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`` Ketamiinia on käytetty yleisanesteettina jo 1970-luvulla (1).
Se on vaikutusmekanismiltaan
ainutlaatuinen anestesia-aine, joka
salpaa nonkompetitiivisesti keskushermoston N-metyyli-D-aspartaatti

(NMDA) –reseptoreja (1). Eksitatoriset
aminohapot, kuten glutamaatti ja
glysiini, voivat aktivoida NMDA-reseptorin (1). Tällöin solun sisään
pääsevä Ca2+ aktivoi solunsisäisen
typpioksidin (NO) tuotannon,
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joka osallistuu nosiseptioon sekä
kipumuistin kehittymiseen (2).
Suuri typpioksidipitoisuus on myös
neurotoksista (3). Ketamiini vähentää
NMDA-reseptorin keskimääräistä
aukioloaikaa sekä frekvenssiä ja
ehkäisee Ca2+ sisäänvirtausta soluun
(4). Teoriassa ketamiini voi vähentää
sentraalista sensitisaatiota toistuvalle kipustimulukselle ja ehkäistä kivun
muuttumista krooniseksi (5).
Laskimoon annosteltavaa
ketamiinia käytetään anesteettina
varsinkin hemodynaamisesti
epästabiileilla potilailla (1).
Sydämen minuuttitilavuus ei
huonone ketamiini-induktion
aikana (1). Lisäksi ketamiini
säilyttää nielun suojaheijasteet,
eikä aiheuta ventilaatiovajausta
(6). Perioperatiivisesti annosteltu
matala-annoksinen ketamiini voi
vähentää postoperatiivista opiaatin
tarvetta ja vähentää pahoinvointia
(7). Ketamiinia on enenevästi
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Teoriassa ketamiini voi vähentää sentraalista
sensitisaatiota toistuvalle kipustimulukselle
ja ehkäistä kivun muuttumista krooniseksi.

käytetty pieninä annoksina
myös syöpäkivun, sekä erilaisten
kroonisten kiputilojen hoidossa (8,
9). S-ketamiini (S-enantiomeeri) on
2-4 kertaa voimakkaampi anesteetti
ja analgeetti kuin ketamiinin
raseeminen muoto (10).
In vitro on havaittu, että ketamiini
metaboloituu voimakkaasti pääasiassa CYP3A4- ja CYP2B6-entsyymien
välityksellä (11, 12). Ketamiinin
oraalinen hyötyosuus on 17-24 % ja
intranasaalinen 25-50 % (1). Lihaksensisäisen ketamiinin hyötyosuus on
hyvä, noin 93 % (1). Ennen tätä tutkimussarjaa ei ollut saatavilla systemaattista tietoa ketamiinin metaboliareiteistä in vivo. Koska ketamiinin
käyttö on lisääntymässä, on tärkeää
määrittää sen farmakokineettinen
interaktioprofiili. Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin sekä suun kautta,
että laskimonsisäisesti annostellun
S-ketamiinin farmakokinetiikkaa ja >>
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farmakodynamiikkaa terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä.

Aineisto ja menetelmät
Terveet, vapaaehtoiset koehenkilöt altistettiin ennen varsinaista
tutkimuspäivää randomoidusti,
kontrolloidusti ja vaihtovuoroisesti
sytokromi P450 (CYP) entsyymin inhibiittoreille tai induktoreille. Kyseisinä
esilääkkeinä toimivat klaritromysiini,
mäkikuisma, tiklopidiini, itrakonatsoli, rifampisiini, greippimehu ja
lumelääke. Tutkimuslääke S-ketamiini
annosteltiin tutkimuspäivän aamuna
tutkimuksesta riippuen suun kautta
(0,2–0,3 mg/kg) tai laskimonsisäisesti (0,1 mg/kg). Ketamiinin sekä
sen päämetaboliitin, norketamiinin,
pitoisuuksia mitattiin 24 tunnin ajan.
Farmakodynaamisia muuttujia (mm.
lääkevaikutus VAS-asteikolla, kyky
kopioida tiettyjä numeroita vastaavia
merkkejä) ja kipuvastetta (kylmävesitesti) testattiin tutkimuspäivänä 12
tunnin ajan.

Tulokset
Kun CYP3A4-entsyymin toimintaa estettiin klaritromysiinillä tai greippimehulla, lisääntyi ketamiinialtistus 2,6ja 3,0-kertaiseksi. Yllättäen saman
entsyymin estäminen itrakonatsolilla
ei aiheuttanut muutoksia oraalisen Sketamiinin plasmapitoisuuksiin. Sitä
vastoin CYP3A4-entsyymin toimintaa
kiihdyttävä mäkikuisma ja rifampisiini vähensivät selvästi suun kautta
annostellun ketamiinin pitoisuuksia
plasmassa. Laskimonsisäisesti annetun S-ketamiinin pitoisuudet eivät
kuitenkaan merkittävästi muuttuneet
rifampisiinin käytön jälkeen, verrattuna plaseboon. Tämä johtui siitä,
että rifampisiini indusoi S-ketamiinin
metaboliaa erityisesti suolistossa ja
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vaikuttaa täten eniten suun kautta
annostellun lääkkeen aineenvaihduntaan. Kun CYP2B6-entsyymin
toimintaa estettiin tiklopidiinillä,
S-ketamiinialtistus nousi 2,4-kertaiseksi plaseboryhmään verrattuna.
Tämä väitöskirjatyö osoitti,
että matala-annoksinen oraalinen
S-ketamiini metaboloituu sekä
CYP3A4- että CYP2B6-reittien
kautta. Itrakonatsoli, joka on
voimakas CYP3A inhibiittori, ei
yllättäen vaikuttanut merkittävästi
S-ketamiinin plasmapitoisuuksiin.
Itrakonatsoli voi vaikuttaa ketamiinin
imeytymiseen suolistosta erilaisten
transportteriproteiinien välityksellä
ja täten heikentää CYP3A-välitteisen
inhibition vaikutusta
ketamiinialtistukseen.
Tässä tutkimuksessa
käytetty S-ketamiiniannos oli
todennäköisesti riittämätön
aiheuttamaan johdonmukaisia eroja
farmakodynaamisissa parametreissa
ryhmien välillä. Matalalla annoksella
pystyttiin kuitenkin välttämään
ketamiinin hallusinogeeniset
sivuvaikutukset. Tutkimuksen
ensisijaisena tarkoituksena oli tutkia
S-ketamiinin farmakokineettisiä
lääke-lääke-interaktioita.

Johtopäätökset
S-ketamiini metaboloituu elimistössä
sekä CYP3A- että CYP2B6-entsyymien välityksellä. Suoliston
entsyymeillä on merkittävä osuus
S-ketamiinin aineenvaihdunnassa.
Kun oraalisen S-ketamiinihoidon
aikana käytetään CYP3A- tai CYP2B6
entsyymien toimintaan vaikuttavia
lääkkeaineita, voi S-ketamiinin
plasmapitoisuudet vaihdella rajusti
aiheuttaen kliinisesti merkittäviä
sivuvaikutuksia. 
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