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Maailman terveysjärjestön ohjeiden mukaisesti
syöpäkivun hoidon tulisi huomioida mahdolli-
simman monet etiologiset tekijät ja perustua lää-
kityksen osalta porrastettuun malliin. Keskeistä
miedoimmista vahvempiin kipulääkkeisiin etene-
vän portaikon käytössä (“by the ladder”) on ki-
pulääkityksen säännöllisyys (“by the clock”) ja
oraalisen antoreitin priorisointi (“by the mouth”)1.
Tämän kansainvälisesti hyväksytyn startegian ta-
voitteita on mahdollisimman hyvä ja mieluiten
profylaktinen analgesia. Osa potilaista saattaa
hyväksyä tietyn määrän lievää taustakipua, joka
ei olennaisesti vaikuta elämänlaatuun. Ongelmaksi
voivat sen sijaan tulla ns. läpilyöntikivut. Por-
tenoyn (2) ja Petzken (3) mukaan läpilyöntiki-
vuilla tarkoitetaan syöpäkivun pahenemista pe-
rusanalgesiasta huolimatta tai hyväksytyn taus-
takivun ylittäviä vaikeampia kipupiikkejä. Eri
tutkimusten mukaan monet syöpää sairastavat
potilaat kärsivät läpilyöntikivusta, joka merkittä-
vällä tavalla heikentää potilaiden elämän laatua
(Taulukko 1). Läpilyöntikivun menestyksekäs
hoito perustuu kivun seikkaperäiseen kliiniseen
arvioon ja hyvään palliatiiviseen lääketieteeseen.

Läpilyöntikivun hoito aikuisilla syöpäpotilailla
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Läpilyöntikivun kliininen arviointi
Läpilyöntikipu merkitsee usein tavallista vaike-
ampaa ja monimutkaisempaa kipuoireyhtymää.
Potilaalla voi olla yksi tai useampia ja kestoltaan
vaihtelevia läpilyöntikipuja. Adekvaatti hoito tus-
kin onnistuu ilman kivun etiologian ja mekanis-
min analysointia. Läpilyöntikivun intensiteetti ja
haitta-aste tulee aina selvittää käyttämällä esimer-
kiksi kipujanaa tai sanallista kuvailua. Esimerkiksi
repivä ja polttava kipu viittaa usein neurogeeni-
seen etiologiaan, kun taas asennon muutokseen
kuten taivutukseen liittyvä kova kipu voi sopia
selkärangan luustometastaasin aiheuttamaksi.
Tuoreen monikeskustutkimuksen (4) mukaan
erityisesti luiden etäpesäkkeisiin ja pleksuksen
tuumori-invaasioon liittyi paljon läpilyöntikipu-
ja. Tässä 1095 potilaan analyysissa läpilyöntiki-
pu assosioitui useimmin neuropaattiseen ja so-
maattiseen kuin viskeraaliseen kipumekanismiin.
Taulukkoon 2 on koottu muutamia tärkeitä teki-
jöitä, jotka tulee huomioida kivun arvioinnissa.

Syövän hoito
Vaikka läpilyöntikivut voivat selittyä ei-malignil-

Taulukko 1. Läpilyöntikivun esiintyvyys. P = prevalenssi. S = somaattinen, V = viskeraalinen, N = neuropaattinen

Tutkimus (viite) Materiaali (N) P (%) Kommentteja

Portenoy et al. –9016 64, palliatiivinen yksikkö 64 S 33%, V 20%, N 27%

Petzke et al. –993 686, kipuklinikka 40 Vaikeita kipuja 92%

Portenoy et al. –992 164, palliatiivinen yksikkö 51 2/3 kivut ennakoitavissa

Caraceni et al. –994 1095, monikeskus 67

Zeppetella et al. –0017 245, terminaalihoito 89 59% ennalta arvaamattomia
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la mekanismillakin – lihasspasmeilla, diskusvai-
voilla, migreenillä ja ties millä, perustaudin osuus
syöpäpotilaan oireissa on aina pidettävä mielessä
ensisijaisena vaihtoehtona. Hyvä onkologinen
hoito usein tuo hyvän oireiden lievityksen, eikä
onkologin, tarvittaessa syöpäkirurgin ja kipuanes-
tesiologin saumattoman yhteistyön merkitystä voi
liiaksi tähdentää. Monet syövän hoidot – sekä
sädehoito että solusalpaajien käyttö - voivat toki
aiheuttaakin kipuja, mutta niitä voidaan käyttää
tehokkaasti palliaatiossakin! Esimerkiksi sopii
vaikkapa luusto- ja pleksussyöpään annettu säde-
hoito (5).

Säännöllinen kipulääkitys
Toinen tärkeä syy läpilyöntikipuun on säännölli-
sesti otettavan kipulääkkeen vaikutuksen ennen
aikainen loppuminen (“end-of-dose failure”).
Hitaasti lääkeainetta vapauttavien, pitkävaikutteis-
ten opioidien käyttö vähentää tätä ongelmaa. Kun
annosta nostetaan, pitäisi noston olla riittävän
suuri (esimerkiksi 30 % käytetystä annoksesta tai
edellisen vuorokauden lisäannosten määrä). Ar-
violta 5-10 % syöpäkipupotilaista tarvitsee pe-
rusanalgesiaa varten invasiivisia (anestesiologisia)
menetelmiä, joiden käyttöön otto kannattaa pi-
tää mielessä läpilyöntikipujen lisääntyessä (5).

Lisälääkkeet
Läpilyöntikipuun harvoin ratkaisu on antiepilepti
tai antidepressantti. Silti näitä neuropaattisten
kipujen yhteydessä käytettyjä ns. tukilääkkeitä ei
pidä unohtaa perusanalgesiaa tarkistettaessa. Sen
sijaan läpilyöntikivun hoidoksi voi sopia antitus-
siivi, mikäli kivut liittyvät yskänärsytykseen; an-

tiemeetti, mikäli pääsääntöisesti oksentaminen
aiheutta kipuja; antikolinergia, mikäli suolen suo-
len peristaltiikkaa pitäisi vähentää koliikkien ta-
kia tai kortikosteroidi, jos päänsärky aiheutuu ai-
vometastaasien aiheuttamasta kallon sisäisen pai-
neen noususta tai abdominaalinen kipu sisäelin-
kapselin alaisesta turvotuksesta.

Kivun ei-farmakologinen hoito
Fysioterapia, henkinen tukeminen, palliatiivinen
kirurgia voivat olla avuksi syöpäpotilaan kipujen
hoidossa. Metastaattisten raajamurtumien hoi-
dossa ei tule unohtaa lastoitusta ja kirurgisen
hoidon mahdollisuutta. TNS tai akupunktiohoi-
to auttavat kuormitusperäisessä lihastensiosärys-
sä, mutta tuskin syövän aiheuttamassa kivussa.
Kipua provosoivien tekijöiden aktiivinen vähen-
täminen vaatii joskus melkoista hoksaamista ja
hoitotyön luovuutta; kipua aiheuttavaa kuormi-
tusta tuottavia asentoja voidaan aina yrittää vält-
tää potilaiden hoitotoimissa ja siirroissa, nielemis-
kipua voidaan huojentaa nestemäisellä ravinnolla
kiinteän sijasta jne. Psyykkinen kuormittuneisuus
saattaa nostaa koetun kivun voimakkuutta, mistä
syystä potilaan kokonaisvaltaisen tuen merkitys-
tä ei voine ylikorostaa (5).

Läpilyöntikivun lääkitys
Läpilyöntikivun hoitoa on tutkittu sinänsä sen
verran vähän, että tieteelliseen näyttöön perustu-
via suosituksia ei voi antaa. Koska tulehduskipu-
lääkkeillä on selkeä kattoannos, jota ei tule ylit-
tää, järkevin lääkevaihtoehto läpilyöntikipuun on
lyhytvaikutteinen opioidi (6). Perinteisesti tarvit-
taessa otettavaksi opioidilisäannokseksi on suosi-

Taulukko 2. Läpilyöntikivun analyysi.

Ominaisuus Selvitettäviä asioita

Intensiteetti Intensiteetti: VAS, VRS

Sijainti Onko samalla alueella kuin muut syöpäkivut?

Ennustettavuus Kyllä/Ei

Kivun mekanismi Somaattinen, neuropaattinen, psyykkinen ahdistuneisuus?

Ajallisuus Kohtauksittainen, äkillinen, kesto, frekvenssi

Suhde säännölliseen Säännöll. Lääkityksen annoksen vaikutuksen loppuminen
kipulääkitykseen

Provosoivat tekijät Asento, liikkuminen, syöminen jne.?

Etiologia Liittyykö syövän leviämiseen? Onko kyseessä syövästä riippumaton kipu
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teltu 5-15 % suuruista bolusta perusanalgeetista
tai 1 h vastaavaa annosta vuorokausiannoksesta.
Ensisijainen suositeltu antoreitti on per os. Lisä-
annoksen valintakriteereitä on viime aikoina kui-
tenkin syystäkin arvosteltu. Mikäli opioidin vuo-
rokausiannos on kovin suuri (esim. yli 1 g mor-
fiinia/vrk), em. prosenttiosuus tulisi herkästi lii-
an suureksi ja voisi aiheuttaa hallitsemattomia
haittavaikutuksia. Äskettäin tehdyissä lyhytvaikut-
teista oraalista transmukosaalista fentanyyliä kos-
keneissa tutkimuksissa ei ole voitu osoittaa tar-
vittavan lisälääkityksen ja ylläpitolääkityksen vä-
lillä olevan minkäänlaista suhdetta (7-9). Luon-
nollisin valinta lyhytvaikutteiseksi opioidiksi on
sama kuin pitkävaikutteinenkin – eri opioideja ei
kannata sotkea keskenään. Poikkeus tästä säännös-
tä on transdermaalinen fentanyyli, jonka yhtey-
dessä joudutaan käyttämään muita lyhytvaikut-
teisia opioideja.

Minkään Suomessa käytössä olevan opioidin
huippuvaikutus ja vaikutuksen kesto ei ole opti-
maalinen läpilyöntikivun hoitoon: vaikutuksen
tulisi alkaa lähestulkoon välittömästi ja loppua
suhteellisen nopeasti (Taulukko 3). Selkeä ero
opioidien välillä on oraalisessa biologisessa hyö-
tyosuudessa, joka oksikonilla ja metadonilla on
omaa luokkaansa (60-80 %). Oksikonista, mor-
fiinista ja metadonista voidaan määrätä pro ex-
tempore-liuos läpilyöntikivun hoitoon, mutta vain
oksikonista on tätä nykyä saatavissa valmis liuos
ja lyhytvaikutteinen tabletti. Italiasta on rapor-
toitu nopeavaikutteisesta morfiinirektiolista, joka
lievitti merkittävästi kipua jo 10 min rektiolin
laitosta (10). Vuodeosastoilla opioidin parente-
raalinen (i.m., s.c., i.v.) annostelu voi toisinaan
ollakin välttämätöntä. Tällöin paras tapa lienee
i.v.- tai s.c.-infuusio, jossa läpilyöntikipua hoide-

taan lisä-annoksin (PCA, “patient controlled anal-
gesia” ja NCA, “nurse controlled analgesia), mi-
käli sublinguaalinen buprenorfiini ei tule kysee-
seen. Erona postoperatiivisen PCA:n käyttöön on
se, että tausta infuusiota voi suositella. PCA tek-
niikkaa käytettäessä turvallisiksi bolusannoksiksi
on raportoitu morfiinin ja oksikonin (11) osalta
10-20 mg s.c. annostelussa sekä fentanyylin ja
metadonin (12) osalta 50-100 % i.v. infuusion
tuntiannoksesta. Hoitajan valvonnassa tämän suu-
ruusluokan annokset voidaan ylittää. Joka tapa-
uksessa lisäannokset, maksimaaliset tuntiannos-
määrät ja lukkoajat on etsittävä, suhteutettava
kokonaisannokseen ja määrättävä yksilöllisesti.
PCA tekniikoista subkutaanitekniikka on varsin
käyttökelpoinen myös kotihoidossa.

Mielenkiintoinen uusi vaihtoehto läpilyönti-
kipuun on fentanyylista valmistettu imeskelytik-
ku (oraalinen transmukosaalinen fentanyyli,
OTFC), jota jo nyt voidaan Suomessakin käyttää
erikoisluvalla (Actiq®). OTFC:n biologinen hyö-
tyosuus on 50 %, josta 25 % tulee nopeasta trans-
mukosaalisesta absorptiosta ja 25 % gi-kanavas-
ta. OTFC valmistetaan ainakin 200, 400, 600,
800, 1200 ja 1600 mikrogramman yksikköinä,
joiden huippuvaikutus tulee esiin jo 15 min:ssa
(13,14). Toisin kuin buprenorfiini, OTFC sopisi
hyvin lisäopioidiksi muiden vahvojen m-agonis-
tien kanssa.

Mietoja opioideja (tramadoli, kodeiini) voi-
daan määrätä lievissä läpilyöntikivuissa, mutta
vaikeimmissa niitä ei kannata edes yrittää.

Niillä potilailla, joilla perusanalgesiaa varten
on otettu käyttöön invasiivinen menetelmä (esim.
subkutaaninen, intratekaalinen tai epiduraalinen
infuusio), lisäannokset annostellaan hyödyntäen
näitä reittejä. Adekvaatit lisäannokset on etsittä-

Taulukko 3. Opioidien farmakodynaamisia ominaisuuksia.

Opioidi Antoreitti Huippuvaikutus (h) Kesto (h)

Morfiini Im 0.5-1 3-6
Po 1.5-2 4-7
Pr 0.1-1 2-3

Oksikoni Im, po 1 3-6

Metadoni Im, po 0.5-1 4-8

Buprenorfiini Sl 2-3 5-8
vaikutuksen alku 15-45 min

Fentanyyli OTFC (oraalinen 0.3-0.75 2.5-5
transmukosaalinen) vaikutuksen alku 5 min
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vä potilaskohtaisesti, sillä “evidence based” ohjei-
ta ei voida laatia. Tuore katsauskin suosittaa vain
käyttämään infuusiotekniikkaa, sekä vähintään
puudutteen ja opioidin yhdistelmää (15).

Entä mitä huomenna?
Opioidit eivät nykyisellään täysin täytä läpilyön-
tikipuun parhaiten sopivan lääkkeen vaatimuk-
sia. Opioidien haittavaikutukset ovat usein an-
noksesta riippuvaisia ja lisäannokset saattavat joh-
taa sivuvaikutusten lisääntymiseen. Silti nykyi-
sin käytössä olevien preparaattien ominaisuuksia
voidaan saada optimaalisemmiksi esim. muutta-
malla niiden pH:ta, jolloin lääkkeen absorptio
paranee ja tutkimalla uusia antoreittejä (esim.
nasaalinen, perifeerinen). Nähtäväksi jää, tulee-
ko muilla lääkkeillä (esim. kannabinoidit) ole-
maan sija äkillisesti pahenevan kivun hoidossa.
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