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Tausta: Intranasaalinen, eli nenän limakalvon kautta tapahtuva lääkkeen annostelu on viime
vuosina yleistynyt tapa annostella kipulääkkeitä akuutin kivun hoidossa. Intranasaalinen
lääkkeenantotapa on vaihtoehto annostelulle suun kautta, lihakseen pistämällä, tai
suonensisäisesti. Intranasaalisesti annettu lääke vaikuttaa nopeammin kuin lihakseen pistetty
lääke. Intranasaalisen lääkkeen hyötysuhde ja imeytymisnopeus ovat paremmat kuin suun
kautta annetulla lääkkeellä. Tämän systemaattisen katsauksen tavoitteena on selvittää
intranasaalisen kipulääkityksen tehokkuutta kivun lievityksessä sekä haittavaikutusten
vaikeutta ja yleisyyttä akuutin traumaperäisen kivun hoidossa.
Menetelmät: Systemaattiseen katsaukseen valittiin kliiniset interventiotutkimukset
intranasaalisesti annostellun kipulääkityksen vaikutuksesta akuutin kivun hoidossa ensihoidon
toiminnassa ja sairaalan päivystyksessä. Alkuperäistutkimuksia haettiin Ovid MEDLINE ja
Pubmed-tietokannoista.
Tulokset: Haulla löydettiin 13 valintakriteerit täyttävää alkuperäistutkimusta. Intranasaalisesti
annostelluilla opioidikipulääkkeillä saatiin aikaan kliinisesti merkittävä pisteiden lasku
käytetyillä kipuasteikoilla. Tilastollisesti merkitsevää eroa kivunlievityksen tehokkuudessa
ei ollut verrattuna kontrolliryhmiin, jotka saivat lääkkeitä toisilla antotavoilla, kuten
suonensisäisesti tai lihakseen pistettynä. Intranasaalisesti annettujen opioidikipulääkkeiden
haittavaikutukset olivat enimmäkseen lieviä. Haittavaikutuksia ei esiintynyt useammin kuin
muillakaan lääkkeenantotavoilla. Intranasaalista lääkitystä saaneiden potilaiden kokemat
haittatapahtumat eivät myöskään olleet vakavampia kuin suonensisäisesti tai lihakseen lääkettä
saaneilla potilailla.
Pohdinta: Opioidien intranasaalinen annostelu on hyvä vaihtoehto akuutin kivun hoidossa
kun suoniyhteyttä ei ole riittävän nopeasti tai käytännöllisesti saatavilla. Intranasaalista
kipulääkkeen annostelua on tutkittu eniten nuorilla pediatrisilla potilailla. Suurikokoisempien
lapsipotilaiden ja aikuisten intranasaalisesta kivunhoidosta tarvitaan lisää tutkimusta.
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1 Johdanto

Lääkkeiden annostelu nenän limakalvon kautta eli intranasaalisesti on viime
vuosien aikana yleistynyt ensihoitotoiminnassa Suomessa (1). Esimerkiksi
opioidikipulääkityksessä intranasaalinen (IN) antoreitti on turvallinen ja
tehokas vaihtoehto perinteisille lääkkeenantoreiteille (2).

Akuutti kipu on yleinen ongelma päivystyksissä ja ensihoidossa. Esimerkiksi
Galinski ym:n tutkimuksessa ensihoidon potilaista 42% kärsi kivusta (3).
Näistä potilaista vain joka toinen koki saaneensa kipuun lievitystä. Kivun
tehokas hoito on tärkeää koska se estää potilaan hengityksen pinnallistumista
ja sympaattisen hermoston aktivaatiota. Akuutin kivun tehokas hoito myös
mahdollisesti ehkäisee kivun kroonistumista. (4)

Akuutin kivun hoidossa tärkeää on lääkkeen nopeavaikutteisuus, tehokkuus,
turvallisuus ja annostelun helppous (5). Intranasaalisesti annostellun
lääkkeen vaikutus on nopeudeltaan hitaasti imeytyvän suun kautta otetun
lääkkeen ja nopeasti vaikuttavan suonensisäisen lääkkeen välissä.
Tehokkuudeltaan se vastaa suonensisäisesti annosteltua lääkettä kun annos
on riittävä. Esimerkiksi fentanyyliä annostellaan laskimonsisäisesti (IV)
annettavaan lääkeannokseen verrattuna kaksinkertainen määrä. Oikealla
annoksella intranasaalinen opioidilääkitys on turvallista. Intranasaalisesti
voidaan antaa myös naloksonia. Tämä lisää lääkityksen turvallisuutta, sillä
opioidin aiheuttama hengityslama voidaan hoitaa myös ilman suoniyhteyttä.

Suonensisäinen annostelu vaatii kanyylia, jonka saaminen potilaalle on välillä
haastavaa. Suonen löytäminen ei aina onnistu shokissa olevalta potilaalta.
Myös lapsipotilailla suonen löytäminen voi olla vaikeaa ja vaatia liikaa aikaa.
Lasten hoito on muutenkin mielekkäämpää silloin kun ei tarvitse pistää.
Suonensisäisen lääkityksen antaminen vaatii myös hoitohenkilöstöltä
koulutusta. Suomessa ensihoidon perustasolla saa käyttää suonensisäisesti
annosteltavista lääkkeistä ainoastaan elvytysadrenaliinia (5).
Intranasaalisesti annosteltava lääke sopii hyvin käyttöön myös yksiköille
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jotka eivät käytä suonensisäistä lääkitystä. Helsingin pelastuslaitoksella
intranasaalisesti annosteltava fentanyyli on ollut käytössä perustason
yksiköissä vuodesta 2016 (6).

Laadukkaita tutkimuksia intranasaalisen fentanyylin asemasta kivun
ensihoidossa on vielä vähän, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan se
vaikuttaa olevan tehokas, nopeavaikutteinen, helposti ja nopeasti
annosteltavissa sekä oikealla annostelulla myös turvallinen (5).

2 Kirjallisuuskatsaus

2.1 Intranasaalinen lääkkeen annostelu traumakivun
hoidossa verrattuna muihin tapoihin

Ideaalitilanteessa kivun ensihoidossa käytetyn lääkeaineen vaikutus alkaa
nopeasti, se lievittää kipua tehokkaasti, sillä ei ole ongelmallisia vasta-aiheita
tai merkittäviä haittavaikutuksia ja sen annostelu on kenttäolosuhteissa
mahdollisimman helppoa.

Suun kautta annosteltavien opioidien vaikutus saavutetaan viiveellä (7). Myös
lihaksensisäisesti (IM) annosteltavien lääkkeiden vaikutus alkaa hitaammin ja
sopivan lääkeannoksen titraaminen on vaikeampaa, joten nämä reitit eivät ole
optimaalisia nopeaan akuutin kivun hoitoon. (8) Shokkipotilaalla kumpikaan
reitti ei toimi.

Suonensisäinen kipulääkitys on edelleen kultainen standardi voimakkaan
kivun hoidossa (1). Suonensisäisesti annosteltu morfiini vaikuttaa nopeasti ja
tehokkaasti, mutta potilas joutuu odottamaan, kunnes saadaan
suoniyhteys (9).

Suoniyhteyden avaaminen on potilaalle epämiellyttävää. Laskimonsisäisen
kanyylin asetus on kivuliasta, ja se viivästyttää kipulääkityksen annostelua.
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Kanyylin asetusta rajoittaa myös, että se vaatii henkilöstöltä ammattitaitoa
ja toimenpiteeseen sopivia tarvikkeita. (8) Suonensisäisen kipulääkityksen
antaminen edellyttää myös asiaankuuluvaa monitorointia (pulssioksimetri).
Intranasaalisia opioideja voidaan annostella jo päivystysalueelle saavuttaessa,
kun vielä odotetaan suoniyhteyttä tai definitiivistä hoitoa kuten kipsiä
murtuneeseen raajaan (7).

Lapsia hoidetaan päivystyksissä paljon ortopedisten traumojen vuoksi.
Pediatrisilla potilailla kanylointia voidaan joutua yrittämään useampia
kertoja. Tämä pitkittää odotusaikaa ennen kuin potilas saa adekvaattia
kipulääkitystä, lisää potilaan kokemaa kipua ja aiheuttaa potilaan perheelle
ahdistusta (9). Intranasaalinen annostelureitti onkin tullut suositummaksi
erityisesti lasten akuutin kivun hoidossa (7).

2.2 Intranasaalinen lääkkeen annostelu ja
imeytyminen

Intranasaalista fentanyylin annostelua ruiskun tai sumuttimen (MAD,
Mucosal Atomization Device) avulla käytetään lisääntyvästi. Sillä saadaan
tehokas analgesia kivun vaihdellessa kohtuullisesta vaikeaan (trauma,
murtuma, palovammat). Aika adekvaatin kivunlievityksen alkuun on
vertailukelpoinen suonensisäisen lääkityksen kanssa, ja vaikutusaika on
pidempi. (10)

Intranasaalisessa käytössä tehokkailta lääkkeiltä vaadittavia ominaisuuksia
ovat: fysiologinen pH, lääkemolekyylin ionisoitumaton muoto, korkea
lipofiilisyys ja pieni molekylaarinen paino. (11) Nämä ominaisuudet ovat
tarpeellisia limakalvon kautta imeytymiselle.

Intranasaalisesti annosteltu lääke pääsee suurimmaksi osin suoraan
verenkiertoon ja ohittaa ensikierron metabolian. Vaikutus on pikainen, ja
lääkkeen hyötyosuus hyvin ennakoitavissa (11). Lääkeaine voi nenän
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limakalvolta kulkeutua myös suoraan keskushermostoon kulkematta
verenkierron kautta (12).

Annostellun tilavuuden ei pitäisi ylittää 1 ml sierainta kohti, jotta vältetään
lääkkeen valuminen pois nenäontelosta ja sen nieleminen. Optimaalinen
annos on noin 0,2-0,5 ml. Hyötyosuuden optimoimiseksi annokset pitäisi
antaa muutaman sekunnin kuluessa jaettuna tasan molempiin sieraimiin,
pienilläkin tilavuuksilla. (11)

Kaikilla lääkeaineilla aikuispotilaille ei saada intranasaalisella annostelulla
aikaan riittävää systeemistä lääkepitoisuutta. Lääke saattaa silti olla
käyttökelpoinen lapsilla tai myös aikuisilla, jos käytetään korkeamman
konsentraation valmistetta. Etuna tavanomaisen konsentraation käytöstä on,
ettei tarvitse pitää saatavilla useita konsentraatioita (10). Tämä pienentää
myös virheellisen lääkeannoksen antamisen riskiä.

Sumutin on intranasaalisessa annostelussa parempi kuin ruisku, pipetti tai
vanupuikko, johon on imeytetty lääkettä. Syynä tähän on, ettei sumuttimella
tarvita potilaan kooperaatiota pään asemoimisessa. Lisäksi hyötyosuus sekä
lääkkeen imeytyminen maksimoituvat, kun lääke saadaan sumuttimella
mahdollisimman laajalle limakalvon pinta-alalle. Sumuttimissa on 0,1 ml
kuollutta tilaa, joka tulisi kompensoida pienellä ylitäytöllä. (11)

Sumutin kannattaa suunnata 45 astetta ylöspäin kuorikoihin pikemmin kuin
horisontaalisesti nenäontelon pohjaa pitkin, josta lääke valuu nieluun. Nieluun
joutuvan lääkkeen vaikuttavuus ja hyötyosuus vähenevät. (10) Ruisku pidetään
annostelun jälkeen vielä paikallaan noin 5 sekunnin ajan (1).

2.3 Ongelmia intranasaalisessa annostelussa

Intranasaalisen lääkkeen annostelun pääasiallinen haittavaikutus on
nenäontelossa tai nielussa esiintyvä kipu tai epämukava tunne sen jälkeen,
kun liuos on sumutettu nenään. (13)
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Annostelussa käytettävä nestetilavuus on myös rajattu. Alle 0,1 ml tilavuus
on hankala annostella tarkasti, kun taas yli 1 ml/sierain voi olla
ongelmallinen ja imeytymisen kannalta suboptimaalinen koska nenäontelon
kapasiteetti lääkkeen imeytymiselle on rajallinen. (1) 50 µg/ml pitoisuudella
fentanyylia tarvittaisiin 70 kg painoiselle aikuiselle lähes 3 ml. Tarvittu liian
suuri tilavuus estää adekvaatin annostelun. (8) Myös suurempaa 150 µg/ml
fentanyylin konsentraatiota on tutkittu (14). Korkeamman konsentraation
valmiste nostaa lääkekustannuksia eikä sitä ole niin monessa sairaalassa
saatavilla kuin suonensisäisesti käytettävää valmistetta, jonka konsentraatio
on matalampi (8).

Lääketieteellisiä vasta-aiheita intranasaaliselle lääkkeen annostelulle ovat
nenän tukkoisuus ja vuoto nenästä sekä lääkekohtaiset vasta-aiheet (1).

2.4 Intranasaalisesti annostellut lääkeaineet

Intranasaalisesti käytetään tyypillisesti suonensisäiseen käyttöön
tarkoitettuja valmisteita. Kivunhoidollisesti käyttökelpoisimmilta
vaikuttavat ketamiini ja fentanyyli (1). Intranasaalista annostelua on
tutkittu myös ainakin deksmedetomidiinilla, diamorfiinilla, triptaaneilla,
tulehduskipulääkkeillä ja kalsitoniinilla (15, 16, 17, 18, 19). Myös naloksoni
imeytyy hyvin nenän limakalvolta. Se mahdollistaa opioidilääkityksen
aiheuttaman hengityslaman hoidon tarvittaessa myös ilman
suoniyhteyttä. (11)

2.4.1 Fentanyyli

Fentanyyli on synteettinen opioidi, joka on selektiivinen µ-opioidireseptoreille.
Lipofiilisyyden ja 50-100 kertaa morfiinia suuremman tehokkuuden vuoksi se
on ihanteellinen intranasaaliseen annosteluun (11).
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Intranasaalisella annostelulla ohitetaan ensikierron metabolia, ja fentanyyli
voi myös imeytyä suoraan keskushermostoon hajuepiteelin kautta (20).
Terapeuttinen pitoisuus veressä saavutetaan kahdessa minuutissa annostelun
jälkeen ja maksimaalinen arteriakonsentraatio noin 7 minuutin kohdalla (14).

Suositeltu annostus intranasaalisella fentanyylilla on latausannos 1,5 µg/kg,
sekä ylläpitoannokset 0,5-1,5 µg/kg 10 minuutin välein. Maksimiannos
akuutin kivun hoidossa on 3 µg/kg. Annos jaetaan puoliksi eri
sieraimiin. (10)

2.4.2 Sufentaniili

Sufentaniili on synteettinen fentanyylin kaltainen opioidi, joka on
lyhytvaikutteinen ja hyvin tehokas (21). Sen vahvuus on 5-8 kertaa
fentanyylia suurempi ja hinta on edullinen. Farmakologisesti sen
terapeuttinen leveys on laaja, ja 100% hyötyosuus saavutetaan 30 minuutin
kohdalla annostelusta. Intranasaalisesti annostellulla sufentaniililla on
vähemmän sydän- ja hengityselimistön sivuvaikutuksia verrattuna
ekvivalenttiin suonensisäisen opioidin annokseen. Sufentaniilin
puoliintumisaika on lyhyt, noin 15-20 minuuttia. Sufentaniili voisi näiden
ominaisuuksiensa takia olla ideaalinen intranasaalisesti annosteltava
kipulääke aikuisille. (8)

2.4.3 Diamorfiini

Diamorfiini on puolisynteettinen morfiinijohdos, joka läpäisee hyvin veri-
aivoesteen ja muuttuu nopeasti 6-monoasetyylimorfiiniksi ja morfiiniksi (21).
Intranasaalisesti annostelu diamorfiini on turvallinen, tehokas ja suositeltava
analgesian muoto lapsipotilaille traumaattisen vamman aiheuttaman akuutin
kivun hoidossa. Sitä voidaan käyttää myös muusta syystä johtuvassa lasten
akuutissa kivussa (15).
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Diamorfiinin yleisimmät haittavaikutukset annostelun alkuvaiheessa ovat
pahoinvointi ja oksentaminen. Näitä haittavaikutuksia voidaan helpottaa
syklitsiinillä, ondansetronilla tai proklooriperatsiinilla. (15)

2.4.4 Naloksoni

Naloksoni on puhdas opioidiantagonisti, jolla on suurempi affiniteetti
opiaattireseptoriin kuin eksogeenisilla opioideilla (11). Naloksonia käytetään
antidoottina opioidi-intoksikaatioissa, ja sillä itsellään on vähän
haittavaikutuksia (21). Intranasaalisesti annostellun naloksonin vaikuttavuus
lähentelee intramuskulaarista antotapaa (11).

3 Tutkimuksen tavoitteet

Tämän systemaattisen katsauksen tavoitteena on hakea tietoa intranasaalisesti
annettujen kipulääkkeiden tehokkuudesta ja haittavaikutuksista akuutin kivun
hoidossa sekä ensihoidossa että päivystyspoliklinikalla. Tietokantahaulla
pyritään löytämään satunnaistettuja vertailevia kokeita (RCT) ja muita
interventiotutkimuksia aiheesta.

4 Tutkimusaineisto ja menetelmät

Katsauksen koostamisessa sovellettiin periaatteita, jotka on kuvattu
artikkelissa “Preferred reporting items for systematic reviews and
metaanalyses: The Prisma statement”(22) .
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# hakutermi osumia
1 intranasal.mp. 25988
2 exp Administration, Intranasal/ 13628
3 1 or 2 25988
4 pain medication.mp. 3090
5 exp Pain Management/ 29219
6 4 or 5 31961
7 3 and 6 74
8 limit 7 to full text 41

Taulukko 1: Hakustrategia Ovid MEDLINE-tietokannasta.

4.1 Kirjallisuushaku

Tutkimuksia haettiin Ovid MEDLINE- ja Pubmed-tietokannoista. Ovid
MEDLINE-kannan hakuterminä oli intranasal.mp. or exp Administration,
Intranasal/ and pain medication.mp. or exp Pain Management/. Täydellinen
hakustrategia esitetään taulukossa 1. Vastaava haku tehtiin myös
Pubmed-tietokannasta. Tutkimusten tekijöihin ei otettu yhteyttä. Jäljelle
jääneistä artikkeleista suljettiin sisällön perusteella valintakriteerien
ulkopuolelle jääneet. Sisällön arvioimiseksi luettiin julkaisujen otsikot ja
tiivistelmät. Julkaisemattomia tutkimuksia ja julkaisuja ilman kokotekstiä ei
otettu haussa huomioon. Hakutuloksista rajattiin pois toiset katsaukset,
joiden lähdeluettelot käytiin läpi samoilla kriteereillä ja mukaan otettiin
alkuperäistutkimukset joita konehaku ei löytänyt. Kuvassa 1 esitetään
vuokaavio tutkimusten valinnasta.

4.2 Valinta- ja poissulkukriteerit

Katsaukseen valittiin kliiniset tutkimukset intranasaalisesti annostellun
kipulääkityksen vaikutuksesta akuutin kivun hoidossa ensihoidossa ja
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kokotekstiartikkelien manuaalinen 
tarkastus
(n=41)

artikkeleita löydetty muuta 
kautta (n=7)

artikkeleita löydetty 
tietokantahaulla (n=77)

artikkeleita mukaan 
katsaukseen (n=13)

artikkeleita rajattu pois (n=35)

ei intranasaalista antotapaa 4
tutkitaan muuta kuin lääkityksen tehoa 3
muu kuin opioidikipulääke 3
toimenpideanestesia 7
synnytyskipu 2
krooninen kipu 12
katsaus 4

tietokantahaulla rajattu pois 
kokotekstittömät artikkelit 

(n=36)

Kuva 1: Hakustrategia

päivystyksessä. Akuutin kivun määritelmän ulkopuolelle jätettiin
toimenpideanestesia, synnytyskipu ja kroonisten sairauksien
pahenemisvaiheet. Tutkimusten tuli raportoida kipu vastemuuttujana.

4.3 Datan kerääminen

Mukaan otetuista tutkimuksista kerättiin seuraavat tiedot: tutkimusmetodi,
osallistujien määrä ja ikäjakauma, potilasvalinta, käytetty interventio sekä
mahdollinen kontrolli, mitattu muuttuja, lääkityksellä aikaan saatu
kivunlievitys sekä haittavaikutukset.
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5 Tulokset

5.1 Valikoitujen alkuperäistutkimusten kuvaus

Haulla löydettiin 13 alkuperäistutkimusta, jotka täyttivät valintakriteerit.
Kipua mitattiin FLACC, FPS, FPS-R, NRS, VAS ja VRS-asteikoilla.
Kipuasteikot on validoitu kuhunkin tutkimukseen osallistuneille
potilasryhmille. Useimmissa tutkimuksissa verrattiin intranasaalisesti
annostellun opioidilääkkeen tehokkuutta toiseen lääkkeeseen tai antotapaan.

Intranasaalista lääkitystä verrattiin suonensisäiseen opioidiin 4
tutkimuksessa, (23, 14, 24, 9) lihakseen pistettyyn lääkitykseen 3
tutkimuksessa (25, 26, 27) ja toiseen intranasaalisesti annettuun lääkkeeseen
3 tutkimuksessa (28, 29, 30). Osassa tutkimuksista mitattiin pelkkää
intranasaalisen lääkkeen tehokkuutta ilman kontrolliryhmää (31, 32, 8).

Yhtä lukuun ottamatta kaikissa tutkimuksissa seurattiin haittavaikutusten
ilmenemistä. Mukana katsauksessa on 7 RCT-tutkimusta, joista 4 on
vähintään kaksoissokkoutettuja. Loput olivat havainnoivia
interventiotutkimuksia tai rekisteritutkimuksia. Alkuperäistutkimusten
metodologia on esitetty taulukossa 2.

5.2 Harhan riski valituissa tutkimuksissa

Otoskoot valituissa tutkimuksissa olivat useimmiten pieniä.
RCT-tutkimuksista osa oli sokkouttamattomia, (24, 25, 26) ja osassa ei
kerrottu oliko datan analysoijia sokkoutettu tai miten tämä oli
tehty (14, 28, 29). Rekisteritutkimuksissa potilasryhmiä ei oltu
satunnaistettu (23, 9). Interventiotutkimuksissa ei ollut
kontrolliryhmää (31, 32, 8).
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5.3 Potilasaineisto ja interventiot

Potilasväestö oli heterogeenista. Otoskoot vaihtelivat 20 (24) ja 1702 (23)
potilaan välillä. 11 tutkimuksessa intranasaalista kipulääkitystä tutkittiin
≤21 ikäisille vaihtelevilla ikäjakaumilla. 2 tutkimuksessa oli pediatriset
potilaat suljettu pois ikäjakaumien ollessa 16-60 (8) ja 18-65 (24). Kaikilla
potilailla hoidettiin akuuttia traumaperäistä kipua. Useimmissa tutkimuksissa
potilasvalinnan kriteerinä oli murtuma, isoloitu raajamurtuma tai pitkän
luun murtuma. Intranasaalisena lääkkeenä annettiin fentanyylia, diamorfiinia,
sufentaniilia ja ketamiinia. Suonensisäisistä lääkkeistä käytettiin morfiinia (14,
9) ja tramadolia (24). Adelgais ym:n rekisteritutkimuksessa kontrollina oli
suonensisäisesti annettu opioidi, jota ei tarkemmin rajattu (23). Lihakseen
pistettävään morfiiniin intranasaalisesti annosteltua kipulääkitystä verrattiin
kolmessa tutkimuksessa (25, 26, 27).
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Taulukko 2: Tutkimusten metodologia

tutkimus metodi N ikä potilasvalinta interventio kontrolli mitattu muuttuja

Adelgais,
2017

retrospektiivinen
poikittaistutkimus,
data kerättiin
potilastieto-
järjestelmästä

1702 0–18 Päivystyspotilaat,
joilla trauma,
akuutti kipu
tai em. liittyvä
toimenpide.

in-fentanyyli
(n=233)

iv-opioidi
(n=1469)

Kipupisteytys FLACC
(face, legs, activity, cry,
consolability) (0–10) tai
Faces Pain Scale– Revised
(0–10). Ennen ja 30 min
lääkkeen annostelun jälkeen

Borland,
2007

RCT,
kaksoissokkoutettu,
mukavuusotokseen
perustuva

67 7-15 Päivystyspotilaina
lapsia, joilla
kliinisesti
virheasentoinen
suljettu pitkän
luun murtuma.

in-fentanyyli,
painon
mukaan,
arviolta
1,4 µg/kg
ja iv
plasebolääke
(n=33)

iv-morfiini
n. 0,1 mg/kg
ja in-
plasebolääke
(n=34)

100mm VAS-asteikko,
potilaan raportoima kipu
0, 5, 10, 20 ja 30 minuutin
kohdalla lääkityksen jälkeen

Borland,
2011

RCT,
kaksoissokkoutettu

189 3–15 Päivystyspotilaina
lapsia, joilla
kliinisesti
virheasentoinen
suljettu pitkän
luun murtuma.

standardi-
konsentraation
(50 µg/ml)
in-fentanyyli
1,5 µg/kg
(n=98),
lisäannos
tarvittaessa

korkean
konsentraation
(300 µg/ml)
in-fentanyyli
1,5 µg/kg
(n=91),
lisäannos
tarvittaessa

100mm VAS-asteikko
vähintään 7v iän tai hoitajan
arvion perusteella, muille
FPS-R-asteikko. Tulokset
ennen lääkkeen antoa ja sen
jälkeen 10 min. välein 30
min. asti.

Chew,
2017

RCT,
sokkouttamaton

20 18–65 Päivystyspotilaat,
joilla keskivaikea-
vaikea kipu
akuutin lihas-
rankaperäisen
trauman vuoksi.

1,5 µg / kg
in-fentanyyli
+ 2 mg / kg
iv-tramadoli
(n=10)

pelkkä iv-
tramadoli
2 mg / kg
(n=10)

VAS-luvun (0-100 mm)
paraneminen 10 minuutissa
intervention jälkeen

Cole, 2009 prospektiivinen
interventiotutkimus

46 1-3 Päivystyspotilaat,
12-36kk,
vähintään 10kg.
Keskivaikea-
vaikea kipu
akuutista
vammasta

in-fentanyyli
1,5 µg/kg,
tarvittaessa
toinen annos
0,5 µg/kg
10 minuutin
kohdalla

- FLACC-kipupisteet ennen
lääkkeen annostelua ja 10
sekä 30 minuuttia annostelun
jälkeen

Crellin,
2010

prospektiivinen
havaintotutkimus

36 5-18 Päivystyspotilaat
joilla isoloitu
yläraajan
murtuma

in-fentanyyli
potilaan
painon
mukaan 2kg
intervalleilla,
arviolta
1,5 µg/kg

- VAS 5, 10, 20, 30 ja 60
minuutin kohdalla lääkkeen
jälkeen.

Graudins,
2015

RCT,
kaksoissokkoutettu

80 6-11 Päivystyspotilaat
3-13v, alle 50kg,
keskivaikea-
vaikea kipu
raajavamman
vuoksi

in-fentanyyli
1,5 µg/kg
(n=37)

in-ketamiini
1 mg/kg
(n=36)

Kipupisteytyksen
paraneminen 30 minuutin
kohdalla lääkityksen jälkeen.
3-6 vuotiaille Faces Pain
Scale–Revised ja väh. 7
vuotiailla VAS-asteikko.
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Taulukko 2 ...jatkuu edelliseltä sivulta

tutkimus metodi N ikä potilasvalinta interventio kontrolli mitattu muuttuja

Kendall,
2001

RCT, monikeskus 404 3-16 Päivystyspotilaat,
joilla kliinisesti
ylä- tai alaraajan
murtuma

in-
diamorfiini
0,1 mg/kg
(n=204)

im-morfiini
0,2 mg/kg
(n=200)

Potilaan raportoima kipu
FPS-asteikolla ennen
lääkettä ja 5, 10, 20, 30
minuutin kohdalla.

Reynolds,
2017

RCT, Potilaat,
vanhemmat,
hoitavat lääkärit,
datan analysoijat
sokkoutettu

87 4-17 Päivystyspotilaat,
akuutti kipu
johtuen epäillystä
isoloidusta
raajamurtumasta.

in-fentanyyli
1,5 µg/kg
(n=41)

in-ketamiini
1 mg/kg
(n=41)

Kipupisteytyksen
paraneminen 20 minuutin
kohdalla lääkityksen jälkeen.
4-10 vuotiaille FPS-R ja 11-
17 vuotiailla VAS-asteikko.

Schacherer,
2015

retrospektiivinen
ja
prospektiivinen
rekisteritutkimus

94 3-21 Päivystyspotilaat
3-21v, pitkän
luun murtuman
kliininen epäily

in-fentanyyli
1,5 µg/kg,
toinen annos
tarvittaessa
10 minuutin
kuluttua
(n=23)

iv-morfiini
(n=71)

Toisen annoksen tarve.
Lääkityksen vaste luokiteltiin
tehokkaaksi jos kipupisteytys
(Wong-Baker FACES Pain
Rating Scale) laski 20
minuutin sisällä vähintään 2
pistettä.

Steenblik,
2012

havaintotutkimus,
sokkouttamaton,
satunnaistamaton
mukavuusotokseen
perustuva

40 16-60 Hiihtokeskuksen
klinikan
traumapotilaat
joilla keskivaikea-
vaikea kipu.

in-
sufentaniili
0,5 µg/kg

- Potilaan raportoimien
kipupisteiden (asteikolla
0-10) lasku 10, 20, and 30
minuutin kohdalla lääkkeen
annosta.

Wilson,
1997

RCT 58 3-16 Päivystyspotilaat
joilla kliinisesti
epäilty raajan
murtumaa.

in-
diamorfiini
0,1 mg/kg
(n=30)

im-morfiini
0,2 mg/kg
(n=22)

0, 5, 10, 20, ja 30 minuutin
kohdalla kipupisteet, GCS,
happisaturaatio

Younge,
1999

Satunnaistettu
avoimin
merkinnöin tehty
pilottitutkimus

47 3-10 Päivystyspotilaat
joilla kliininen
raajan murtuma

in-fentanyyli
1 µg/kg
(n=24)

im-morfiini
0.2 mg/kg
(n=23)

Kipupisteet,
haittatapahtumat,
fysiologinen data 0, 5,
10, 20 ja 30 min kohdalla

5.4 Muutokset mitatussa kivussa

Yhteenveto valituissa alkuperäistutkimuksissa todettujen intervention
jälkeisten kipumittaustulosten muutoksesta on taulukossa 3. Tutkimuksien
potilasaineistossa oli yhteensä 2870 potilasta. Kymmenessä tutkimuksessa
verrattiin intranasaalista opioidia kontrolliryhmään. Kahdeksassa
tutkimuksessa ei ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkitsevää eroa
kivunlievityksessä.

Kolmessa tutkimuksessa ei ollut kontrolliryhmää. Niistä kahdessa kipupisteet
laskivat merkittävästi intranasaalista fentanyyliä saaneilla (31, 32). Steenblik
ym. ei ottanut kantaa pistelaskun merkittävyyteen sufentaniililla lääkityillä
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murtumapotilailla (8).

Intranasaalisia opioideja verrattiin lihaksensisäisesti annettuun morfiiniin
kolmessa tutkimuksessa. Yhdessä tutkimuksessa fentanyyliä saaneilla
kivunlievitys oli nopeampi (27) ja 10 minuutin kohdalla havaittiin
tilastollisesti merkitsevä ero kivunlievityksen tehokkuudessa fentanyylin
eduksi. Kahdessa tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevää eroa ei
havaittu (25, 26). Puolen tunnin seurannan jälkeen ei tilastollisesti
merkitsevää eroa kivunlievityksen tehossa lihakseen annettuun lääkkeeseen
havaittu missään tutkimuksessa.

Chew ym. havaitsivat että intranasaalisen fentanyylin lisääminen
suonensisäiseen tramadoliin tehosti merkittävästi kivunhoitoa (24).

5.5 Haittavaikutukset

Ilmenneet haittavaikutukset on esitetty taulukossa 3. Haittavaikutuksia
raportoitiin vaihtelevasti. Eri alkuperäistutkimuksissa esitetyt
haittavaikutusten esiintymät eivät ole yhteismitallisia koska
haittavaikutuksen määritelmä vaihteli. Esimerkiksi Borland ym:n (14) yleisin
haittavaikutus oli paha maku suussa, kun Cole ym:n mukaan
haittavaikutuksen määritelmä oli interventiota kuten maskiventilaatiota,
intubaatiota tai naloksonin annostelua vaativa tapahtuma. Pahan maun
lisäksi muita yleisiä haittavaikutuksia olivat sedaatio, (28, 29) pahoinvointi
(14, 28, 8, 27) ja huimaus (24, 29, 8). Intranasaalisesti lääkettä saaneilla ei
esiintynyt haittavaikutuksia tilastollisesti merkitsevästi enempää kuin
kontrolliryhmässä (23, 29, 25, 27).
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Taulukko 3: Tutkimusten tulokset

tutkimus mitattu muuttuja tulos haittavaikutukset

Adelgais,
2017

Kipupisteytys FLACC
(face, legs, activity, cry,
consolability) (0–10) tai
Faces Pain Scale– Revised
(0–10). Ennen ja 30 min
lääkkeen annostelun jälkeen

Kipupisteytyksen mediaanimuutos sama
(-4) molemmissa ryhmissä. Lääkkeen
annostelu toistettiin useammin iv-
lääkeryhmässä (27% [24-31]) kuin in-
ryhmässä (16% [12-21]).

Naloksonia, lisähappea tai ilmatien
tukemista ei tarvittu. Happisaturaation
laskua ilmeni, jossa ei ollut ryhmien välillä
eroa.

Borland,
2007

100mm VAS asteikko,
potilaan raportoima kipu
0, 5, 10, 20 ja 30 minuutin
kohdalla lääkityksen jälkeen

Ryhmien välillä ei tilastollisesti
merkitsevää eroa. Ryhmien VAS-tulokset
yhdistettiin jolloin 5 minuutin kohdalla
lääkityksen jälkeen VAS-lasku keskimäärin
oli 20 mm (P=.000), 10 min. kohdalla
4mm (P=.012) ja 20 min. kohdalla 8 mm
(P=.000).

Kolmella fentanyylia saaneella oli paha
maku suussa, ei estänyt jatkoannostelua.
Yksi oksensi 20 min kohdalla, mutta
oli oksennellut jo ennen kipulääkityksen
saamista. Vitaaleissa ei merkittäviä
muutoksia. Ei vaikeita haittavaikutuksia.

Borland,
2011

100mm VAS-asteikko
vähintään 7v iän tai hoitajan
arvion perusteella, muille
FPS-R-asteikko. Tulokset
ennen lääkkeen antoa ja sen
jälkeen 10 min. välein 30
min. asti.

Mediaani VAS ennen lääkitystä oli
80.0 mm (kvartiiliväli [IQR] 60.0-
95.5) standardikonsentraatioryhmässä
ja 77.5 mm (IQR 60.0-100) korkean
konsentraation ryhmässä. 10 min.
kohdalla 49.5 mm (IQR 26.5-68.5) ja 43.0
mm (IQR 15.2-66.0), 20 min. kohdalla
27.5 mm (IQR 18.5-56.5) ja 35.0 mm (IQR
9.0–57.0), 30 min kohdalla 20.0 mm (IQR
10.0-46.0) ja 21.5 mm (IQR 4.75-51.0).

Yleisimmät haittavaikutukset: sedaatio,
pahoinvointi, kutina. Yksi potilas sai
ondansetronia jatkuvaan oksenteluun.
Muut eivät tarvineet sivuvaikutuksiin
lääkitystä kuten naloksonia tai
antihistamiineja.

Chew,
2017

VAS-luvun (0-100 mm)
paraneminen 10 minuutissa
intervention jälkeen

Keskiarvo VAS-luvun paraneminen
fentanyyli + tramadoli-ryhmässä ja pelkkä
tramadoli-ryhmässä 29.8 ± 8.4 mm ja 19.6
± 9.7 mm, kussakin.

Fentanyyli + tramadoliryhmässä
huimausta 3 (30%) potilaalla ja
MAP lasku keskimäärin 13,35 mmHg.
Tramadoliryhmässä huimausta 4 (40%)
potilaalla ja MAP lasku 7,65 mmHg.

Cole, 2009 FLACC-kipupisteet ennen
lääkkeen annostelua ja 10
sekä 30 minuuttia annostelun
jälkeen

Mediaani FLACC-pisteet ennen
intranasaalista fentanyylia 8 (kvartiiliväli
[IQR] 5–10), 10 min fentanyylin jälkeen
2 (IQR 0–4) (P < 0.0001) ja 30 min
fentanyylin jälkeen 0 (IQR 0–2) (P <
0.0001). Kliinisesti merkittävä FLACC-
pisteiden lasku 93%:lla potilaista 10 min
kohdalla ja 98%:lla 30 min kohdalla.

Haittavaikutuksen määritelmä
tutkimuksessa oli interventiota kuten
maskiventilaatiota, intubaatiota ja
naloksonin annostelua vaativa tapahtuma.
Näitä haittavaikutuksia ei ilmentynyt.
Yksi potilas sai 30 minuutin seurannassa
iv-morfiinia lisälääkitykseksi.
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Taulukko 3 ...jatkuu edelliseltä sivulta

tutkimus mitattu muuttuja tulos haittavaikutukset

Crellin,
2010

VAS 5, 10, 20, 30 ja 60
minuutin kohdalla lääkkeen
jälkeen.

Mediaani-VAS laski 7:stä (kvartiiliväli
5–10) ennen lääkitystä 5:een (4–8) 5
min. kohdalla and 2:een (1–4) 30 ja
60 min. kohdalla. 21 (58%) potilasta
ei tarvinut lisää kipulääkitystä saman
päivystyskäynnin aikana.

Haittavaikutuksia ei ilmennyt. Ei
nasaalista tai kurkun ärsytystä, eikä
aivastelua. Ei hypotensiota eikä hypoksiaa.
Potilaat olivat heräteltävissä.

Graudins,
2015

Kipupisteytyksen
paraneminen 30 minuutin
kohdalla lääkityksen jälkeen.
3-6 vuotiaille Faces Pain
Scale–Revised ja väh. 7
vuotiailla VAS-asteikko.

30 minuutin kohdalla kipupisteiden
mediaanivähennykset ketamiinille ja
fentanyylille olivat 45 mm ja 40 mm. (ero
5 mm; 95% luottamusväli ±10-20 mm)

Fentanyyliryhmässä haittavaikutuksia
raportoi 40,5% ja ketamiiniryhmässä
77,8% potilaista. Yleisimpiä
haittavaikutuksia olivat paha maku
suussa, uneliaisuus ja huimaus.

Kendall,
2001

Potilaan raportoima kipu
FPS-asteikolla ennen
lääkettä ja 5, 10, 20, 30
minuutin kohdalla.

Kipupisteiden jakauma suihkeryhmällä
matalampi kuin im-ryhmällä 5 (4.29, P
= 0.04), 10 (8.74, P = 0.003), ja 20
minuutin kohdalla (9.84, P = 0.002)
lääkityksen jälkeen, mutta pisteissä ei eroa
30 minuutin jälkeen (1.66, P = 0.20).

24% IN- ja 19% IM-potilaista sai
haittavaikutuksia. Puolet haitoista
oli paikallista ärsytystä annostelupaikassa.
Ei eroa ryhmien välillä pulssin,
hengitystaajuuden ja GCS:n suhteen.
8%:lla IN-ryhmässä SaO2 laski alle 95%.

Reynolds,
2017

Kipupisteytyksen
paraneminen 20 minuutin
kohdalla lääkityksen jälkeen.
4-10 vuotiaille FPS-R ja 11-
17 vuotiailla VAS-asteikko.

Kipupisteiden laskun keskiarvo 20
minuutin kohdalla oli 44 ± 36
ketamiinille ja 35 ± 29 fentanyylille.
(ero keskimäärin = 9 [95% luottamusväli
= -5-23]). 77% ketamiiniryhmästä ja
80% fentanyyliryhmästä sai kliinisesti
merkittävän kivunlievityksen (20/100) 20
minuutin sisällä.

61% fentanyylipotilaista ja kaikki
ketamiinipotilaat raportoivat
haittavaikutuksia. Fentanyyliryhmässä
oli yksi hypotensio, joka väistyi ilman
interventiota. Muut haittavaikutukset
olivat lieviä.

Schacherer,
2015

Toisen annoksen tarve.
Lääkityksen vaste luokiteltiin
tehokkaaksi jos kipupisteytys
(Wong-Baker FACES Pain
Rating Scale) laski 20
minuutin sisällä vähintään 2
pistettä.

16 potilasta tarvitsi toisen annoksen:
14 (20%) IV morfiiniryhmässä ja 2
(9%) in-fentanyyliryhmässä (P = 0.34).
Tehokas vaste 10 potilaalla (14%) iv-
morfiiniryhmässä ja 6 potilaalla (26%)
in-fentanyyliryhmässä (P = 0.45).

-

Steenblik,
2012

Potilaan raportoimien
kipupisteiden (asteikolla
0-10) lasku 10, 20, and 30
minuutin kohdalla lääkkeen
annosta.

Keskiarvokipu saapumishetkellä
9, keskimääräinen lasku 4.7 (95%
luottamusväli 3.67-5.57) 10 min., 5.79
(95%, 4.81-6.77) 20 min. ja 5.74 (95%,
4.72-6.76) 30 min. kohdalla.

Yleisin haittavaikutus oli huimaus (7,5%
potilaista). Riittämätön kivunlievitys
oli (5%:lla). 1 potilas (2,5%) oksensi.
Hypoksia 1 potilaalla joka sai sufentaniilia
toisen annoksen.

Wilson,
1997

0, 5, 10, 20, ja 30 minuutin
kohdalla kipupisteet, GCS,
happisaturaatio

Kipupisteiden mediaanilaskujen summa
oli parempi in-diamorfiinilla kuin im-
morfiinilla (9 vrt. 8). Tulos ei ollut
tilastollisesti merkitsevä. (P = 0.4, Mann-
Whitney U testi)

Ei epätoivottuja haittavaikutuksia: ei
happisaturaation eikä GCS-pisteiden
laskua.
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Taulukko 3 ...jatkuu edelliseltä sivulta

tutkimus mitattu muuttuja tulos haittavaikutukset

Younge,
1999

Kipupisteet,
haittatapahtumat,
fysiologinen data 0, 5,
10, 20 ja 30 min kohdalla

10 minuutin kohdalla in-
fentanyyliryhmällä oli pienemmät
kipupisteet kuin im-morfiiniryhmällä.
Muuten tilastollista eroa ei ollut.

Happisaturaatiot ryhmien välillä
samanlaiset. INF-ryhmässä matalin
94%. Ei bradykardiaa. Ei GCS pisteiden
laskua. Yksi potilas sai lisälääkitystä ja
oksensi.

6 Pohdinta

6.1 Löydökset

Intranasaalinen lääkkeenantotapa mahdollistaa nopean annostelun ennen
kuin suoniyhteys on avattu. Katsauksessa vertailtiin intranasaalisesti
annosteltujen lääkkeiden vaikutusta suonensisäisiin ja lihakseen
annosteltuihin kipulääkkeisiin. Kaikissa alkuperäistutkimuksissa tutkittiin
akuutin traumakivun hoitoa päivystysvastaanoton olosuhteissa.

Kahdessa tutkimuksessa nähtiin merkittävä ero ajassa joka kestää potilaan
päivystykseen saapumisesta siihen kun potilaalle annostellaan kipulääkettä.
Molemmissa verrattiin nenään sumutettua fentanyylia suoneen annosteltuun
morfiiniin (23, 9). Intranasaalisesti annettu lääke imeytyy nopeammin ja
suuremmalla hyötyosuudella kuin suun kautta annettu. Tämän selittävät
farmakokineettiset syyt. Intranasaalisesti annetun lääkkeen käyttö johti
edellä mainituissa tutkimuksissa kuitenkin nopeampaan kivunlievitykseen kuin
suonensisäisesti annettu lääke, jossa taas imeytymisnopeuden ja suuremman
hyötyosuuden pitäisi suosia suonensisäistä lääkettä. Lääkkeen annostelu siis
viivästyi verrattuna intranasaaliseen lääkitykseen. Suonensisäisen lääkityksen
antoa viivyttää, että tarvitaan osaava ammattihenkilö avaamaan suoniyhteys
ja suonten löytäminen voi olla vaikeaa esimerkiksi potilaan ollessa sokissa.
Kivunhoidon aloitusta voitaisiin siis nopeuttaa intranasaalisella lääkkeellä
vaikka sitten siirryttäisiinkin tarvittaessa suonensisäiseen lääkitykseen. Tämä
lyhentäisi aikaa, jonka potilas joutuu kärsimään voimakkaasta kivusta.
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Useassa tutkimuksessa kipupisteiden lasku intranasaalisesti annostellulla
lääkkeellä oli merkittävää. Kliinisesti merkittävän kivunlievitystehon
määritelmä vaihteli. Kymmenportaisella kipuasteikolla mitattuna
merkittävänä pidettiin 1 tai 2 pisteen laskua. VAS-asteikolla merkittävänä
pidettiin 10 mm tai 20 mm laskua. 1990-luvulla tehdyissä tutkimuksissa
merkittävyyteen ei otettu kantaa ollenkaan. Muutoin tutkimusten iällä ei
ollut yhteyttä siihen minkälaista muutosta kipuasteikolla pidettiin
merkittävänä.

Younge ym:n tutkimuksessa lapsipotilaiden kipua mittasivat sekä
terveydenhuollon ammattilainen Wong Baker faces-asteikolla että potilaiden
vanhemmat VAS-asteikolla (27). Ammattilaisten mittaustuloksissa nähtiin
tilastollisesti merkitsevä ero 10 minuutin kohdalla annostelusta
intranasaalisen fentanyylin eduksi verrattuna intramuskulaariseen morfiiniin.
Vanhempien tekemissä mittauksissa tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien
välillä ei nähty. Mittaustapojen välisellä erolle ei annettu selitystä. On
mahdollista että hoitajien käyttämä portaittainen (0-5) Wong Baker
faces-asteikko ei ole riittävän hienojakoinen. Tämä voi altistaa virheiden
syntymiselle tutkimuksessa jossa oli potilaita vain 47. Lisäksi potilaiden
vanhemmat käyttivät portaatonta VAS-asteikkoa, joka voi auttaa kivun
tarkemmassa raportoinnissa.

Reynolds ym:n sokkoutetussa tutkimuksessa verrattiin fentanyyliä ja
ketamiinia, jotka molemmat annosteltiin intranasaalisesti. Kivun
lievityksessä lääkkeiden tehokkuudet vastasivat toisiaan. Ketamiinia
saaneella ryhmällä esiintyi enemmän haittavaikutuksia kuin fentanyylia
saaneilla. Vakavia haittavaikutuksia ei kuitenkaan kummallakaan ryhmällä
esiintynyt. Ketamiini lievittää kipua tehokkaasti, eikä se aiheuta
hengityslamaa kipua lievittävillä annoksilla. Intranasaalinen ketamiini voisi
olla siis vaihtoehto fentanyylille potilailla joille fentanyyli tai muu
opioidilääke ei sovi. Sitä voitaisiin myös hyödyntää opioidilääkettä saaneen
potilaan lisälääkityksenä jos hemodynamiikkaa tai hengitysfunktiota ei
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haluta vaarantaa. Erityisen hyödyllinen se voisi olla ensihoidon käytössä tai
suuronnettomuustilanteessa missä potilaiden elintoimintojen seurantaan ei
ole yhtä hyviä edellytyksiä kuin sairaalassa.

Chew ym. vertasivat aikuispotilailla intranasaalista fentanyylia ja
suonensisäisesti annettua tramadolia yhdessä pelkkään suonensisäiseen
tramadolilääkitykseen (24). Molemmissa ryhmissä tramadolia annettiin sama
annos. Kumpaakin lääkettä saaneessa ryhmässä kivunlievitys oli
merkittävästi parempi ja haittavaikutuksia enemmän. Tässä ryhmässä siis
opioidilääkityksen kokonaismäärä oli suurempi, eikä intranasaalisesti
annosteltua fentanyyliä kompensoitu mitenkään suonensisäisesti annetun
tramadolin annoksessa. On mahdollista että haittavaikutusten suurempi
määrä ei johdu intranasaalisesta fentanyylilääkityksestä, vaan suuremmasta
opioidimäärästä. Lisätutkimuksia aikuisilla tarvittaisiin, koska suurin osa
tämän katsauksen alkuperäistutkimuksista kohdistuu pediatrisiin potilaisiin.
Parempi tutkimuksen metodologia tekisi tuloksista luotettavampia,
esimerkkinä Borland ym:n kaksoissokkoutettu tutkimusprotokolla, jossa
annettiin oikea lääkitys ja plasebolääke jokaiselle potilaalle sekä
suonensisäisesti että intranasaalisesti (14).

Borland ym. vertailivat fentanyylin standardia (50 µg/ml) ja korkeaa (300
µg/ml) konsentraatiota intranasaalisesti annosteltuna (28). Ryhmien välillä
ei kipupisteiden laskussa nähty merkittävää eroa, mutta
standardikonsentraation fentanyylia saaneessa ryhmässä alle 50 kg potilaiden
kipupisteiden lasku painavampiin potilaisiin verrattuna oli merkittävästi
suurempi kuin vastaavasti korkean konsentraation fentanyylia saaneilla.
Tämän perusteella vaikuttaa että painavammilla potilailla annettava
lääkkeen tilavuus kasvaa liian suureksi. Koko lääkeannos ei pääse
imeytymään nenän limakalvolta, vaan osa valuu nieluun ja imeytyy
ruoansulatuskanavan kautta huonommalla hyötyosuudella. Fentanyyli
korkeammalla konsentraatiolla tai fentanyyliä voimakkaampi tai paremmin
imeytyvä opioidilääke olisivat hyvä tutkimuksen kohde aikuispotilaiden
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akuutin kivun hoidossa.

Haittavaikutuksia raportoitiin vaihtelevasti. Esimerkiksi Adelgais ym.
retrospektiivisessä tutkimuksessa turvallisuuden muuttujina olivat vain
sairaskertomukseen kirjattu opioidin vastalääkkeen käyttö tai
hengitysfunktion alenema.

Kaikista tutkimuksista ei selvinnyt miten haittavaikutusten ilmenemistä
kysyttiin potilailta, esimerkiksi Graudins ym:n tutkimus (29). Reynolds
käytti standardoitua tarkistuslistaa, jonka avulla haittavaikutukset
raportoitiin (30). Steenblik ym:n tutkimuksessa potilaita monitoroitiin
sedaation, hengitysfunktion aleneman ja hypotension varalta, eikä potilaan
subjektiivista haittakokemusta kysytty (8). Aina ei kerrottu miten
haittavaikutus havaittiin. Esimerkiksi Borland ym. (14) ilmoitti vain että
hoitaja tai hoitava lääkäri raportoi ilmenneet haittavaikutukset.

Eri alkuperäistutkimuksissa esitetyt haittavaikutusten esiintymät eivät ole
yhteismitallisia koska haittavaikutuksen määritelmä vaihteli. Esimerkiksi
Borland ym:n (14) yleisin haittavaikutus oli paha maku suussa, kun Cole
ym:n mukaan haittavaikutuksen määritelmä oli interventiota kuten
maskiventilaatiota, intubaatiota tai naloksonin annostelua vaativa
tapahtuma. Pahan maun lisäksi muita yleisiä haittavaikutuksia olivat
sedaatio, (28, 29) pahoinvointi (14, 28, 8, 27) ja huimaus (24, 29, 8).
Graudins ym. havaitsivat haittavaikutuksien määrässä tilastollisesti
merkitsevän eron intranasaalisen fentanyylin hyväksi verrattuna
intranasaaliseen ketamiiniin (29). Seuranta-aika oli useissa tutkimuksissa
vain 30 minuuttia, joka saattaa vaikuttaa haittavaikutusten havaitsemiseen.

6.2 Rajoitukset

Katsaukseen otettiin mukaan vain englanninkielisiä alkuperäistutkimuksia.
Valitut tutkimukset on tehty viidessä maassa. Tutkimuksista 4 on tehty
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Australiassa, 4 Yhdysvalloissa, 3 Iso-Britanniassa, 1 Malesiassa ja 1
Uudessa-Seelannissa. Tutkimustulokset eivät välttämättä ole yleistettävissä
suomalaiseen väestöön. Tutkimusten otoskoot olivat enimmäkseen pieniä ja
niiden laatu vaihtelevaa. Tutkimusmetodologia tutkimuksissa vaihteli myös
kaksoissokkotutkimuksista interventiotutkimuksiin ilman kontrolliryhmää ja
rekisteritutkimuksiin.

Lopputulokset eivät ole keskenään hyvin vertailukelpoisia, koska tutkimukset
vertaavat osittain eri lääkkeitä, ne on tehty erilaisilla kipuasteikoilla, eivätkä
kontrolliryhmät vastaa toisiaan. Tutkimusten tuloksia yhdistelemällä ei voida
tehdä kvantitatiivisia päätelmiä.

6.3 Johtopäätökset

Intranasaalinen lääkkeen annostelu on yleistynyt ensihoidossa ja
päivystyspotilaiden kivunhoidossa. Lääkkeenantoreittinä nenän limakalvon
kautta annostelulla on useita hyviä puolia. Lääkkeen vaikutus saadaan
nopeammin kuin lihaksensisäisellä annostelulla ja sopivan lääkeannoksen
titraus on helpompaa. Suun kautta annosteluun verrattuna vaikutus on
nopeampi ja hyötyosuus on parempi, koska intranasaalisella annostelulla
vältetään ensikierron metabolia. Suonensisäiseen annosteluun verrattuna
intranasaalisella annostelulla potilas voi saada nopeampaa kivunhoitoa,
koska se vaatii hoitohenkilöstöltä vähemmän taitoa, ja onnistuu helpommin
silloinkin kun suoniyhteys on esimerkiksi hypovolemian takia vaikea saada.
Suomessa on alueita, joilla ensihoito liikkuu pitkiä välimatkoja.
Päivystyspisteiden verkosto on harvenemassa ja pohjoisessa ensihoito voi
joutua ajamaan joidenkin potilaiden vuoksi tehtävällä yli 100 km
matkoja (33). Kun potilasta kuljetaan pitkään, kivun hoito ei voi odottaa
sairaalapäivystykseen pääsyä. Kivun tehokkaalle hoidolle ensihoidon piirissä
on siis tarvetta.

Intranasaalista annostelua rajoittaa lääkevalmisteen tilavuus joka nenän
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limakalvolle voidaan tehokkaasti antaa. Intranasaalisesta annostelusta
kivunhoidossa löytyykin enemmän tutkimuksia pediatrisilla potilailla, joilla
pienemmän kehon massan vuoksi myös lääkeannosten tilavuus jää
pienemmäksi. Lisää tutkimustietoa tarvitaan korkeamman konsentraation
lääkeaineista, joilla painavampien potilaidenkin adekvaatti kivunhoito voisi
onnistua intranasaalisesti.
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