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Vaikka MG on kuvattu yli 100 vuotta sit-
ten ja tautia on tutkittu ja hoitoa kehitelty 
saman aikaa, on sen suhteen vielä paljon 

ratkaisemattomia asioita, kuten esim. mikä laukai-
see taudin tai mikä on MG:n paras hoito tai kenel-
le potilaista kannattaa tehdä tymektomia. 

Myasthenia gravis  
nykykäsityksen mukaan

Myasthenia graviksessa hermolihaspäätteen toi-
mintahäiriö affisioi postsynapsista membraania. 
Tautia pidetään klassisena autoimmuunisairau-
tena. 85 %:lla MG-potilaista on mitattavissa IgG 
vasta-aine postsynapsista asetylkoliini-reseptoria 
(Ach-R) vastaan. Anti-Ach-R vasta-aineet aiheut-
tavat reseptorin puoliintumisajan lyhentymisen 
10 päivästä keskimäärin kolmeen päivään. Lisäksi 
vasta-aineet aiheuttavat hermolihaspäätteen lyy-
sin ja solukalvon poimujen tuhoutumisen. Vasta-
aineet voivat myös kiinnittyä hermolihaspäättee-
seen estäen siten sen toiminnan. Näiden kolmen 
vaikutusmekanismin seurauksena MG-potilas on 
kliinisesti kuin ”jatkuvassa partiellissa lihasrelak-
saatiossa” anestesiologista terminologia käyttäen. 
70 %:lla niistä MG potilaista, joilla ei ole anti-
Ach-R vasta-aineita, on todettavissa lihasspesifis-

tä tyrosiinikinaasia vastaan vasta-aineita (MuSK) 
veressä 2.

MG :n etiologia on edelleen tuntematon, vaik-
kakin on ilmeisesti olemassa geneettinen predispo-
sitio kyseiselle taudille (tietyissä HLA alaryhmis-
sä MG:tä esiintyy enemmän). On myös spekuloi-
tu, että infektioilla on oma osuutensa taudin etiolo-
giassa, mutta mitään selkeää näyttöä ei asiasta vielä 
ole 2. Enemmistöllä seropositiivisista MG-potilaista 
on kateenkorvan toimintahäiriö, joka on todetta-
vissa	hyperplasiana	(60		%)	tai	tymoomana	(10		%).

Myasthenia graviksen oireet

Tyypillistä MG:lle on tahdonalaisten lihasten heik-
kous ja niiden helppo väsyminen. Yleisimmät oi-
reet ovat okulaarisia: kaksoiskuvat ja usein asym-
metrisesti fluktoloiva ptoosi. Näitä okulaarioi-
reita	esiintyy	2/3:lla	MG-potilaista.	MG:n	ensioi-
reet	useimmiten	progredioivat	bulbaari-	ja/tai	raa-
jalihaksiin. Bulbaarioireista tyypillisimpiä ovat  
dysarthria (puhe muuttuu nasaaliseksi, väsymistä 
puhuessa tai ääni käheytyy) sekä dysphagia (nie-
lemisvaikeuksia ja ”pala kurkussa” tunne). Prok-
simaaliraajojen lihasheikkous on yleisempää kuin 
distaaliraajojen heikkous. MG-oireisto on yleensä-
kin hyvin varioivaa ja potilaskohtaista.

Myasthenia gravis ja anestesia  
– mikä on muuttunut?

Eija Nilsson

Myasthenia gravis (MG, vaikea-asteinen lihasheikkous) on tavallisin aikuisiällä 
alkava hermolihasliitoksen toimintahäiriötä aiheuttava sairaus. Silti MG-diag-
noosi on suhteellisen harvinainen. Tällä hetkellä Suomessa Kelan maksamaa 
MG-lääkekorvausta saa noin 1000 henkilöä, joten esiintyvyys maassamme on 
200 / 1 miljoonaa asukasta kohden. Uusia MG-diagnooseja tehdään vuosittain 
noin 50 henkilölle. Sairastumisen esiintyvyys on kaksihuippuinen keskittyen 
nuoriin naisiin ja vanhempiin miehiin, joista jälkimmäisten määrä näyttää kas-
vavan 1.
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Myasthenia graviksen  
diagnostiikka ja erotuneudiagnostiikka

MG:n diagnoosi perustuu kliinisiin oireisiin, tyy-
pilliseen ENMG löydökseen (”fading”= väsymi-
nen toistetun stimulaation jälkeen), anti-AchR- tai 
MuSK-vasta-aineisiin, edrophonium (Tensilon™) 
testiin tai antikolinesteraaseilla saatuun positiivi-
seen hoitovasteeseen. Erotusdiagnostisesti tule-
vat kuvaan LEMS (Lambert-Eaton myasteeninen 
syndrooma), MS, ALS, Guillan-Barre polyneuriit-
ti ja polyneuropathiat. Toisaalta anti-AchR vasta-
aineiden löytyminen verestä on patognomonista 
MG:lle. 

Myasthenia graviksen luokittelu

Vaikeusasteen perusteella MG luokitellaan nyky-
ään MGFA clinical classification of MG 3 asteikol-
la. Taulukko 1.

Myasthenia graviksen hoito

Tämän hetkiseen MG:n hoitoon kuuluu: 
– symptomaattinen lääkitys (Mestinon®, 

Ubretid®, Efedrin®),
– immunosuppressio (kortisoni, atsatiopriini, 

syklosporiini jne), 
– immunomodulaatio (tymektomia, 

plasmafereesi, iv. immunoglobuliini)

Koska MG on heterogeeninen tauti, niin hoitokin 
varioi taudin mukaan. Symptomaattinen lääki-
tys eli hermolihaspäätteen toiminnan modulaatio 
parantaa hetkellisesti lähes kaikkien MG-potilai-
den oireita. Yleisimmin käytetty immuunivastetta 

suppresoiva lääke on MG:ssä kortisoni joko kor-
keina annoksina lyhyen aikaa (”jättikortisonihoi-
to”) tai pienempinä annoksina pitempään. Muita 
immunosuppresantteja (esim. atsatiopriinia) käy-
tetään ”kortisonia säästävänä” aineena tai koko-
naan sen korvaajana. Plasmafereesiä ja iv immu-
noglobuliinia käytetään akuutin vaiheen hoitoon. 
Plasmafereesissä pyritään vaihtamaan 1,0–1,5 ker-
tainen plasmavolyymi NaCl-liuokseen, albumii-
niin tai jääplasmaan, jolloin AchR vasta-ainetaso 
voi laskea jopa 50 %:iin alkuperäisestä 2.

Myasthenia graviksen  
kuolleisuus ja prevalenssi

Ennen vuotta 1934 MG:n prevalenssiksi arvioi-
tiin	 1	/	200		000	 asukasta	 kohden	 ja	 70		%	 myas-
teenikoista kuoli pneumoniaan tai hengitysvaja-
vuuteen. Vuonna 1934 Walker, MB keksi antiko-
linesteraasi fysostigmiinin MG:n diagnostiikkaan 
ja hoitoon. Seuraavan 20 vuoden aikana kehitet-
tiin sulfonamidit ja antibiootit sekä huomattiin 
että tymektomialla oli tietyissä tapauksissa suo-
tuisa vaikutus MG:n kulkuun. Tämän kehityk-
sen myötä voitiin taudin prevalenssiksi määrittää 
1	/	20	000	ja	mortaliteetti	30	%.	Jatkossa	respiraat-
tori- ja tehohoito sekä kortisonin käyttöönotto las-
kivat	mortaliteetin	10	%.	(v.	1966).	Tällä	hetkellä	
MG:n	mortaliteetiksi	on	arvioitu	6	%	ja	prevalens-
siksi	1	/	17		000	4.

Tymektomia myasthenia graviksen 
hoidossa tänään

Gronseth G ja Barohn RJ tekemässä näyttöön 
perustuvassa review`ssa tymektomian hyödys-
tä MG-potilailla voitiin todeta, että parhaan hyö-
dyn saivat nuoret naismyasteenikot, joilla on vai-
kea yleistynyt taudin kuva 5, mutta tämä näyttö pe-
rustuu retrospektiivisiin, kontrolloimattomiin, ob-
servoiviin tutkimuksiin. Tällä hetkellä on meneil-
lään kansainvälinen ja monietninen satunnaistettu 
monikeskustutkimus, jonka tavoitteena on selvit-
tää, hyödyttääkö laajennettu tymektomia MG- po-
tilaita, jotka ovat joko saaneet kortisonihoitoa tai 
ovat olleet ilman sitä 6.

Tällä hetkellä meillä tehdään laajennettu VATS 
l.a.	/	tymektomia	pääasiassa	 varhain	 taudin	 totea-
misesta ”nuorille”, anti-AchR-va positiivisille po-
tilaille, joilla on yleistynyt taudin kuva. Tymekto-
mian ei katsota hyödyttävän myöhäisellä iällä al-
kaneen MG:n hoidossa eikä okulaarisen taudin 
yhteydessä.

Class I: Ocular

Class II: Mild general

 IIa, predominantly limb/axial muscles

 IIb, predominantly oropharyngeal /    
 respiratory muscles

Class III: Moderate general

 IIIa, predominantly limb/axial muscles

 IIIb, predominantly orophagyngeal /    
 respiratory muscles

Class IV: Severe general

 IVa, predominantly limb/axial muscles

 IVb, predominantly orophagyngeal /    
 respiratory muscles (feeding tube)

Class V: Intubation

Taulukko 1. MGFA clinical classification of MG  
(Jaretzki et al Neurology 2000)
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Myasthenia gravis ja anestesia

MG-potilailla paikallispuudutus oli aina ensisijai-
nen, kun se on mahdollista. Jos kuitenkin päädy-
tään yleisanestesiaan, hyvä kokonaisvaltainen pe-
rioperatiivisen ajan hoitosuunnitelma on keskeis-
tä. Preoperatiivinen arvio taudin nykytilanteesta 
on tarpeen. Siinä on syytä kiinnittää huomio eri-
tyisesti mahdollisten bulbaarioireiden esiintymi-
seen	 (äänen	 käheytyminen/honotus	 pitkään	 pu-
huessa, nielemisvaikeudet jne). Jos suunnitteilla on 
raskas kirurgia ja varsinkin, jos potilas ei voi ottaa 
muutamaan päivään postoperatiivisesti omia lääk-
keitään suun kautta, on bulbaarioireiden esiintyes-
sä syytä harkita preoperatiivista plasmafereesisar-
jaa (2–3 kpl) ja mahdollisesti toistaa se postope-
ratiivisesti	etenkin,	jos	ilmaantuu	hengitys	/	yski-
misvaikeuksia. Preoperatiivisesti kannattaa myös 
suunnitella paras mahdollinen postoperatiivinen 
kivunhoito, joka takaa hyvän lihasvoiman. Epidu-
raalianalgesia on tässä ensisijainen. 

Anestesia-aineet ja niiden valinta

Periaatteessa MG-potilailla käytetään anesteetteja, 
joilla on mahdollisimman vähäinen vaikutus her-

molihaspäätteeseen ja joiden vaikutus on helposti 
titrattavissa ja monitoroitavissa. Tähän esim. pro-
pofoli ja remifentaniili sopivat hyvin ja ovat jous-
tavia infuusiokäytössä edellyttäen kuitenkin anes-
tesian riittävyyden monitoroinnin esim. BIS™:llä 
tai Entropialla™.

Inhaloitavat anesteetit potentoivat enemmän 
tai vähemmän nondepolarisoivien lihasrelaksant-
tien vaikutusta ja huonontavat siten MG:n affisi-
oimien hermolihaspäätteiden toimintaa, joten nii-
tä käytettäessä on syytä monitoroida hermolihas-
päätettä erityisen hyvin. Tutkimusten perusteella 
halotaanilla on selkeästi vähäisempi vaikutus MG-
potilaan hermolihaspäätteeseen kuin isofluraanil-
la 7 tai sevofluraanilla 8. Merkittävää on, että desflu-
raanilla näyttäisi olevan hyvin vähäinen vaikutus 
myasthenia gravista sairastavan potilaan hermo-
lihaspäätteeseen (Gritti P, Acta Anaesth Scand, in 
press).

Jos intubatioon tarvitaan lihasrelaksaatiota, 
suksametoni on hyvä vaihtoehto, mutta käytet-
ty annos on syytä olla selkeästi normaalia isompi 
eli	1,5	mg/kg	 johtuen	potilaan	 jatkuvasta	antiko-
linesteraasien käytöstä. Non-deloparisoivia lihas-
relaksantteja käytettäessä on parasta monitoroida 
lääkkeen annos-vastetta neurostimulaattorilla, sil-

VATS l.a, tymektomia, laajennettu, 12.11.2008, HUS
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Kuva 1. Anestesian aikainen hermolihaspäätteen 
monitorointi EMG:llä (Relaksograph™): huomioi 
propofolin ja sevofluraanin erilainen vaikutus her-
molihaspäätteeseen ja neostigmiinin selkeä vai-
kutus, vaikka minkäänlaisia lihasrelaksantteja ei 
ole käytetty. 

Potilastapaus havainnollistaa eri anesteettien vaikutusta MG:n 
affisioimaan hermolihaspäätteeseen

22-vuotias naispotilas

MG-oireet: diplopia ja alaraajaväsymystä

MGFA-luokitus: IIIa

ENMG: yleistyneen MG:n kuva

Tensilon testi: positiivinen

Anti-AchR-va: 1000 IU/ml

Kotilääkitys: Mestinon® 240 mg/d,  
Ubretid 10mg iltaisin

Pulssihoito: kliininen tilanne korjaantuu 
muutamaksi kuukaudeksi

Toimenpide:  VATS l.a. / tymektomia

Anestesia: yhden keuhko ventilaatio; in-
duktio: propofoli-remifentanii-
li; anestesian ylläpito: propofo-
li- remifentanili infuusiot; lihasre-
laksantteja ei käytetty; monito-
rointi: arteriapaine, EMG (Relak-
sography™) ja BIS™; sevofluraani 
kokeilu anestesian aikana (kts 
myöhemmin); neostigmiiniä 
anestesian lopuksi;

Postoperatiivinen 
kipulääkitys: oksikoni, parasetamoli, 

ketorolaakki, 
interkostaalipuudutus

Postoperatiivinen
vaihe: ensimmäinen yö 

tehovalvonnassa

 sairaalassa 1 viikko

lä MG-potilaiden vasteet näille aineille voivat ol-
la hyvinkin yksilöllisiä. Lihasrelaksaation anta-
gonisaatioon voitaneen käyttää antikolinesteraasia 
suhteuttaen se potilaan omaan Mestinon®annok-
seen 2. Tällä hetkellä sugammadex tarjoaa aivan 
uuden	 ulottuvuuden	 rokuronin/verkuronin	 käy-
tölle MG-potilailla, koska se mahdollistaa näiden 
nondepolarisoivien relaksanttien täydellisen kela-
toimisen. 

Potilastapaus havainnollistaa eri anesteettien 
vaikutusta MG:n affisioimaan hermolihaspäättee-
seen.

Yhteenveto

Myasthenia gravis on harvinainen autoimmuuni-
tauti, joka affisioi perifeeristä hermolihaspäätettä 
ja aiheuttaa potilaalle osittaista lihasrelaksaatiota 
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muistuttavan kliinisen kuvan. 100 vuoden aikana 
taudin prevalenssi on muuttuneet huikeasti ollen 
tällä	 hetkellä	 1	/	17		000	 asukasta	 kohden	 samoin	
mortaliteetti	on	laskenut	70	%:sta	6	%:iin.	Edelleen	
taudin etiologia on epäselvä. Asetyylikoliiniresep-
torivasta-aineiden löytyminen verestä on patog-
nomonista taudille. Tymektomiaa on pidetty tär-
keänä hoitomahdollisuutena myasthenia gravik-
selle, mutta selkeä näyttö puuttuu.

MG-potilaan tullessa leikkaukseen puudutus 
on ensisijainen anestesiamuoto. Tarvittaessa yleis-
anestesiaa anesteettien valinnassa suositaan ai-
neita, joilla on mahdollisimman vähäinen vaiku-
tus hermolihaspäätteeseen kuten esim. propofo-
li ja eri analgeetit. Non-depolarisoivien relaksant-
tien käytöstä on syytä pidättäytyä, jos mahdollista. 
Jos tarvitaan lihasrelaksaatiota, niin nondepola-
risoivien relaksanttien käyttö on suotavaa annos-
vastetta seuraten käyttäen joko cisatrakuuria tai 
rokuronia+sugammadexiä. Potilaan oman anti-
kolinesteraasilääkityksen aloitus on tärkeää mah-
dollisimman varhain. Postoperatiivisen kivun-
hoidon huolellinen suunnittelu on keskeistä, kos-
ka potilaalla on yleisesti alentunut lihasvoima. 
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