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Miksi lihasrelaksaatiota täytyy 
monitoroida objektiivisesti?
� Lihasrelaksantin vaikutuksen kestossa esiintyy 

varsin suurta yksilöllistä vaihtelua
� Muut samanaikaisesti annetut lääkeaineet 

voivat voimistaa relaksaatiota
� Inhalaatioanesteetit

� Toipumista ei voida yksittäisellä potilaalla 
ennakoida ilman objektiivista monitorointia

Debaene et al. Anesthesiology 2003
Lowry et al. Anesth Analg 1998



Jäännösrelaksaatio
� Jäännösrelaksaatiota on todettu esiintyvän 

heräämövaiheessa edelleen varsin runsaasti 
� Jäännösrelaksaatio on lievänäkin 

potentiaalisesti vaarallinen potilaalle
� Nielun hallinta ja ylähengitysteiden auki pitäminen
� Erityisesti vanhuksilla aspiraatioriski kohonnut

Baillard et al. Br J Anaesth 2000
Murphy and Brull. Anesth Analg 2010
Eriksson et al. Anesthesiology 1997
Sundman et al. Anesthesiology 2000



Study
NMBA 

administered
Reversa

l

Definition of 
residual block, 

(TOF ratio)

Incidence of 
residual block, 

n (%)
Bevan et al Pancuronium

Atracurium
Vecuronium

+/- <0.7 17/47 (36)
2/46 (4)
5/57 (9)

Hayes et al Atracurium
Vecuronium
Rocuronium

+/- <0.8 32/50 (64)
26/50 (52)
19/48 (39)

Baillard et al Vecuronium +/- <0.7 239/568 (42)

Debaene et 
al

Intermediate-
acting agents

+/- <0.7
<0.9

85/526 (16)
237/526 (45)

Kim et al Vecuronium
Rocuronium

- <0.7 70/274 (25)
35/203 (15)

Murphy et al Pancuronium
Rocuronium

+ <0.7 14/35 (40)
2/34 (5.9)

Murphy GS. 
Minerva Anestesiol. 2006;72:97-109.NMBA, neuromuscular blocking agent; TOF, train-of-four.

+, used in patients; +/- used in some patients; 
-, not used in patients 



Debaene et al. Anesthesiology 
2003:98; 1042-1048

Jäännösrelaksaatio

� Keski-pitkävaikutteisia 
relaksantteja saaneilla 
potilailla esiintyy usein    
merkittävää jälkirelaksaatiota
� Jopa 2h tavanomaisen 

alkuboluksen* jälkeen      
(esim Roc 0.6 mg/kg)

*rokuroni, vekuroni, atrakuuri
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Jäännösrelaksaatio
� Postoperatiivisten keuhkokomplikaatioiden 

insidenssi lisääntyy huomattavasti
� Erityisesti tämä riski kasvaa iäkkäillä potilailla
� Myös terveillä koehenkilöillä on todettu pienten 

relaksanttiannosten jälkeen aspiraatiota

Arbous et al. Anesthesiology 2005
Hårdemark Cedborg et al. Anesthesiology 2014
Sundman et al. Anesthesiology 2000



Mitä monitoroidaan?
� Hermolihasliitoksen rakenne ja 

toiminta lyhyesti
� Lihasrelaksanttien vaikutusmekanismi
� Ei-depolarisoivat relaksantit
� Suksinyylikoliini



Hermolihasliitos
Rakenne ja toiminta
� Motorisen hermon stimulaatio 

aiheuttaa asetyylikoliinin
vapautumista synapsirakoon

� Kahden ACh-molekyylin
sitoutuminen yhtä aikaa 
reseptorin kahteen Į-
yksikköön aikaansaa 
ionikanavan aukeamisen

� Lihassolu depolarisoituu
� Riittävän voimakas 

depolarisaatio saa                
aikaan aktiopotentiaalin

� Seurauksena lihas supistuu!



Lihasrelaksantit
Vaikutusmekanismi
� Tavanomaisia lihasrelaksantteja kutsutaan ei-

depolarisoiviksi relaksanteiksi
� Rokuroni, sisatrakuuri, mivakuuri

� Relaksantti kilpailee asetyylikoliinin kanssa 
sitoutumisesta lihaskalvon ACh-reseptoriin

� Ionikanava ei aukea -> lihassolu ei depolarisoidu eikä
siten kykene supistumaan

� Relaksanttia poistuu hermolihasliitoksesta vähitellen ja 
toipumista alkaa tapahtua

� Kun jäljellä oleva relaksantin määrä on riittävän pieni 
suhteessa ACh-pitoisuuteen on potilas toipunut 



Lihasrelaksantit
Vaikutusmekanismi
� Lihasrelaksantti sitoutuu myös hermopäätteessä

sijaitseviin presynaptisiin ACh-reseptoreihin
� Presynaptiset reseptorit säätävät asetyylikoliinin

erittymistä hermoärsytyksen yhteydessä
� Relaksantin sitoutuessa reseptoreihin erittyy 

tavallista vähemmän välittäjäainetta
� Osittaisen ei-depolarisoivan relaksaation aikana 

nähdäänkin tyypillisesti vasteen heikkenemistä (fade) 
toistuvan stimulaation aikana
� Neljä nopeassa tahdissa tapahtuvaa stimulusta -> 

välittäjäaine ”loppuu kesken”

� TOF-seuranta perustuu tähän fade-ilmiöön



Suksinyylikoliini
Vaikutusmekanismi

� Suksinyylikoliini on ainoa ns depolarisoiva
lihasrelaksantti
� Rakenne muistuttaa asetyylikoliinia

� Sitoutuessaan reseptoriin se aiheuttaa aluksi 
ionikanavan aukeamisen ja lihassolun hyperpolarisaation 
(nähdään lihasvärinänä)

� Ionikanava kuitenkin sulkeutuu ja pysyy kiinni eikä
lihassolu kykene supistumaan enää

� Suksinyylikoliini hajoaa plasmassa pseudo-
koliiniesteraasin toimesta

� Fade-ilmiötä ei nähdä suksinyylikoliiniblokin aikana vaan 
kaikki vasteet ovat yhtä suuret-!



Monitorointimenetelmät
� Stimulaatiomenetelmät
� Neljän sarja- stimulaatio
� PTC-menetelmä

� Mittausmenetelmät
� Kinemyografia
� Akselografia
� Elektromyografia
� (Mekanomyografia, fonomyografia)



Hermostimulaatio
� Pienellä noin 30-70 mA sähkövirralla ärsytetään 

liikehermoa, jolloin hermosta vapautuu asetyylikoliinia
� Mikäli johtuminen hermolihasliitoksessa on normaalia 

aikaansaa stimulaatio lihasvasteen
� Osittaisen relaksaation aikana vain osa lihassyistä

depolarisoituu ja näin ollen lihasvaste heikkenee
� Syvän relaksaation aikana ei tule lainkaan vasteita



Hermostimulaatio
� Mikäli annettu ärsyke on riittävän voimakas jokainen 

alueella oleva lihassolu depolarisoituu
� Tästä syntyvää lihasvastetta kutsutaan maksimaaliseksi
� Monitoroinnissa on tärkeää, että stimulus on 

kauttaaltaan ja läpi seurannan aina riittävä
� Mittauslaitteisto hakee alkuun potilaan yksilöllisen 

supramaksimaalisen tason
� Jos laite ei löydä sitä annetaan yleensä 70 mA ärsykkeitä



Stimulaatiomenetelmät
Neljän sarja- stimulaato (TOF)

Tavallisin ja käyttökelpoisin menetelmä
� Annetaan neljä supramaksimaalista ärsykettä

(2Hz;0.2 s); sarja toistetaan noin 20 s välein
� Lihasvasteet nimitetään T1,T2,T3 ja T4 
� TOF-suhde (TR)= T4/T1

� Normaali johtuminen-> kaikki vasteet yhtä suuret
� Tällöin T4=T1 eli TOF-suhde =1.0

� Tulkinta perustuu osittaisen ei-depolarisoivan blokin 

aikana esiintyvään fade-ilmiöön (T4<T1)
� Relaksaatiosyvyyttä ei voida arvioida samalla periaatteella 

suksinyylikoliinin annon yhteydessä (TOF-suhde aina 1.0)



Stimulaatiomenetelmät
Neljän sarja- stimulaato (TOF)
� Lihasrelaksantin annon jälkeen blokki alkaa kehittyä

� Tämä ilmenee vasteen heikkenemisenä (fade)  T4<T1
� Syvän relaksaation aikana ei tule lainkaan vasteita esille
� Alkavaa toipumista: 1-2 vastetta näkyvissä heikosti
� Toipuminen etenee: vasteiden määrä ja voimakkuus kasvaa
� Riittävä toipuminen = TOF-suhde � 0.9



Stimulaatiomenetelmät
PTC
� Post-tetaaniset vasteet (PTC) on syvän relaksaation 

mittausmenetelmä (TOF =0)
� Voimakkaan (tetaanisen) ärsykkeen jälkeen aletaan 

antaa 1 Hz taajuudella yksittäisiä stimuluksia ja 
lasketaan saatujen lihasvasteiden lukumäärää

� PTC = 0 -> relaksaatio on erittäin syvää
� PTC = 8 -> T1 palautumassa



Mittausmenetelmät
Yleistä
� Tavallisimmin stimuloidaan 

kyynärhermoa ja vaste mitataan 
peukalon lähentäjälihaksesta
� Kasvohermo, taaempi säärihermo

� Elektrodien sijoittaminen tarkkaa
� Käden asentoon kiinnitettävä huomio
� Peukalon esteetön liike
� Käden lämpötila > 32ÛC

Fuchs-Buder et al. 
Acta Anaesthesiol Scand 2007



Lihasrelaksaation monitorointi
Subjektiiviset mittausmenetelmät

� Subjektiiviset menetelmät
� PNF (perifeerinen hermostimulaattori)
� Visuaalinen tai käsin tunnustellen tehty arvio 

lihasvasteiden voimakkuudesta 
� TOF tavallisin stimulaatiomoodi

� Menetelmä on helppo käyttää, mutta varsin 
epäluotettava
� Subjektiivinen fade häviää, kun TR >0.4
� Jälkirelaksaatiota ei voi sulkea pois!

Viby-Mogensen et al. Anestesiology 1985
Illman et al. Anesth Analg 2011



Lihasrelaksaation monitorointi
Objektiiviset mittausmenetelmät

� Kinemyografia
� Akselografia (AMG; accelerography)
� Elektromyografia (EMG)
� Fonomyografia
� Mekanomyografia
� Ns kultainen standardi; ei kliinisessä

käytössä



Mittausmenetelmät 
Kinemyografia
� Datex MechanoSensor®
� Pietsoelektrinen anturi 

mittaa peukalon 
venyttymisen määrää

� Monitori näyttää:
� saadut vasteet (0-4)
� TOF% jos T4 palautunut

� TOF 90% = TR 0.9 = 
riittävä toipuminen



Mittausmenetelmät 
Akselografia
� Philips IntelliVue® NMT
� TOF-Watch®
� Mittaa peukalon liikkeen 

kiihtyvyyttä
� Newton II laki:  F = ma

� Anturi erittäin herkkä
liikuttelulle -> virhetulos!

� Käden fiksaatio antaa 
luotettavammat tulokset



Lopuksi
� Lihasrelaksaatiota täytyy AINA monitorida

mikäli potilaalle annetaan lihasrelaksanttia
� Huomattavaa yksilöllistä vaihtelua esiintyy 

vaikutuksen kestossa
� TOF-suhteen täytyy palautua ad 0.9 (90%)

� Tarvittaessa kumotaan jäljellä oleva relaksaatio 
neostigmiinilla tai sugammadeksilla

� Objektiivista mittausmenetelmää on syytä
käyttää rutiinisti kaikilla potilailla
� Subjektiiviset mittausmenetelmät ovat liian 

epätarkkoja eikä niiden avulla voida merkittävää
jälkirelaksaatiota sulkea pois



KIITOS!


