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”No drug in anaesthesia is more problematic than 
suxamethonium and yet no drug has survived crisis 
after crisis as suxamethonium has, and attempt 
after attempt to replace it. Suxamethonium is 
indeed an amazing drug.” 

Dr Chingmuh Lee 
Emeritus professor, Dept of Anesthesiology 
Harbor‐UCLA Medical Center, Torrance, CA, USA 



  Lyhytvaikutteinen depolarisoiva relaksantti 
  nopea ja pitkäkestoinen depolarisaatio 
  lihaksen supistuminen estyy 
  faskikulaatiot blokin kehittyessä                        
(aluksi ionikanava aukeaa hetkellisesti) 

 Muistuttaa rakenteeltaan asetyylikoliinia 
  pysyy pidempään hermolihasliitoksessa 
  hajoaa plasmassa pseudokoliini‐esteraasi 
entsyymin toimesta 



  Kokeiltiin ensin vuonna 1906 sydänlääkkeenä 
  Sykkeen laskua, verenpaineen nousua 

  Vaikutukset hermolihasliitokseen huomattiin 
vasta vuonna 1949 (Bovet et al)  

  Näin suksinyylikoliinin tarina relaksanttina 
alkoikin sivuvaikutuksesta.. 



  Suksinyylikoliinin käyttö lisääntyi huikeasti 
  Käyttö USA:ssa suurinta 80‐luvun alussa 

  Todettiin uusia sivuvaikutuksia 
 Useita kuolemantapauksia 

  Tämä herätti suurta ristiriitaa ja innostutti 
toisaalta tutkijoita hakemaan ratkaisuja 

  ”Anything that could go wrong had gone wrong”     
             C. Lee 



  Faskikulaatiot 
  aspiraatioriski loppuraskaudessa‐! 
  prekurarisaatio estää sitä jossain määrin 

  Lihaskivut 
  yleisiä, laaja‐alaisia 
  liittynevät faskikulaatioihin + muu syy? 
  hyvää estämiskeinoa ei ole 



  Silmänsisäinen paine kohoaa 
  ongelma  jos silmävamma tai glaukooma  

  Intragastrinen paine kohoaa 
  aspiraatioriski‐! 



  Autonomisten ganglioiden stimulaatio 
  bradyarytmiat, antikolinergiset vaikutukset 

  Hyperkalemia 
  erityisesti palovamma, uremia, selkäydinvamma 
ja lihassairaudet altistavat ‐> K⁺ î î î 

  hengenvaaralliset rytmihäiriöt mahdollisia 

  Suora stimuloiva vaikutus sydämeen 



  Yleisyys 1/4000‐1/40 000  
  Kuolleisuus suuri, nykyään >10% (aikaisemmin 80%) 

  Aiheuttajana suksinyylikoliini  ja/tai anestesiakaasut 

  Oireita: 
  takykardia, ETCO₂:n  nousu, asidoosi,  
  hypoksemia, kammioperäiset rytmihäiriöt,  
  hyperkalemia, hypertermia, myoglobinuria, rigiditeetti 

  Dantroleenin anto, oireenmukainen hoito 



  Suksinyylikoliinin 1 mg/kg kerta‐annoksen vaikutus 
kestää normaalisti 5‐11 min 

  Pseudokoliiniesteraasin puutos tai sen poikkeava 
rakenne aiheuttaa vaikutuksen pitkittymistä 
  heterotsygootit: vaikutuksen kesto 10‐30 min 
  homotsygootit: vaikutus voi kestää ad 40‐200 min 



  Faasi‐II‐salpauksen kehittyminen on mahdollista 
esimerkiksi toistuvien annosten jälkeen 
  ilmenee ei‐depolarisoivan blokin piirteitä 
▪  TOF:ssa vasteen heikkenemistä, relaksaatio pitkittyy 

  blokkia ei pidä yrittää kumota antikoliiniesteraasilla 

  Pseudokoliiniesteraasin puutosta esiintyy 
”hankittuna” myös kriittisesti sairailla potilailla 
  maksasairaus, maligniteetti, palovammat  



  Anafylaksia 
  esiintyvyys anestesiassa 1:10 000‐20 000 
  osa reaktioista ovat anafylaktoidi‐reaktioita 
  yleisimmät aiheuttajat    
▪  lihasrelaksantit >50‐60% 

▪  suksinyylikoliini aiheuttaa näistä >50%‐! 

▪   lateksi  noin 15%  
▪  antibiootit noin 15%            
▪  kolloidit , hypnootit seuraavaksi yleisimmät : 



  Vaarallisimmat sivuvaikutuksista: 

  Erilaiset rytmihäiriöt, jopa asystole 
▪  kalium, autonomiset gangliot,  
▪  suora vaikutus sydämeen (takyarytmiat) 

 Maligni hypertermia 
  Anafylaksia 



  Jos sivuvaikutuksia ajatellaan..  

    suksinyylikoliinin tulisi poistua markkinoilta! 

           …mutta.. 



  Suksinyylikoliini on säilynyt käytössä 
muutaman merkittävän etunsa ansiosta 
  Nopea vaikutuksen alku 
  Nopea toipuminen 
  Ei toksisia metaboliitteja 
  Halpa hinta 



  Paljon erilaisia molekyyleja on tutkittu 
  rapakuroni käväisi  USA:n markkinoilla 

  Yhtään suksinyylikoliinin veroista relaksantti‐
molekyylia ei ole löytynyt vielä 
  tulevaisuus‐? 

  Ideaalilääke voisi olla ultralyhytvaikutteinen 
infuusiona annettava aine 



  Rokuroni on ei‐depolarisoivista lihas‐
relaksanteista ainoa vaihtoehto suksinyyli‐
koliinille, mikäli tarvitaan nopea induktio 

  Rokuronin vaikutus on keskipitkä 

  Annosta lisäämällä ad 1‐1.2 mg/kg saadaan  
  nopeampi vaikutuksen alku (hyöty) 
  vaikutuksen kesto pitkittyy (haitta) 



  Verrattiin intubaatio‐olosuhteita crush induktiossa  
  2.5 minuutin esihapetus ‐> propofoli 2.5 mg/kg, ei opioidia 
  rokuroni 0.6 mg/kg/ rokuroni 1mg/kg/ suksinyylikoliini 1 mg/kg 

  Rokuroni 1 mg/kg  vs 0.6 mg/kg parantaa intubaatio‐oloja 
  Rokuroni 1mg/kg vs suksinyylikoliini 1 mg/kg: ei eroja 

  hyväksyttäväksi katsottiin mikäli intubaatio‐olot ’hyvät’/’erinomaiset’ 



  Adrews 



  Sugammadeksi eli BRIDION® on modifioitu gamma‐
syklodekstriini eli syklinen oligosakkaridi 

  Kyseessä on rokuronille (ja vekuronille) spesifinen vasta‐aine, 
joka muodostaa relaksanttimolekyylin kanssa irreversiibelin 
inaktiivisen kompleksin 

  Ulkokehä on hydrofiilinen 
  Kompleksi säilyy vesiliukoisena 

  Sisäpinta eli onkalo on lipofiilinen 
  Steroidirunkoiset relaksantit kapseloituvat onkaloon 





  Sugammadeksi sitoo plasman vapaan rokuronin  
itseensä palautumattomasti  

  Plasmassa vapaan rokuronin fraktio pienenee 

  Rokuronia siirtyy hermolihasliitoksesta plasmaan 
pitoisuusgradientinsa mukaisesti 



  Rokuronin määrä hermolihasliitoksessa pienenee 
nopeasti ja palautumattomasti 

  Muodostunut kompleksi on inaktiivinen ja erittyy 
sellaisenaan virtsan mukana 

  Sugammadeksi ei tiettävästi läpäise istukkaa 
  rotilla ei läpäise tuhatkertaisillakaan annoksilla 
  ei tutkittu vielä tarpeeksi raskaana olevilla 
  saa käyttää ”erityistä varovaisuutta noudattaen” 



  Rutiininomainen lihasrelaksaation kumoaminen: 

  4 mg/kg sugammadeksia suositellaan syvän rokuroni‐ tai 
vekuroniblokin yhteydessä (1–2 PTC vastetta)   

  2 mg/kg sugammadeksia suositellaan jos kyseessä on 
keskisyvä (moderate) rokuroni‐ tai vekuroniblokki:  
sponttaanitoipumista on tapahtunut/TOF:ssa T2 näkyy 



  Lihasrelaksaation välitön kumoaminen: 
  Mikäli täytyy kumota lihasrelaksaatio välittömästi 
induktion jälkeen sugammadeksin annos on 16 mg/kg 

  Käytännössä hyvin harvoin tarvitaan välitöntä 
kumoamista, vaan annos on yleensä 2‐4 mg/kg 

  Sugammadeksi on osoittautunut varmaksi ja 
tehokkaaksi, kunhan annos on optimaalinen 
  Molekyyleja oltava saman verran kuin relaksanttia  



  Sugammadeksin ansiosta syväkin rokuronilla 
aikaansaatu blokki on nyt kumottavissa 

  Missä vaiheessa toimenpidettä tahansa sekä minkä 
tahansa ajan kuluttua induktiosta 

  Riippumatta relaksaatiosyvyydestä ja annetusta 
relaksanttiannoksesta 

  Tarvittaessa jopa välittömästi relaksantin annon jälkeen 



  Potilaat saivat joko  
  rokuronia 1.2 mg/kg (nopean induktion annos) 
  suksinyylikoliinia kerta‐annoksena 1 mg/kg 

  3 min kuluttua rokuronia saaneet potilaat saivat 
suuren annoksen sugammadeksia 16 mg/kg 
  Cannot ventilate/cannot intubate tilanteen rescue‐annos 



Syvän blokin välitön kumoaminen 

*P < 0.0001 versus succinylcholine treatment group;  
results based on intent-to-treat population. 
SEM, standard error of mean. Data from Spectrum trial. 
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Data from Spectrum trial. 
Benumof JL et al. Anesthesiology. 1997;87:979-982. 



  Isolla rokuroni‐annoksella (1‐1.2 mg/kg):  
   saadaan suksinyylikoliiniin verrattava nopeus 

  Isolla sugammadeksi‐annoksella 16 mg/kg: 
  voidaan kumota hätätilanteessa erittäin syvä 
rokuroniblokki selvästi nopeammin                                             
(vrt  suksinyylikoliini 1mg/kg kerta‐annos) 

  Toimenpiteen lopussa annettuna tarvittava 
sugammadeksi‐ annos on huomattavasti pienempi 
  2‐4 mg/kg, TOF‐suhde palaa ad >0.9 1‐3 min 



  Suksinyylikoliinin käyttö ei varmuudella sulje 
pois jälkirelaksaation mahdollisuutta! 
  monitorointi 

  Sugammadeksilla voidaan estää 
jälkirelaksaatio annoksen ollessa riittävä! 

 Muista aina objektiivinen monitorointi ja 
jäljellä olevan blokin kumoaminen! 



Johtopäätös 

  Rokuroni on sivuvaikutusprofiililtaan selvästi 
suksinyylikoliinia turvallisempi 

  Sugammadeksilla ei ole mainittavia sivuvaikutuksia  

  Suksinyylikoliinin ainoa etu rokuroni‐sugammadeksi 
yhdistelmään nähden on selvästi halvempi hinta 

  Käytännössä siis turvallisuus TAI talous ratkaisee 



  Mitä tahansa induktiolääkkeitä annat kriittisessä  tilanteessa: 
muista aina esihapetus‐! 

  Jos valitset rokuronin induktioon: varmista sugammadeksin 
saatavuus (ad 16 mg/kg) 
  opettele käyttämään sugammadeksia rutiinitilanteissa 


