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Uudet lihasrelaksantit 

•  lyhyestä virsi kaunis: 

•  Ei uusia relaksantteja! 

•  Miten on tilanne muuttunut vuoden 1990 
jälkeen? 

•  Nykyiset relaksantit ja vasta-aineet 



Lihasrelaksantit v. 1990 

•  suksametoni 
•  lyhytvaikutteiset:(mivakuuri, rapakuroni) 
•  keskipitkäv.: atrakuuri, (sisatrakuuri) 
•  vekuroni, (rokuroni) 
•  pitkäv.: D-tubokurariini, doksakuuri 
•  pankuroni, pipekuroni, alkuroni 
 







Vanhoja muistellen... 

•  Relaksantteja, joiden kanssa olen 
puuhastellut: 

•  suksametoni, D-tubokurariini, alkuroni, 
atrakuuri, vekuroni, rokuroni, pankuroni, 
pipekuroni, mivakuuri 

•  Demetrios A. Cozanitis eli Consta, 81-v. 



Miller’s Anesthesia 

•  Relaksanttiluvussa yhteensä 469 
referaattia, joista 7 Suomesta 

•  Olli Meretojalla näistä 5 
•  minulla 3, joista 2 yhdessä kaiman kanssa 
•  yksi juttu yhdessä Constan kanssa 

•  Consta lopettanut kliinisen työn 78-v:na 



2014 Pharmacassa olevat lihasrelaksantit: 
Anestesian yhteydessä käytettävät lihasrelaksantit 

•  Suksametoni (1952), SUKOLIN 50MG/ML INJ 
•  Pankuroni (1967), PANCURONIUM-ACTAVIS 2 MG/ML INJ 
•  Vekuroni (1980-luv.), ei kaupallista valmistetta markkinoilla 

•  Rokuroni (1990-luv.), ESMERON 10MG/ML INJ, LIUOS   
•  ROCURONIUM B. BRAUN/FRESENIUS KABI/HAMELN 10MG/ML INJ 
•  Mivakuriumkloridi (1990-luv.), MIVACRON 2MG/ML INJ 
•  Sisatrakuuri (1990-luv.), NIMBEX 2MG/ML, FORTE 5MG/ML INJ 

•  EI UUSIA LIHASRELAKSANTTEJA! 

•  mutta jotain sentään... 



rokuroni / Esmeron® 



Sugammadeksi / Bridion® 



modifioitu γ syklodekstriini /sugammadeksi 

•  sugammadeksi kapsuloi rokuroni 
molekyylin sisäänsä 



Sugammadeksi ja rokuroni 
Myyntilupa Euroopassa heinäkuussa 2008 

Rocuronium Sugammadex Encapsulated 
Complex  



Rokuroni + Sugammadeksi vs. Suksametoni 



Sugammadeksin kliininen käyttö 

•  anna aina kun vähänkin epäilet, että 
lihasrelaksaation toipuminen TOF 0.9 
tasolle kestää kauemmin kuin potilaan 
herääminen 

•  jälkirelaksaatiossa oleva potilas altistuu 
huomattaville riskeille 

•  voit pitää potilaan hyvin relaksoituna 
laparotomian sulun aikana 



Rokuronianafylaksian ehkäisy ja hoito 

•  annan pahoinvoinnin ehkäisyys tarkoitetun 
deksametasonin (Oradexon® 5-10mg iv) 
anestesiainduktiossa ennen rokuronia 

•  ajatuksena estää mahdollinen rokuronin aiheuttama 
harvinainen anafylaktinen reaktio (näytönaste: MUTU) 

•  jos rokuroni aiheuttaa anafylaktisen reaktion, anna 
ehdottomasti sugammadeksia ainakin 4 mg/kg 

•  saattaa lieventää reaktion voimakkuutta (näytönaste: 
MUTU) 



Yhteenveto 
•  Ei siis uusia lihasrelaksantteja; ei myöskään 

minun tietääkseni tulossa lähiaikoina 
•  Sugammadeksi hienoin lääkeinnovaatio yli 50 

vuoteen neuromuskulaarilääkkeiden alalla 
•  Monitoroi relaksaatiota, tarjoa parhaat 

mahdolliset leikkausolosuhteet silloin kun niihin 
voi vaikuttaa relaksaatiolla 

•  kumoa relaksaatio luotettavasti 
sugammadeksilla ja lisää potilasturvallisuutta 

•  KIITOS! 


