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Tausta
Riittämätön kivunhoito leikkauksen
jälkeen lisää haittatapahtumien
esiintyvyyttä, viivästyttää potilaan
kuntoutumista ja kasvattaa terveydenhuollon kustannuksia (1). Huonosti hoidettu leikkauksenjälkeinen kipu
on myös pitkittyneen kivun merkittävä riskitekijä (2). Välitön leikkauksenjälkeinen kivunhoito on perustunut
pitkälti opioideihin. Niiden käyttöön
liittyy kuitenkin merkittäviä haittavaikutuksia, joita ovat muun muassa
pahoinvointi ja oksentelu, ummetus,
kutina, sedaatio ja hengityslama.
Opioidien käyttö voi johtaa myös toleranssin kehittymiseen, jolloin kivun
lievittämiseksi vaaditaan suurempia
opioidiannoksia (3). Tämä taas lisää
haittavaikutusten esiintymistä.
Opioidit voivat myös paradoksaali-

sesti aiheuttaa kipua, niin sanottua
opioidihyperalgesiaa (opioid-induced hyperalgesia) (4). Toleranssin
kehittyminen ja opioidihyperalgesia
voivat rajoittaa opioideista saatavaa
hyötyä.
Multimodaalinen kivunhoito
yhdistää erilaisia kivunhoidon keinoja
siten, että nämä vaikuttavat eri kohtiin elimistön kivunsäätelyjärjestelmässä ja saavat aikaan synergistisen
ja jopa additiivisen kipua lievittävän
vaikutuksen (5,6). Käytännössä multimodaalisen kivunhoidon tavoite on
vähentää leikkauksenjälkeisen kivun
voimakkuutta, vähentää opioidinkulutusta ja opioideihin liittyvien haittavaikutusten esiintymistä, nopeuttaa
toipumista sekä parantaa potilaan
kokemusta kivunhoidosta (7).
Ketamiini on N-metyyli-D-aspartaatti (NMDA) -reseptorin antagonis-

ti. Sen on havaittu pienellä annoksella (< 0,5 mg/kg) vaimentavan
kivun synnyn, opioiditoleranssin ja
opioidien aiheuttaman hyperalgesian taustalla olevia solujen välisiä
ja molekulaarisia mekanismeja (8).
Ketamiinia on tutkittu kivunhoidossa laajasti, mutta sen ihanteellinen
annostelu ja annosteluajankohta ovat
vielä vakiintumatta.
Tavoitteet
Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää perioperatiivisen
laskimonsisäisen ketamiinin tehoa
leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa
aikuisilla keskittyen erityisesti S-ketamiinin käyttöön lannerangan luudutusleikkauksen yhteydessä. Lisäksi
halusimme selvittää, onko ketamiinin
vaikutus annosriippuvainen, mikä on
sen ihanteellinen annosteluajankohta
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leikkauksenjälkeisen kivun hoidon
kannalta sekä arvioida ketamiinin
siedettävyyttä kivunhoidossa tarkastelemalla sen aiheuttamia haittavaikutuksia.
Aineisto ja menetelmät
Väitöskirja koostui Cochrane-kirjallisuuskatsauksesta meta-analyyseineen (ensimmäinen osatyö) sekä
kahdesta prospektiivisesta, satunnaistetusta, kaksoissokkoutetusta,
lumekontrolloidusta kliinisestä tutkimuksesta (toinen ja kolmas osatyö).
Cochrane-katsauksessa oli
mukana yhteensä 130 satunnaistettua, kaksoissokkoutettua kliinistä
tutkimusta, joissa ketamiinia tai sen
enantiomeeriä oli annettu laskimonsisäisesti aikuiselle (18-vuotiaalle)
potilaalle yleisanestesiassa suoritetun leikkauksen alussa, sen aikana tai
jälkeen. Tutkittavia oli yhteensä 8341.
Interventioryhmään kuului 4588 potilasta ja kontrolliryhmässä oli 3753
potilasta.
Väitöskirjatyön prospektiivisiin,
satunnaistettuihin, kaksoissokkoutettuihin, lumekontrolloituihin
kliinisiin tutkimuksiin rekrytoitiin
198 (toinen osatyö) ja 100 (kolmas
osatyö) 18-vuotiasta potilasta, joilla
ei ollut entuudestaan käytössä vahvaa opiodilääkitystä ja joille tehtiin
elektiivinen lannerangan luudutusleikkaus.
Toinen osatyö toteutettiin HUS
Töölön sairaalassa vuosina 2013–
2015 (seuranta-aika ad 2017).
Kolmas osatyö toteutettiin
HUS Töölön sairaalassa sekä Turun
yliopistollisessa keskussairaalassa
2017–2019.
Kliinisille osatöille tehtiin ennen
tutkimusten alkua eettinen ennakkoarviointi valtakunnallisessa
tutkimuseettisessä toimikunnassa
(toinen osatyö) sekä paikallisessa
eettisessä toimikunnassa (osatyö
kolme). Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus FIMEA antoi omat
arvionsa tutkimussuunnitelmista
(toinen ja kolmas osatyö). Lisäksi
tutkimussuunnitelmat rekisteröitiin
>>
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ja julkaistiin ISRCTN-rekisterissä
ja EudraCT-tietokannassa (toinen
osatyö) sekä clinicaltrials.gov -tietokannassa ja EudraCT-tietokannassa
(kolmas osatyö).
Toiselle osatyölle haettiin lisäksi
HUS-tutkimuslupa sekä osatyölle
III HUS-tutkimuslupa sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
tutkimuslupa.
Tutkittavien rekrytointi tapahtui leikkausta edeltävällä käynnillä.
Potilailta, jotka halusivat osallistua
tutkimuksiin, pyydettiin kirjallinen
suostumus.
Interventiot
Cochrane-katsauksessa (ensimmäinen osatyö) mukana olleissa
tutkimuksissa raseemista ketamiinia
tai sen enantiomeeriä annettiin
laskimosisäisesti yleisanestesiassa
suoritettujen toimenpiteiden
§ alussa (bolus induktiossa),
§ aikana (jatkuvana infuusiona tai
toistuvina boluksina)
§ jälkeen (jatkuvana infuusiona tai
PCA:n kautta annosteltuna)
Toisessa osatyössä oli kolme eri
ryhmää:
1. Ryhmä C (lumeryhmä, n= 66) sai
induktiossa laskimonsisäisesti
keittosuolaboluksen ja sen jälkeen
keittosuolaa jatkuvana laskimonsisäisenä infuusiona
2. Ryhmä K2 (n= 66) sai induktiossa
laskimonsisäisesti S-ketamiinia 0,5
mg/kg ja sen jälkeen S-ketamiinia
jatkuvana laskimonsisäisenä infuusiona 2 µg/kg/min.
3. Ryhmä K10 (n= 66) sai induktiossa
laskimonsisäisesti S-ketamiinia 0,5
mg/kg ja sen jälkeen S-ketamiinia
jatkuvana laskimonsisäisenä infuusiona 10 µg/kg/min.
Tutkimuslääkeinfuusiot lopetettiin,
kun kirurgi alkoi sulkea leikkaushaavaa tai 8 tuntiin saakka.
Kolmannessa osatyössä III oli neljä eri
ryhmää:
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1. Ryhmä 1 (G1, n=27) sai oksikodonia 1 mg/ml
2. Ryhmä 2 (G2, n=26) sai oksikodonia 1 mg/ml + S-ketamiinia 0,25
mg/ml
3. Ryhmä 3 (G3, n= 26) sai oksikodonia 1 mg/ml + S-ketamiinia 0,5
mg/ml
4. Ryhmä 4 (G4, n=28) sai oksikodonia 1 mg/ml + S-ketamiinia 0,75
mg/ml
Tutkimuslääkkeet annettiin potilaan
itseannostelemana PCA-pumpun
(PCA, patient-controlled analgesia)
kautta, joka käynnistettiin leikkauksen lopussa. Tutkimuslääke oli käytössä 24 tuntialeikkauksen jälkeen.

Tutkimuslääkkeet annettiin
potilaan itseannostelemana
PCA-pumpun kautta.

24 tunnin kohdalla kaikille tutkittaville
vaihdettiin PCA-pumppuun pelkkä
oksikodoni (1 mg/ml), jota he käyttivät 72 tuntiin saakka.
Tulokset
Cochrane-katsauksen perusteella
perioperatiivinen laskimonsisäinen
ketamiini vähensi leikkauksenjälkeistä kipua ja opiodinkulutusta kohtalaisesti (noin 20 %). Ketamiinin vaikutus
oli suurempi tilanteissa, joissa
leikkauksenjälkeinen kipu oli kovaa.
Tekemämme satunnaistettujen, kliinisten tutkimusten perusteella
leikkauksenaikainen S-ketamiiniinfuusio ei tuonut merkittävää hyötyä
lannerangan luudutusleikkauksen jälkeisen kivun hoidossa (osatyö kaksi),
mutta kun S-ketamiini annosteltiin
yhdessä oksikodonin kanssa lannerangan luudutusleikkauksen jälkeen
niin sanotun kipupumpun kautta
(opioid PCA; opioid patient-controlled analgesia; opiodien itseannos-

telu), S-ketamiinin kipua lieventävä
ja oksikodonin kulutusta vähentävä
vaikutus oli merkittävä 24 tunnin
kohdalla leikkauksen jälkeen (osatyö
kolme). Sekä Cochrane-katsauksen
että kliinisten tutkimusten tulosten
perusteella ketamiinin ihanteellinen
annosteluajankohta vaikuttaisi olevan leikkauksenjälkeisessä vaiheessa.
Kliinisistä tutkimuksista saamiemme
tulosten perusteella lannerangan
luudutusleikkauksen jälkeisen kivun
hoidossa tulisi suosia oksikodonin ja
S-ketamiinin yhdistelmää PCA:n kautta annosteltuna (osatyöt II ja III). Oksikodonin ja ketamiinin ihanteellinen
annostelusuhde vaikuttaisi olevan
1:0,75 (osatyö kolme). Perioperatiivisesti annosteltu laskimonsisäinen
ketamiini ei lisännyt keskushermostohaittavaikutusten esiintymistä.
Leikkauksenjälkeisen pahoinvoinnin
ja oksentelun riski väheni hieman.
Pohdintaa
Viime vuosien vilkkaasta tutkimuksesta huolimatta ketamiinin rooli
leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa
on ollut vakiintumatta. Tehdyt tutkimukset ovat olleet pieniä ja asetelmiltaan heterogeenisiä. Väitöskirjatutkimuksen perusteella johtopäätökseksi
tulee, että ketamiini on hyödyllinen
etenkin sellaisten toimenpiteiden
yhteydessä, jotka todennäköisesti
aiheuttavat kovaa leikkauksenjälkeistä kipua. Tämä selittynee sillä, että
ketamiini vaatii toimiakseen valmiiksi
aktivoituneen (= kipuärsykkeen
aktivoiman) NMDA-reseptorin (9,10).
20–30 %:n vähenemää kivun voimakkuudessa on tavallisesti pidetty kliinisesti merkittävänä vasteena (11–13).
Kliinisesti merkittävänä opioidinkulutuksen vähenemänä on puolestaan pidetty 20–40 %:n vähenemää
(14,15). Ketamiinin opioidin kulutusta
vähentävä vaikutus on suurempi
kuin sen kipua lievittävä vaikutus.
Tämä mielenkiintoinen havainto voisi
selittyä sillä, että ketamiini vaikuttaa
aivoissa etenkin niihin alueisiin, jotka
ovat vastuussa kivun affektiivisesta
komponentista (16–18).

Väitöskirjatyö antaa aihetta
jatkotutkimuksille. Näiden tulisi
selvittää, hyötyvätkö esimerkiksi
sellaiset potilaat, joilla on tiettyjä psykologisia riskitekijöitä, ketamiinista
leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa.
Ryhmämme jatkaa annos-vastetutkimusta selvittämällä ketamiinin,
oksikodonin ja niiden metaboliittien
pitoisuuksien korrelaatiota leikkauksen jälkeisen kivun voimakkuuteen
lannerangan luudutusleikkauksen
läpikäyneillä potilailla. Hiljattain
julkaistussa työssä osoitettiin että
morfiinia saaneilla rotilla morfiinin
keskushermosto- ja plasmapitoisuudet nousevat moninkertaiseksi
matala-annoksisen ketamiiniannos-

Perioperatiivinen
laskimonsisäinen ketamiini
vähensi leikkauksenjälkeistä
kipua ja opiodinkulutusta.

telun jälkeen, kun taas oksikodonin
(metabolia CYP-entsyymien kautta) ja
ketamiinin yhteisannostelussa tätä ei
havaittu (19). Terveillä vapaaehtoisilla
laskimonsisäisen pieniannoksisen
S-ketamiinin on havaittu estävän
suun kautta annetun morfiinin
imeytymistä ja aiheuttavan viiveen
sekä morfiinin, että sen aktiivisen
metaboliitin M6G:n huippupitoisuusajankohdassa (20). Tämä voisi
selittyä ketamiinin UGT-2B7-entsyymin toimintaa estävällä vaikutuksilla. Jatkotutkimuksia tarvitaan
selvittämään, millä tavoin S-ketamiini
vaikuttaa eri opioidien farmakokinetiikkaan. Käytännössä interaktioiden
tutkiminen voi parantaa kivunhoidon
täsmällisyyttä. 
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