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Opioidit ovat laajassa käytössä vaikean ki-
vun hoidossa. Ne ovat tehokkaita lääke-
aineita ja kivun lisääntyessä voidaan an-

nosta nostamalla lisätä niiden tehoa. Opioidien 
asianmukaista käyttöä on kuitenkin rajoittanut 
pelko niiden aiheuttamasta hengityslamasta. Näi-
tä hengitysvaikutuksia on aiemmin tutkittu varsin 
runsaasti, mutta tulokset näistä tutkimuksista ovat 
osin ristiriitaisia. Hengitysvaikutusten lisäksi opi-
oideilla on vaikutuksia myös verenkiertoon. Myös 
näistä tutkimuksista on saatu vaihtelevia tuloksia 
mittausmenetelmästä ja koeasetelmasta riippuen.

Tutkimuksen tarkoitus

Tässä tutkimuksessa selvitettiin eri suonensisäi-
sesti annosteltujen opioidien itsenäisiä vaikutuk-
sia hengitykseen ja verenkiertoon. Opioidien li-
säksi myös ketamiinin vaikutusta yhdessä opioi-
din kanssa tutkittiin. Hengityksen ja verenkierron 
muutosten arvioimiseksi oli tutkimuksessa valittu 
mahdollisimman kajoamattomat hengityksen mit-
tausmenetelmät.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimukset tehtiin terveillä vapaaehtoisilla ja 
vammapotilailla. Osatöissä I–IV käytettiin 8 ter-
vettä vapaaehtoista miestä ja osatyössä V potilaina 
oli 13 akuutisti raajoihin vammautunutta potilas-
ta. Tutkimuksissa käytetyt opioidit olivat morfii-
ni, oksikoni, petidiini, fentanyyli, alfentaniili, tra-
madoli sekä lisäksi vielä ei-opioidi ketamiini. Nä-
mä kaikki lääkeaineet annosteltiin suonensisäises-
ti joko kerta-annoksena tai jatkuvana infuusiona. 
Hengitysmuutosten arviointiin käytettiin respira-
torista induktiivista pletysmografiaa, jolla mitat-
tiin hengitysmallin muutoksia; epäsuoraa kalori-
metriaa, jolla mitattiin kaasujen vaihtoa; pulssiok-
simetriaa sekä verikaasuanalyysiä. Verenkierron 
arvioinnissa käytettiin suoraa verenpaineen mitta-

usta sekä syketaajuuden ja hapenkulutuksen mit-
taamista. Lisäksi mitattiin plasman katekoliamii-
nipitoisuuksia ja histamiinipitoisuuksia.

Tulokset

Kaikki tutkitut opioidit aiheuttivat muutoksia 
hengitykseen. Hengitystaajuus, alveoliventilaatio 
ja minuuttiventilaatio laskivat, mutta kertahengi-
tystilavuus kohosi opioidien annon jälkeen. Kaik-
ki opioidit aiheuttivat myös muutoksia hengitys-
malliin. Oksikoni aiheutti syvemmän hengitysla-
man kuin sama annos (mg) morfiinia. Tramadolin 
vaikutus hengitykseen oli selvästi vähäisempi kuin 
vastaavan annoksen petidiiniä. Fentanyylin ja al-
fentaniilin hengitystä lamaava annossuhde oli sa-
ma kuin niiden kipua lievittävien annosten suhde. 
Raseeminen ketamiini vähensi fentanyylin aiheut-
tamaa minuuttiventilaation laskua, mutta saman-
aikaisesti havaittiin hapenkulutuksen lisääntymi-
nen, joka johti matalaan valtimoveren happiar-
voon. Traumapotilaille kipulääkityksen yhteydes-
sä annosteltu lisähappi ei tarjonnut mitään etuja 
potilaiden hengityksen turvaamiseksi, mutta toi-
saalta sen antoon ei havaittu liittyvän haittavaiku-
tuksiakaan.

Morfiinin annostelu aiheutti lyhytaikaisen ve-
renkierron ja hapenkulutuksen kiihtymisen. Tä-
tä ilmiötä ei havaittu oksikonin annon yhteydes-
sä. Fentanyylin, alfentaniilin, tramadolin ja peti-
diinin todettiin aiheuttavan varsin vähäisiä muu-
toksia verenkiertoon. Plasman katekoliamiinipi-
toisuudet olivat koholla suurien opioidiannosten 
jälkeen. Plasman histamiinipitoisuudet eivät nous-
seet morfiinin eivätkä oksikonin annon yhteydes-
sä.

Johtopäätökset

Kaikki opioidit aiheuttivat ainakin jossain mää-
rin hengityslamaa. Tosin varsin suuriakin opioi-
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diannoksia voidaan turvallisesti antaa potilaille, 
joilla on kipua ja jotka eivät saa muita hengitystä 
lamaavia lääkeaineita. Tutkitut opioidit eivät vai-
kuttaneet mainittavasti verenkieertoon. Ainoas-
taan morfiinin annosteluun liittyi ohimenevä ve-
renkierron ja hapenkulutuksen lisääntyminen, jo-
hon ei liittynyt histamiinin vapautumista.      
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