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Liikkumattomuus on yksi anestesian perustavoit-
teista. Hermolihasliitoksen salpaajia käytetään
helpottamaan intubaatiota ja estämään lihasjän-
nitys ja liikkeet toimenpiteen aikana. Liikkumat-
tomuus anestesian aikana voidaan taata myös
muilla menetelmillä, esim. käyttämällä suuria
annoksia opiaatteja tai inhalaatioanesteetteja.
Suurilla määrillä opiaatteja ja inhalaatioanesteet-
teja on kuitenkin omat haittavaikutuksensa. Jos
anestesian osana käytetään hermolihasliitoksen
salpaajia, voidaan muiden anesteettien annokset
pitää turvallisen alhaisina.

Hermolihasliitoksen salpaajien käyttö saattaa
vaikuttaa yksinkertaiselta. Näiden perifeeristen
lihasrelaksanttien järkevä käyttö vaatii kuitenkin
suurta tietämystä lääkeaineiden farmakologiasta,
lihasrelaksaation monitoroinnista ja muista lihas-
relaksaatioon vaikuttavista seikoista.

Lihasrelaksanttien käyttö edellyttää kvantita-
tiivista lihasrelaksaation monitorointia jokaisen
anestesian aikana. Joissakin sairaaloissa relaksaa-
tion monitorointi on edelleen vuonna 2001 ol-
lut hävettävän harvinaista. Emme elä viidakossa,
vaikka ensimmäinen lihasrelaksantti – kurare –
löydettiinkin viidakosta Etelä-Amerikan intiaani-
en nuolimyrkystä. Nyt väitöstilaisuuden jälkeen
omistan väitöskirjani niille anestesialääkäreille,
joiden mielestä relaksaation monitorointi häirit-
see nukuttamista.

Väitöskirjassani tutkin yleisanestesian aikaiseen
lihasrelaksaatioon ja sen monitorointiin vaikut-
tavia tekijöitä. Erityisesti pyrin selvittämään, mi-
ten relaksaation kulkua anestesian aikana voitai-
siin nopeuttaa ja tehdä nukuttaminen siten tur-
vallisemmaksi. Hidas relaksoituminen ja erityi-
sesti hidas relaksaation kumoutuminen aiheutta-

vat myöskin lisäkuluja sairaalalle. Väitöskirjani
koostuu viidestä osatyöstä, joihin otti osaa yh-
teensä 291 nukutettavaa potilasta.

Lihasrelaksanttien vaikutusta on pyritty no-
peuttamaan “priming”-tekniikalla, jossa pieni
annos lihasrelaksanttia annetaan useita minuut-
teja ennen varsinaista intubaatioannosta. Tietty-
jä relaksantteja yhdistämällä voidaan niiden vai-
kutusta vahvistaa. Ensimmäisessä osatyössä tut-
kin, miten vekuronin ja tubokurariinin yhdistä-
minen priming-yhdistelmissä vaikuttaa lihasre-
laksaatioon. Lääkkeet kombinoitiin toisiinsa ris-
tiin. Kombinaatioita verrattiin sukkinylkoliiniin,
jonka käyttöä pyritään vähentämään sivuvaiku-
tusten vuoksi. Vekuroni-priming nopeutti relak-
soitumista kaikissa kombinaatioissa enemmän
kuin tubokurariini-priming. Sukkinylkoliini re-
laksoi kuitenkin potilaat nopeammin kuin käy-
tetyt vekuroni-tubokurariini-kombinaatiot. Pie-
ni tubokurariini-priming-annos muutti vekuro-
nin keskipitkävaikutteisesta relaksantista pitkävai-
kutteiseksi. Tubokurariinin käyttö intubaatioan-
noksena johti liiallisen pitkään relaksoitumiseen
useilla potilailla.

Syvän lihasrelaksaation aikana perinteinen
elektromyografiaan perustuva relaksaatiomittari
“ei näytä mitään”. Toisessa osatyössä tutkin syvän
relaksaation monitorointia “post-tetanic-count”-
menetelmällä (PTC), jotta syvää relaksaatiota
pystyttäisiin säätelemään tarkemmin. Tutkimuk-
sessa todettiin, että äänihuulten ja pallean liik-
keitä ei voi estää täydellisesti anestesian aikana
käyttämällä PTC-monitorointia. Liikkeitä havait-
tiin, vaikka PTC lukema oli nolla. Liikkeitä voi-
tiin havaita riippumatta siitä, mitä lihasrelaksant-
tia käytettiin.
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Anestesian lopussa jäännösrelaksaatio kumo-
taan antikolinesteraasilla. Kolmannessa osatyössä
tutkin, kuinka nopeasti vekuronilla aiheutettu
jäännösrelaksaatio kumoutuu edrofonilla tai neos-
tigminillä. Edrofoni oli nopeampi relaksaation
kumoaja kuin neostigmiini. “Train-of-four”-mo-
nitoroinnin ensimmäinen vaste (T1) ja TOF-suh-
de olivat korkeammat edrofoni ryhmässä 1-3 min.
vasta-aineiden annostelun jälkeen. Viiden minuu-
tin jälkeen ryhmillä ei ollut eroa.

Hermolihasliitoksen lääkeainereseptori, johon
lihasrelaksantit vaikuttavat, on nimeltään koliner-
ginen nikotiinireseptori. Siksi neljännessä osat-
yössä tutkin vaikuttaako tupakointi tai nikotiini-
laastari atrakuurilla aiheutettuun relaksaatioon.
Puolen vuorokauden tupakointitauko ennen anes-
tesiaa pitkitti tupakoijan lihasrelaksaation kestoa,
kun kestoa verrattiin ennen anestesiaa tupakoi-
neisiin potilaisiin, nikotiinilaastaria käyttäneisiin
potilaisiin sekä kokonaan tupakoimattomiin po-
tilaisiin. Myöskin relaksaation ylläpitämiseen tar-
vittiin vähemmän atrakuuria tupakkatauon jäl-
keen.

Yleisanestesian alussa odotetaan relaksoitumis-
ta ennen intubaatiota. Anestesian lopussa vastaa-
vasti odotetaan lihasrelaksaation kumoutumista,
ennenkuin potilas siirretään heräämöön. Eri li-
hasrelaksanttien farmaologiset ominaisuudet vaih-
televat suuresti. Osatyössä viisi vertasin odotus-
aikojen pituuksia (sukkinylkoliinin, mivakuurin,
vekuronin, rokuronin ja atrakuurin), kun tavoit-
teena oli syvä relaksaatio (PTC 2) toimenpiteen
aikana. Sukkinylkoliini relaksoi potilaat syvään
relaksaatioon nopeammin kuin mikään muu re-
laksantti. Mivakuurilla syvä relaksaatio saavutet-
tiin hitaimmin. Relaksaation kumoutumisvaihees-
sa sekä sukkinylkoliinin että mivakuurin vaiku-
tukset hävisivät n. 8 minuutissa. Atrakuuriryh-
mässä lihasrelaksaation vuoksi jouduttiin odotta-

maan leikkaussalissa keskimäärin 34 minuuttia.
Väärä relaksanttivalinta pitkitti käytettyä saliai-
kaa yli 20 minuuttia, mikä suhteutettuna leik-
kaussalin tuntikustannuksiin merkitsee noin 800
markan (~Eur 130) lisäkustannuksia potilasta
kohden.

Väitöskirjani osatöiden yhteenvetona voidaan
todeta, että oikeilla menetelmillä, oikeilla lääke-
valinnoilla ja huolellisella monitoroinnilla voidaan
merkittävästi nopeuttaa relaksaation kulkua anes-
tesian aikana. Tärkeätä on myös huomioida her-
molihasliitoksen toimintaan ja monitorointiin
vaikuttavat muut aineet ja lääkkeet, jotta välte-
tään tarpeettoman pitkä relaksaatio ja siitä aiheu-
tuvat lisäkulut.
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