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AsiA: LAUSUNTOASIA PENTOBARBITAALISTA

usu
koskien pentobarbitaali -h

1. Mihin "perinteiseen" huumausaineeseen ainetta voidaan venata?

Pentobarbitaalion luokiteltu Suomessa huumausaineeksi. "Perinteisiin" huumausaineisiin verrattuna
pentobarbitaalilla on samankaltaisia ominaisuuksia kuin morfiinilla taiheroiinilla.

2. M¡nkälainen huumausaine pentobarbitaali on ominaisuuksiltaan?

Pentobarbitaali vaikuttaa rauhoittavasti pieninä annoksina ja unettavasti suurempina annoksina. Aineella on
myÖs kouristuksia eståvä vaikutus. Pentobarbitaalí on ollut aiemmin Suomessa käytossä resep¡llä
mååråttävänä unilääkkeenå, mutta merkittävän päihdekäytÖn ja lukuisten myrkytyskuolemien takia lääkeaine
ei ole enåä markkinoilla. Pentobarbitaali kuuluu lyhfiaikutteisiin barbituraatteihin, ja sen eliminaation
puoliintumisaika on 15 - 48 h. Pentobarbitaali lamaa laaja-alaisesti keskushermostoa ja voi aiheuttaa
suurina annoksina kooman, hengityslaman ja verenpaineen romahtamisen.

3. M¡kä on pentobarbitaalin keskimeärä¡nen käyttöannos?

Pentobarbitaalin määritelty hoidollinen vuorokausiannos (DDD) on 100 mg. Huumaavassa tarkoítuksessa
$ypillinen kerta-annos on 150 mg ja päíväannos 400 mg.

4. M¡kä on pantobarb¡taalin käyttötapa?

Pentobarbitiaalia kåytetåån yleenså suun kåutte, mutta sitå voidaan myft injektoida taskimoon tai fihaksecn
tai kåyttää rektaalisesti.

5. Minkälaiset vaikutukset pentobarbitaalilla on käyttäjään ja voidaanko vaikutuksia rinnastaa tai venata
jonkun toisen huumausaineen vaikutuksiin?

Pentobarbitaalin vaikutus alkaa minuuteissa ja keståå 4 - I h. Pienellä annoksella vaikutus on yleensä
rauhoittava ja väsyttävä. Haittavaikutuksia ovat päånsårky, ruoansulatuskanavan håiriÖt ja muistin
huononeminen. Suuremman annoksen jälkeen käyttåjä voi vaikuttaa päihtyneeltå johtuen pentobarbitaalin
paradoksaalisista kiihdyttäv¡stä ja euforisista vaikutuksista, jotka ovat verrattavissa morfiinin vaikutuksiin.
Heroiiniriippuvaíset voivat käyttäå barbituraatteja korvikkeena, mikåli heroiinia ei ole saatavilla, ja toisinaan
he kåyttävåt heroiinia ja barbituraatteja samanaikaisesti.
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6. Mikä on käyttäjän yliannostusriski?

Pä]hdelayltäjälle muodostuu p-entoba_rbltaatín rauhoitta_Vjile ja eufqrtseiurtle vailutuls_ilte. toleranssi,joten 2 _
3 viikon jaþvan kåytÖn j¿keen painoeváikutusta ei ànåå sãaoa samãa ãnnà[t;tú Ja ãnnosta uyiyy
kasvattaa. Toleranssi ei kuitenkaan kehity hengityslamalle vastaavasti, joten yliannojtusriski on lait<uvassa
käytÖssä suuri. Tolerantilla käyttäjallä päiväannos saattaa olla 1 g suuruusluokkaa, kun kuolemáan johtava
annos voi olla vain 2 - 3 g. Pentobarbitaali aiheutti Suomessa 1960-80 -tuvuilla huomattavan patjon
yliannostuksesta johtuneita myrkytyskuolemia, jotka olivat sekå tapaturmaisia kuolemia että itsemurhia.

7. Mikä on aineen välitön vaikutus käyttäjään?

Samoin kuin alkoholin kåytössä, pentobarbitaalin vaikutus riippuu aineen kåyttÖhistoriaste, toleranss¡sta,
káyttÖtavasta ia ympår¡stÖstä. Nukkumaan rlentåesså otettu annos toimll unilaefteena, mutta på¡väaikaan
otettu annos voi aiheuttaa euforiaa, päihtymistä ja sekavaa kåytÖstå. Alkoholi, bentsodiatsepiinit ¡a opioidit
tehostavat pentobarbitaalin vaikutuksia. Vrt. myös kohta S.

8. Mitkä ovat mahdollisen lyhytaikaisen käytön vaikutukset terveydeile?

Lyhytaikaisesta kåytöstä uniläåkkeenä hoitoannoksilla ei ole haittaa terveydelle, mutta keskushermostoa
lamaava vaikutus ja siitä johtuva suorituskyvyn huononeminen kestävät noin vuorokauden ajan otetusta
annoksesta lukien. Tåmä voi vaikuttaa autolla ajokykyyn ja muuhun tarkkuutta vaativaan toimintaan.

9. Mitkä ovat mahdollisen pitkäaikaisen käytön vaikutukset terveydette?

Pitkäaikainen pentobarbitaalin käyttÖ jo hoidollisillakin annoksilla johtaa todennäkoisesti riippuvuuteen ja
toleranssin kehittymiseen. Jatkuvassa käytÖssä päiväannokset nousevat, ja tunnetaan tapauksia, joissa
pentobarbitaalia on tarvittu 1,5 -2,5 g päivässä påihtymistilan yttäpitämiseksi. Vakavan myrkytyksên riski on
suuri, koska kåytetty annos ja tappava annos ovat låhellä toisiaan. Äkil¡inen vieroitus pentóbarbitaalista
synnyttää voimakkaat vieroitusoireet, jotka ovat samankaltaisia kuin alkoholivieroitusoireet. Ne saavuttavat
maksiminsa 2 - 3 påivåssä kåyton lopettam¡sen jålkeen. Vieroitusoireisiin kuuluvat fyysinen heikkous,
levottomuus ja pahoinvointi. Vaikeíssa tapauksissa esiintyy kouristuksia ja detiriun iiemensie fiuoppohulluus)
muistuttava kiihtymys- ja sekavuustila, joka on hengenvaarallinen. Delirium ei ote kuitenkaan vãistamätÖn, ja
oireet voivat helpottua runsaan viikon kuluttua.

10. Voidaanko pentobarbitaalia ominaisuukslensa perusteella pitää erittäin vaarallisena huumausaineena eli
liittyykÖ käyttöön virheellisestä annostelusta johtuva hengenvaara, tyhytaikaisestakin käytöstä johtuva
vakavan terveydellisen vaurion vaara tai voimakkaat vieroitusoireet?

Pentobarbitaalia on pidettävä erittäin vaarallisena huumausaineena virheellisestä annostelusta johtuvan
hengenvaaran ja voimakkaiden vieroitusoireiden takia.

Yksikönpäàllikkö Teemu Gunnar
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