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Subanesteettinen 
ketamiini 
polviproteesipotilaan 
akuutin kivun hoidossa
Ketamiinista on tullut suosittu adjuvantti akuutin kivun hoidossa isojen leikkausten 
yhteydessä. Artikkelissa käydään läpi ketamiinin roolia multimodaalisessa 
kivunhoidossa polviproteesioperaatiossa. 

O
len Scandinavian Society of 
Anaesthesiology and Intensive 
Care Medicine -yhdistyksen eli 
SSAI:n järjestämässä koulutus-
ohjelmassa nimeltään 3rd SSAI 
Program in Perioperative Medi-

cine and Management (PoMM). Osa koulutusta 
on kirjallisuuskatsaus aiheesta, joka liittyy omas-
sa klinikassa suunniteltavaan ja toteutettavaan 
PoMM-projektiin. Projektini keskittyy polvi- ja 
lonkkaproteesileikkauspotilaiden toipumisen pa-
rantamiseen ja nopeuttamiseen. Koska tämä on 
kohtuullisen laaja kokonaisuus, kohdistan kat-
sauksen vain polven tekonivelleikkauksiin. Ky-
symyksenasettelunani on: Mikä on ketamiinin 
rooli osana multimodaalista analgesiaa polven 
tekonivelleikkausten yhteydessä? 

Eri vaiheiden kautta syntyi narratiivinen kir-
jallisuuskatsaus ja sisällytettyjen julkaisujen kriit-
tinen arviointi. Erikoistuville anestesialääkäreille 
tässä voi olla uutta ja ajankohtaista tietoa hyvin 
mielenkiintoisesta anestesia-aineesta. Toisaalta 
kokeneemmat kollegat, joilla saattaa olla omaa 
kliinistä kokemusta ketamiinin käytöstä, voivat 
peilata tässä esitettyjä indikaatioita ja annoksia 
omaan potilasaineistoonsa.

Taustaa
Miksi ketamiini? Sitä on kehuttu vuonna 2018 
Schwenkin ja työkavereiden toimesta (1) perus-
teellisissa kliinisissä ohjeissa tehokkaana anal-
geettina akuutissa kivussa isojen, myös ortope-
disten, leikkausten yhteydessä. Nämä ohjeet eivät 
kuitenkaan ole erityisen toimenpidekohtaisia (2), 
ja mielestäni vahvan näytön aste polven tekoni-
velleikkausten suhteen jää epäselväksi. Kuitenkin 
jotkut asiantuntijat ovat todentaneet, että keta-
miinia voidaan lisätä multimodaaliseen analge-
siaan polven tekonivelleikkauksissa (kuva 1) (3).

Metodit
Suoritin kirjallisuuskatsauksen Pubmed-kirjas-
tossa 14. joulukuuta 2019. Haku sisälsi erilai-
sia hakutermejä ja ehtoja aiheeseen liittyen sen 
varmistamiseksi, että kaikki olennaiset julkaisut 
löytyisivät. Aikaikkuna oli rajattu taaksepäin 
vuoteen 2017 sallien yhden vuoden päällekkäi-
syyttä Schwenkin työn kanssa (1). Tuloksena oli 
ensin yli 350 artikkelia, mistä voi päätellä, että 
ketamiini on kiinnostanut kipututkijoita ympäri 
maailmaa viime vuosina. Tarkemman siivilöin-
nin jälkeen jäljelle jäi 36 julkaisua (1–36), jotka >>
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Kolme eri kokoa
Elvytyspaljeperhe sisältää vastasyntyneiden, lasten 
ja aikuisten palkeet.

Ympäristöystävällinen
Ainoa kertakäyttöinen elvytyspalje, joka on tehty 
SEBS polymeerista PVC:n sijaan. Tämä luokittelee 
tuotteen ympäristöystävälliseksi ja täysin ker-
takäyttöiseksi.

Hyvä liitettävyys
Helppo liitettävyys PEEP -venttiilille ja manometrille 
tehostamaan ilmateiden hallintaa.

Ambu® SPUR® II
Kertakäyttöinen ja käyttövalmis 

elvytyspaljesetti.
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Yleistä  
ketamiinista

 § Ketamiini on yli 50 vuotta vanha lääke, joka poikkeaa monella tavalla muista aneste-
sia-aineista.

 § NMDA–reseptorin antagonisti, mutta lisäksi moni muukin vaikutusmekanismi, 
minkä takia sitä käytetään nykyisin eräissä muissakin indikaatioissa.

 § Ei aiheuta hengityksen tai verenkierron lamaa mainittavissa määrin.

 § Annostelureitti laskimonsisäisesti, lihakseen, suun kautta, nenäsumutteena jne.

 § Saa aikaan dissosiatiivisen anestesian (tietoisen mielen irtautumista aistihavain-
noista), minkä takia sitä yleensä ei käytetä ainoana anesteettina paitsi poikkeusti-
lanteissa (suuronnettomuudessa, sotakentällä, jne.).

 § Erityisesti isommilla, anesteettisilla annoksilla havaitaan tyypillisiä haittavaiku-
tuksia kuten hallusinaatioita, painajaisia, levottomuutta, epämiellyttävää oloa, 
pahoinvointia, sydämen tykytystä ja runsasta syljen eritystä.

Ketamiini  
sub-anesteettisilla 
annoksilla

 § Sub-anesteettisilla annoksilla ketamiini vaikuttaa lähinnä kipulääkkeenä aivojen ja 
selkäytimen NMDA-reseptoreiden kautta.

 § Haittavaikutukset ovat useimmiten olemattomia tai vähäisiä, esim. lieviä psykoosin 
kaltaisia oireita, silmävärvettä ja kaksoiskuvia.

 § Vähentää leikkauksen aikana tai sen jälkeen annettuna vahvojen opioidien tar-
vetta, erityisesti isoimmissa leikkauksissa, myös ortopedisissa toimenpiteissä. Ei 
välttämättä johda matalampiin kipuarvoihin, mutta vähentää opioideihin liittyviä 
haittavaikutuksia.

 § Ketamiinin haittavaikutusten estämiseksi ja vähentämiseksi annostellaan usein 
rinnalle propofolia, deksmedetomidiinia tai midatsolaamia.

 § Jos ketamiini-infuusion aikana ilmenee haittavaikutuksia (ks. yllä), ne ovat useimmi-
ten lieviä ja loppuvat, kun infuusio keskeytetään.

Ketamiinin  
indikaatiot

 § Vaikka ketamiinin käyttöä ei voida vielä suositella rutiininomaisesti kaikissa 
isoimmissa ortopedisissä toimenpiteissä, kuten polviproteesileikkauksissa, sitä 
kannattaa harkita yhtenä vaihtoehtona multimodaalisessa kivunhoidossa, kun 
potilaalla on:

 § Aiemmin krooninen tai neuropaattinen kiputila

 § Preoperatiivinen opioidien käyttö eli toleranssi opioideille

 § Vasta-aihe opioideille

 § Opioidi- tai joku muu riippuvuus

 § Iso opioidin tarve leikkauksen jälkeen

Ketamiinin  
annosteluohje

 § Kirjallisuudessa annostelutavat vaihtelevat suuresti (laskimonsisäisesti tai joku muu 
reitti, boluksena ja/tai infuusiona). Sub-anesteettisia annoksia ajatellen konservatii-
vinen lähestymistapa i.v.-annostukselle:

 § Ketamiinia 0,25 mg/kg (enintään 0,35 mg/kg) boluksena ennen viiltoa.

 § Jatkoon ketamiinia 0,15 mg/kg/h (tarvittaessa nostetaan ad. 0,25 mg/kg/h; enintään 
0,5 mg/kg/h) infuusiona.

 § Jos potilas, joka ei ole saanut ketamiinia leikkauksen aikana, kärsii kovasta kivusta, 
joka ei reagoi opioideille tarkkailujakson aikana, voidaan antaa ketamiinia 10 mg 
boluksena.

 § Tarvittaessa ketamiini-infuusio 0,25 mg/kg/h (annosteluväli 0,1–0,5 mg/kg/h), jota 
saa jatkaa 24-48 tuntia leikkauksen jälkeen, myös vuodeosastolla.

 § Varovaisuus on paikallaan, kun kyseessä on iäkkäämpi potilas. Kannattaa aloittaa 
pienemmillä annoksilla ja säädellä yksilöllisen vasteen mukaan.

 § Markkinoilla on raseeminen seos ja valmiste, joka sisältää vain S-isomeeria. 
Oletetaan, että S-ketamiini aiheuttaa suhteessa vähemmän haittavaikutuksia kuin 
raseeminen ketamiini.

HUOM: S-ketamiinin annos on aina vain puolet raseemisen seoksen annok-
sesta.

Taulukko 1. Sub-anesteettisen ketamiinin käyttö polviproteesipotilaan akuutin kivun hoidossa. 
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vaikuttivat sisältävän jotakin hyödyllistä tietoa 
kysymyksenasetteluun. Joukossa oli kaksi kliinis-
tä ohjeistusta (1,24) (joista toinen oli Schwenkin 
työ), kolme satunnaistettua, kontrolloitua tutki-
musta (33–35), neljä meta-analyysia (5,7,9,36), 
useita katsauksia ja asiantuntijoiden kirjoitusta 
(3,15–23,25–30). Kävin kaikki nämä artikkelit 
läpi ja koostin niistä narratiivisen katsauksen, 
jonka päälöydökset esitän seuraavassa lyhyesti.

Tulokset
Kaiken kaikkiaan löytyi vain vähän tuoretta (vv. 
2017–2020) näyttöä ketamiinista polven tekoni-
velleikkauspotilaita ajatellen. Mainittuja kolmea 
satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta voi-
daan kritisoida erilaisten metodologisten ongel-
mien vuoksi. Esimerkiksi epäselväksi jäi, sisälsikö 
tutkimusaineisto polven tekonivelpotilaita (33) 
ja mitkä olivat tarkat ketamiinin annokset (34). 
Vain noin 10 % kaikista potilaista oli ortopedisia 
ja epäselväksi jäi, montako näistä oli polven teko-

nivelpotilaita (35). Näin ollen on vaikeaa yleistää 
näiden tutkimusten tuloksia laajemmin. Neljä 
meta-analyysia (5,7,9,36) kattaa lähinnä vanhem-
pia, heterogeenisiä ja potilasmääriltään usein pie-
niä polven tekonivelleikkausaineistoja tai muita 
ortopedisia tutkimuksia. Vaikka nämä meta-ana-
lyysit puhuvat sen puolesta, että sub-anesteetti-
nen ketamiini vähentää jonkin verran akuuttia 
postoperatiivista kipua ja vahvojen opioidien ku-
lutusta, niiden tulokset ja kliininen merkitys po-
tilaan näkökulmasta on kyseenalaistettu (4,6,8). 
Vähentynyt postoperatiivinen opioidien tarve 
näyttää kuitenkin johtavan vähäisempiin opioi-
dien aiheuttamiin haittavaikutuksiin (15), mitä 
voidaan tietysti pitää tärkeänä etuna potilaan nä-
kökulmasta. Muut katsaukset ja asiantuntijoiden 
kirjoitukset tukeutuvat myös vanhempiin tutki-
muksiin mainittujen meta-analyysien tavoin, 
ja ne on usein rakennettu otsikoiden ympärille 
kuten esimerkiksi multimodaalinen analgesia 
(3,14,16,17,19,23,25,27,28), Yhdysvalloissa esillä 

Ketamiini on suosit
tu kipututkijoiden 
tutkimuskohde.

>>



Kuva 1. Polviproteesin komponentit paikallaan. 
Kuva Johannes Förster 2012.

Kuva 2. Polviproteesileikkaus, puudutus takakapseliin. Kuva Johannes Förster 2012.

oleva opioidiepidemia ja opioidia säästävä anes-
tesia (1,28,30).

Johtopäätökset
Toiset asiantuntijat kirjoittavat, että ketamiini on 
saavuttanut tärkeän aseman modernissa multi-
modaalisessa analgesiassa (28,30), ja että se on 
tavallinen lisäys kivunhoidon tehostamiseksi 
kivuliaassa kirurgiassa (15) kuten polven teko-
nivelleikkauksessa (5). Yhdyn kuitenkin siihen, 
mitä Ekhtiari ja Bhandari (4) kommentoivat: las-
kimonsisäistä ketamiinia ei voida vielä suositella 
rutiininomaisesti adjuvanttina ortopediassa. Sitä 
kannattaa harkita yhtenä vaihtoehtona multimo-
daalisen kivunhoidon osana tietyissä tilanteissa, 
esimerkiksi aiemmassa kroonisessa tai neuropaat-
tisessa kiputilassa (26,30), toleranssissa tai mikäli 
potilaalla on vasta-aihe opioideille (1,15,19,27), 
poikkeuksellisen korkea opioidien tarve postope-
ratiivisesti (30) ja huumeiden väärinkäyttö (26).

Taulukossa esitetään ohje leikkaus- ja vuo-
deosastolle ketamiinin käytöstä annossuosituk-
sineen.

Lopuksi
Kuvattu narratiivinen katsaus sisäänrakennettui-
ne rajoituksineen (esimerkiksi subjektiivisuuden 

riski artikkelien kriittisen arvioinnin yhteydessä) 
perustuu yksinkertaiseen, ei-systemaattiseen ja 
vain yhden henkilön suorittamaan kirjallisuus-
hakuun. Näin ollen voi olla, että joitakin tärkeitä 
julkaisuja ja löydöksiä jäi kuitenkin huomaamat-
ta. Kirjallisuushaku tehtiin jo joulukuussa 2019, 
ja sen jälkeen en ole päivittänyt hakua. Sen ver-
ran olen seurannut uutisia, että voin lopettaa 
ihan tuoreeseen (10/2020) sitaattiin, joka liittyy 
alaraajan tekonivelleikkaukseen päiväkirurgisesti 
suoritettuna. Kommentti tulee Schwenkiltä it-
seltään henkilökohtaisesti (37): ”[Ketamiinin] 
roolia päiväkirurgisessa proteesileikkauksessa 
ei ole vielä selvitetty. Sen hyödyt akuutin kivun 
hoidossa on punnittava suhteessa mahdollisiin 
psykotomimeettisiin haittavaikutuksiin. Tekijät 
ovat sitä mieltä, että ketamiinia ei pitäisi käyttää 
rutiininomaisesti lonkkaproteesileikkauksissa, 
joihin liittyy yleensä vain kohtuullista postope-
ratiivista kipua. Sen sijaan polviproteesileikkauk-
sissa ketamiinin käyttöä voidaan harkita.”. Ai-
heesta enemmän kiinnostunut voi pyytää minulta 
katsauksen kopion. 
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