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Tutkimuksen tarkoitus 

Yli 80  % suomalaisista synnyttäjistä kokee kovaa syn-
nytyskipua 1. Synnytyksen alkuvaiheessa kivunlievityk-
seen käytetään opioideja. Petidiini on jäänyt käyttöön 
synnytyskivun hoitoon, vaikka näyttö sen kipua lievittä-
västä tehosta on ristiriitaista. Petidiinin käyttö voi aihe-
uttaa vakavia haittoja vastasyntyneelle; kouristuksia, jo-
pa hengityslamaa ja usean vuorokauden kestoista virey-
den laskua on raportoitu 2, 3.

Oksikodoni on Suomessa yleisesti käytetty opioidi 
akuutin kivun hoidossa ja sen käyttö lisääntyy monissa 
maissa 4. Oksikodonia käytetään ja sitä on tutkittu keisa-
rileikkauskivun hoidossa 5, mutta tieto oksikodonin so-
veltuvuudesta synnytyskivun hoitoon on niukkaa.

Tässä tutkimuksessa äidit saivat synnytyksen alussa 
oksikodonia laskimoon. Sikiön lääkeainealtistus selvi-
tettiin mittaamalla napalaskimosta ja -valtimosta plas-
man oksikodonipitoisuudet. Oksikodonin vaikutuksia 
vastasyntyneeseen arvioitiin Apgar ja Neurologic and 
Adaptive Capacity Score (NACS) pisteytyksellä 6.

Aineisto 

Tutkimukseen osallistui 15 raskausviikoilla 38–42 syn-
nyttävää perustervettä, aikuista ensisynnyttäjää. Kaikil-
la raskaus oli ollut normaali. Tutkimus oli avoin ja pros-
pektiivinen. Tutkimuksella oli Eettisen toimikunnan 
puoltava lausunto, se ilmoitettiin Lääkealan kehittämis- 
ja turvallisuuskeskukselle ja se rekisteröitiin EudraCT-
tietokantaan.

Menetelmät 

Synnyttäjille annettiin oksikodonia 1 mg laskimoon 5 
minuutin välein ad 5 mg kun supistuskipu oli > 5/10 
10-portaisella asteikolla (0 = ei kipua, 10 = kovin kipu). 
Lapsen synnyttyä otettiin istukan puoleisesta napavalti-
mosta ja -laskimosta verinäyte oksikodoni-pitoisuuden 
määritystä varten. Apgar-pisteet arvioitiin 5 minuutin 
ja NACS-pisteet 30 minuutin iässä. Mikäli NACS-pis-
teet olivat < 35/40, lasta seurattiin synnytyssalissa tai hä-
net otettiin valvontaan vastasyntyneiden tarkkailuosas-
tolle.

Tulokset 

Oksikodoni-annoksen keskiluku oli 5 mg (2–5 mg, mi-
nimi–maksimi). Yksi synnyttäjä sai tahattomasti 10 mg 
oksikodonia.

Oksikodoni lievitti supistuskipua 13/15 äidillä, 
10-portaisella asteikolla kivun voimakkuus oli ennen 
oksikodonin antoa 7/10 (5–9/10) ja oksikodonin annon 
jälkeen 6/10 (2–8/10, p = 0,02).

Seitsemän tyttöä ja 8 poikaa syntyi vaginaalisesti. 
Apgar-pisteet olivat 5 minuutin iässä 9/10 (7–9/10) ja 
NACS-pisteet 30 minuutin iässä 35/40 (27–37/40).

Napasuonten [valtimo: 3,2 mg/l (0,1–14); laskimo 
2,7 mg/l (0,0–14)] ja äidiltä laskimosta [3,0 mg/l (0,1–
15)] juuri ennen synnytystä mitattujen oksikodoni-pi-
toisuuksien välillä oli vahva korrelaatio (r = 0,98 ja 0,96, 
p = 0,001).

Oksikodonipitoisuuksien ja Apgar-/NACS-pisteiden 
välillä ei ollut korrelaatiota.

Kaksi lasta otettiin vastasyntyneiden tarkkailuosas-
tolle, toinen mekoniumaspiraation ja toinen vastasynty-
neen hengityksen sopeutumishäiriön takia. Yhden vas-
tasyntyneen verensokeriarvoja seurattiin.

Johtopäätökset 

Oksikodoni on tehokas vaihtoehto alkuvaiheen synny-
tyskivun lievitykseen. Kun äidille laskimoon annettu 
oksikodoniannos on 5 mg tai vähemmän, vastasynty-
neiden oksikodonialtistus on vähäinen, eikä sillä näytä 
olevan vaikutusta vastasyntyneiden vireyteen.

Ennen kuin oksikodonia voidaan suositella synny-
tyskivun hoitoon, tarvitaan kuitenkin vielä jatkotutki-
muksia, muun muassa vertailua muihin opioideihin. 
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