
TUTKIMUKSEN TARKOITUS. Ketamiinia 
käytetään usein opioidin kera etenkin 
perioperatiivisen kivun hoidossa 
opioidikulutuksen vähentämiseksi. 
Prekliinisissä tutkimuksissa1,2 on 
havaittu subanesteettisen ketamiini-
annoksen estävän morfiinin meta-
boliaa glukuronideikseen ja lisäävän 
morfiinin plasma- ja aivopitoisuuksia. 
Selvitimme koehenkilötutkimukses-
sa, onko S-ketamiinin subanesteetti-
sella infuusiolla merkitystä oraalisen 
morfiinin farmakokinetiikkaan.

AINEISTO JA MENETELMÄT. Rando-
moidussa, kaksoissokkoutetussa 
vaihtovuoroisessa tutkimuksessa 
12 vapaaehtoista koehenkilöä sai 2 h 
kestävän suonensisäisen plasebo- tai 
S-ketamiini -infuusion (0,57 mg/kg/h). 
Morfiiniliuosta (0,2 mg/kg) annettiin 
suun kautta 30 min infuusion alun 
jälkeen. Morfiinin ja sen metaboliit-
tien plasmapitoisuudet 24 h aikana 
mitattiin massaspektrometrialla.

TULOKSET. Kaikki vapaaehtoiset suo-
rittivat tutkimuksen loppuun, mutta 

S-ketamiinivaiheessa yhden tutkit-
tavan plasman morfiinipitoisuudet 
jäivät mataliksi oksentamisen vuoksi. 
S-ketamiini ei muuttanut kokonais-
morfiinialtistusta ( AUC

0-last
). S-keta-

miinivaiheessa morfiinin t
max

 kasvoi 
0,5 tunnista (vaihteluväli 0,5–1,5 h) 
1,0 tuntiin (0,5–4,0 h) (p = 0,010) 
ja morfiini-6-glukuronidin (M6G) 
t

max
 kasvoi 1,5 tunnista (1,0–2,0 h) 

4,0 tuntiin (1,0–8,0 h) (p = 0,0094). 
Morfiinin C

max
 ei muuttunut, mut-

ta M6G:n C
max

 laski 57 %: iin (90 % 
luottamusväli 0,40–0,81, p = 0,0155) 
S-ketamiinin vaikutuksesta. M6G:n ja 
morfiini-3-glukuronidin (M3G) altis-
tus-aikakuvaajien suhde morfiinin 
altistusaikakuvaajaan pieneni kolmen 
ensimmäisen tunnin aikana sopien 
morfiinin glukuronidimetabolian 
estoon.

JOHTOPÄÄTÖKSET. Subanesteettinen 
S-ketamiini hidasti oraalisen morfiinin 
imeytymistä aiheuttaen viiveen sekä 
morfiinin että aktiivisen metaboliitti 
M6G:n huippupitoisuusajankohdassa. 
Imeytymisen hidastumiseen johtava 

mekanismi ei ole tiedossa. Tulos 
haastaa aiempia käsityksiä siitä, että 
parenteraalinen ketamiini ei hidastai-
si oraalisten lääkkeiden imeytymis-
tä3. S-ketamiini vähensi morfiinin ja 
sen glukuronidien metaboliasuhdetta 
viitaten UGT2B7-entsyymin estoon 
ihmisillä jopa subanesteettisilla pitoi-
suuksilla. Ilmiön kliininen merkitys jää 
kuitenkin tässä tutkimusasetelmassa 
epäselväksi morfiinin imeytymisessä 
tapahtuneiden merkittävien muutos-
ten vuoksi. 
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Kuva 1. Suonensisäisen S-ketamiini-infuusion (0,57 mg/kg/h, 2 h ajan) vaikutukset oraalisen morfiinin (0,2 mg/kg, A), morfiini-6-glukuronidin (B) ja 
morfiini-3-glukuronidin (C) plasmapitoisuuksiin.
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