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Suomalaisten kollegoiden julkaisemaa

Tutkimus 2010 – Kivun hoidosta

Kivun hoidon alalta haaviin osui 19 kollegoiden julkaisemaa alkupe-
räistutkimusta viime vuodelta. Lisäksi löytyi 10 katsausta tai pääkir-
joitusta kansainvälisissä vertaisarviointia käyttävissä lehdissä. Väitös-
kirjoja aihepiiristä valmistui neljä. Tutkimukset käsittelivät oksikonin, 
parasetamolin ja ketamiinin farmakokineettisiä interaktioita, puudu-
tuksia, anti-inflammatorisia analgeetteja, COMT-järjestelmää sekä ki-
vun kroonistumista.

Minna Tallgren
minna.tallgren[a]fimnet.fi

Oksikonin farmakologia

Suun kautta annostellun oksikonin plasmapitoi-
suudet suurenevat ja kliiniset vaikutukset lisäänty-
vät, kun CYP3A4 metaboliatie inhiboituu käytet-
täessä greippimehua, itrokonatsolia (sienilääke), 
telitromysiiniä (makrolidiryhmän antibiootti) tai 
ritonaviria/lopenaviria (HIV-lääkkeitä) 1–4. Oksi-
konin oraalinen hyötyosuus kasvaa 1,5-kertaisek-
si greippimehulla ja 1,4-kertaiseksi itrokonatsolil-
la. Mäkikuisman vaikutus on päinvastainen: se vä-
hentää suun kautta annostellun oksikonin plasma-
pitoisuuksia ja kipulääkevaikutusta 5.

Ketamiinin farmakokinetiikka

Nora Hagelbergin ym. lumekontrolloidussa cros-
sover-tutkimuksessa terveillä vapaaehtoisilla ha-
vaittiin, että klaritromysiini (makrolidiryhmän an-
tibiootti), joka on CYP3A inhibiittori, lisää voi-
makkaasti suun kautta analgeettiannoksella an-
netun s-ketamiinin plasmapitoisuutta ja oraalista 
hyötyosuutta 6.

Ondansetroni ja parasetamolin 
farmakokinetiikka 

Aiemmat tutkimukset ovat herättäneet epäilyn, et-
tä pahoinvoinnin hoitoon ja profylaksiaan käyte-
tyt 5-HT3-antagonistit saattavat heikentää perus-
kipulääkkeenä käytetyn parasetamolin tehoa. Rit-
va Jokelan ym. tutkimus osoitti, että ondansetroni 

ei vähennä parasetamolin kipulääkevaikutusta la-
paroskooppisen hysterektomian jälkeen (N=134) 7. 

Regionaalinen anestesia 

Johannes Försterin ym. kaksoissokossa tutkimuk-
sessa verrattiin päiväkirurgisten polvitähystyspo-
tilaiden (N=78) spinaalipuudutusta artikaiinil-
la ja kloroprokaiinilla. Molemmilla menetelmil-
lä saavutettiin hyvät leikkausolosuhteet vajaas-
sa 20 min:ssa, mutta toipuminen puudutuksesta 
eteni nopeammin kloroprokaiinilla 8. Anna-Ma-
ria Kuivalaisen ym. kaksoissokossa tutkimuksessa 
artikaiinia verrattiin lidokaiiniin infiltraatiopuu-
dutuksessa luuydinpunktiota ja -biopsiaa varten 
(N=150). Kivunlievitys arvioitiin epätyydyttäväksi 
molemmilla puudutteilla 9. Kari Leinon ym. pros-
pektiivisessa tutkimuksessa havaittiin, että kliini-
kon odotusten mukaisesti spinaalipuudutus bupi-
vakaiinilla levisi nivelreumapotilailla vähän laa-
jemmalle kuin kontrolleilla (N=50 + 50) 10. 

Anti-inflammatoriset kipulääkkeet 

Elina Kumpulaisen ym. tutkimuksessa selvitet-
tiin flurbiprofeenin farmakokinetiikkaa lapsilla 
(N=64), ja havaittiin, että yli 6 kk iässä annostelu 
voidaan suunnitella painoon perustuen 11. NSAID-
ryhmän kipulääkkeisiin kohdistuvaa tutkimusta 
on viime vuosina näkynyt vähemmän, ehkä tähän 
lääkeryhmään aikuisilla liitettyjen haittavaikutus-
ten johdosta. Sen sijaan kortikosteroidien anti-in-



FINNANEST 11, 44 () 123

flammatorista kipulääketehoa on kartoitettu useis-
sa potilasryhmissä. Kristiina Mattilan ym. lume-
kontrolloidussa tutkimuksessa havaittiin, että dek-
sametasoni annoksella 9 mg × 1 po ennen leikka-
usta ja sitä seuraavana päivänä vähensi oksikonin 
tarvetta päiväkirurgisilla vaivaisenluuleikkauspo-
tilailla (N=60), joiden peruskipulääkkeenä oli pa-
rasetamoli 12. 

COMT-perustutkimusta

COMT (katekoli-O-metyylitransferaasi) katalysoi 
katekoliamiinien, mm. dopamiinin, aineenvaih-
duntaa keskushermostossa. Geneettisillä polymor-
fismeilla, kuten Val108/158Met-polymorfismilla, 
on ilmennyt vaikutusta COMT:in toimintaan. Al-
hainen COMT:n aktiivisuus on liitetty matalaan 
kipukynnykseen ja herkkyyteen opioidien vaiku-
tuksille. Äskettäinen helsinkiläisen tutkijaryhmän 
(Kambur ym) koe-eläintyö vahvisti aiempaa käsi-
tystä COMT-inhibiittoreiden kipukynnystä alen-
tavasta vaikutuksesta 13. Turkulaisen ryhmän työ 
(Hirvonen ym) terveillä vapaaehtoisilla osoitti, et-
tä COMT Val158Met -genotyypillä ei olisi yhteyt-
tä dopamiini2-reseptorien ekspressioon cortexin 
ja striatumin alueella 14. 

Kivun kroonistuminen

Petter Kainun ym. kyselytutkimuksessa havaittiin, 
että keisarileikkauksella synnyttäneille jää useam-
min kroonista kipua kuin alateitse synnyttäneille 
(18 % vs 10 %, N=438), mutta se on yleensä lie-
vää 15. Synnytyksen jälkeen koetun kivun voimak-
kuuden lisäksi pitkittyvää kipua ennakoivat aiem-
min koetut kivut ja pitkä sairastaminen. Pia Puo-
lakan ym. kyselytutkimuksessa havaittiin, että pol-
viproteesileikkauksen jälkeen kolmasosa potilaista 
kärsi kroonisesta päivittäisestä kivusta 16. Pitkitty-
vää kipua ennakoi leikkauksen jälkeisen kivun voi-
makkuus sekä kivuliaan odotusajan pituus ennen 
leikkausta. 
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