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Opioidit ja munuaisten toimintahäiriö 
– kättä pidempää käytäntöön

Leena Lindgren

Potilaamme ovat enenevässä määrin vanhuksia, joilla on eriasteella olevia munuais-
sairauksia lievästä vajaatoiminnasta aina dialyysihoitoa vaativaan sairauteen saakka. 
Aikuisiän diabeteksen esiintyvyys ja diabeettinen nefropatia lisääntyy kaikissa kult-
tuureissa koko ajan. Leikkaushoidon yhteydessä opioidien käyttö on edelleen käypää 
hoitoa. Opioidien farmakokinetiikkaa on tarkasteltu viime vuosiin saakka vain maksan 
kannalta. Vasta viime vuosina myös munuaisten rooli opioidien ja niiden metaboliit-
tien poistajana on tullut esille.

Useimmat opioidit konvertoidaan maksas-
sa polaarisempaan muotoon. Maksan glu-
kuronidaation läpikäyneet opioidit erite-

tään munuaisten kautta. Jos munuaistoiminta on 
loppunut, glukuronoidut lopputuotteet voidaan 
erittää sapen kautta. Munuaistaudin terminaalivai-
heessa kuvaan tulee mukaan hypoalbuminemia ja 
opioidien vapaan fraktion määrä nousee.

Oksikodoni

Oksikodoni metaboloituu maksassa noroksikodo-
niksi, oksimorfoniksi ja konjugaateiksi.

Kun oksikodonia annettiin munuaissiirtoleikka-
uksen alussa tai terveille verrokeille 0,07 mg/kg iv, 
oksikodonin eliminaatio oli pidentynyt uremias-
sa melkein kaksinkertaiseksi verrokkeihin nähden. 
Oksikodonin jakautumistilavuus ja alentunut puh-
distuma aiheuttavat eliminaation puoliintumisajan 
pidentymisen. Noroksikodonin pitoisuudet olivat 
ureemikoilla korkeammat kuin terveillä. Uremias-
sa suositellaan pienennettyjä annoksia ja harvennet-
tua annosväliä 1.

Tramadoli 

Tramadoli ei aiheuta hengitysdepressiota. Se meta-
boloituu O-metyylitramadoliksi ja 90 % eritetään 

virtsaan. Potilailla, joilla on alentunut munuaisfunk-
tio, eliminaation puoliintumisaika on kaksinkertai-
nen terveisin verrattuna. Tramadoli on aiheuttanut 
vakavan hengitysdepression vaikeaa munuaisten va-
jaatoimintaa sairastavalla potilaalla 300mg:n oraali-
sen annoksen jälkeen 2. Sen käyttöä kannattaa rajoit-
taa munuaisten vajaatoimintapotilailla.

Kodeiini

Kodeiini metaboloidaan kodeiini-6-glukuronidiksi, 
jolla on emoyhdisteen potenssi. Noin 6–9 % deme-
tyloidaan morfiiniksi, mistä seuraa kumuloitumis-
ta munuaisten vajaatoiminnassa esim. hemodialyy-
sipotilailla 3.

Fentanyyli

Fentanyyli on erittäin lipofiilinen opioidi, joka 
imeytyy hyvin jopa ihon läpi. Fentanyyli metabo-
loituu maksassa tuotteiksi, jotka ovat inaktiivisia ja 
ei-toksisia. Vähemmän kuin 10 % eritetään sellaise-
naan virtsaan. Fentanyylin puhdistuma on munuais-
sairaudessa normaali, mutta eliminaation puoliintu-
misaika on pidentynyt ja jakaantumistilavuus suu-
rentunut tehohoitoisilla potilailla. Fentanyyli ei dia-
lysoidy kuten morfiini 3.
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Alfentaniili

Alfentaniili on vähemmän rasvaliukoinen kuin fen-
tanyyli ja sillä on pieni jakautumistila. Vain 1 % al-
fentaniilin metaboliiteista eritetään virtsaan. Munu-
aisten vajaatoiminnassa ei ole osoitettu muutoksia 
alfentaniilin eliminaation puoliintumisajassa eikä ja-
kautumistilavuudessa. Alfentaniili on tutkitusti tur-
vallinen opioidi munuaissairaudessa 3.

Sufentaniili

Sufentaniili on erittäin lipofiilinen ja fentanyylin 
potentti analogi. Aine metaboloidaan ekstensiivises-
ti maksassa metaboliitiksi, jolla on vähäinen emoai-
neen vaikutus. Terminaalisen munuaissairauden far-
makokineettiset parametrit eivät poikkea terveis-
tä. On kuvattu ureemisen potilaan hengitysdepres-
sio, kun sufentaniilin plasmapitoisuudet ovat olleet 
korkeat 4.

Remifentaniili

Remifentaniili hydrolysoituu plasman esteraasien 
välityksellä eivätkä sen farmakokineettiset muuttu-
jat ole erilaiset terveillä ja munuaissairailla. Alun pe-
rin luultiin, että remifentaniilin eliminaatio olisi ko-
konaan riippumaton munuaisten toiminnasta, mut-
ta remifentaniilin aktiivinen metaboliitti GR90291, 
remifentaniilihappo, eliminoituu munuaisten kaut-
ta. Remifentaniilihapon steady-state -pitoisuudet 
uremiassa ovat 25 kertaa korkeammat kuin terveil-
lä 5. Kun tehohoitopotilaille annettiin remifentaniili-
infuusiota 72 tunnin ajan, remifentaniilihapon puh-
distuma väheni jopa 25 %:iin kreatiniinin puhdis-
tuman pienetessä. Remifentaniilihapolla ei ollut far-
makodynaamisia vasteita 6.

Morfiini

Morfiinin metaboliitit M3G ja M6G poistuvat mu-
nuaisten kautta ja kumuloituvat uremiassa. Aktiivi-
sen metaboliitin M6G pitoisuus korreloi käänteises-
ti kreatiniinin puhdistuman laskuun. Morfiini ja sen 
metaboliitit dialysoituvat, joten hemodialyysissa/
filtraatiossa olevien potilaiden morfiinin ja sen me-
taboliittien pitoisuudet laskevat. Morfiinia kannatta 
antaa varoen ureemikolle tai välttää kokonaan

 
3.

Petidiini

Petidiini demetyloituu norpetidiiniksi, joka muute-
taan hapoksi tai sen konjugaatiksi tai eritetään sel-
laisenaan virtsaan. Terminaalivaiheen munuaissai-
raudessa norpetidiinin pitoisuudet ovat korkeat ja 
se voi aiheuttaa kouristuksia. Petidiinin käyttöä ei 
suositella munuaisten vajaatoimintapotilaille
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TAYS

Taulukko. Opioidien käyttö munuaisten toimintahäiriössä

Lääke Muutos terveisiin verrattuna Suositus

Morfiini Metaboliitit ↑ Annos ↓
Petidiini Norpetidiini ↑ Vältä 

Oksikodoni Eliminaatio ↓ Annos ↓
Tramadoli Hengitysdepressio Vältä

Fentanyyli CL ↓, kumulaatio Toistuvat annokset ↓
Alfentaniili Proteiiniin sitoutuminen ↓ Vaikutusaika ↓
Sufentaniili Kumulaatio? Hengitysdepressio?

Remifentaniili Metaboliittien kumulaatio Normaali




