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Intranasaalinen deksmedetomidiini  
sopii lapsipotilaiden kevyeen tai 

kohtalaiseen sedaatioon.
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