
36 FINNANEST 2005, 38 (1)

Alkutaival

Parasetamoli on varsin vanha lääkemolekyyli (ku-
va 1). Se otettiin kliiniseen käyttöön ensimmäisen 
kerran vuonna 1893. Lääkkeen varsinainen kulta-
aika alkoi 1950-luvulla, kun havaittiin parasetamo-
lin olevan fenasetiinin aktiivinen metaboliitti, jol-
ta puuttuu fenasetiinin haittavaikutukset. Pitkästä 
elinkaarestaan huolimatta, parasetamolin vaikutus-
mekanismi on edelleen epäselvä.
Ensimmäiset kokeet parasetamolin vaikutusmeka-
nismin selvittämiseksi tekivät Flower ja Vane vuon-
na 1972 1. He mittasivat indometasiinin, asetyylisa-
lisyylihapon (ASA:n) sekä parasetamolin vaikutuk-
sia prostaglandiinisynteesiin koiran pernakudokses-
sa ja kanin aivokudoksessa. Kun indometasiinia ja 
ASA:a tarvittiin selvästi vähemmän estämään pros-
taglandiinien tuotantoa pernakudoksessa, oli tilanne 
parasetamolin suhteen päinvastainen. Aivokudok-
sessa parasetamolin kyky estää prostaglandiinisyn-
teesiä oli noin 7-kertainen pernakudokseen verrat-

tuna. Tästä vedettiin johtopäätös, että parasetamo-
lin vaikutusmekanismi perustuu prostaglandiinituo-
tannon estoon keskushermostossa. Tämä olettamus 
näyttää edelleen, yli 30 vuotta myöhemmin, pitävän 
paikkansa.

Syklo-oksigenaasientsyymit

Kuluneina vuosikymmeninä olemme oppineet pal-
jon siitä, miten prostaglandiinit syntyvät, niiden 
roolista tulehdusreaktiossa ja kipusignaalin siirtymi-
sessä periferiasta keskushermostoon. Tärkeitä virs-
tanpylväitä ovat olleet syklo-oksigenaasientsyymin 
(COX) ja sen alamuotojen löytyminen. Fysiologi-
sesti aktiivista COX-1:tä koodaava geeni kloonat-
tiin vuonna 1989 2, tulehduksellisissa tiloissa in-
dusoituvaa COX-2:ta koodaava geeni kloonattiin 
puolestaan vuonna 1992 3, ja toistaiseksi viimeinen 
COX-perheen jäsen, COX-3, löytyi vuonna 2002 4. 
COX-3 ei ole oman geeninsä tuote, vaan sitä koodaa 
sama geeni kuin COX-1:tä. Proteiinien erilaisuus 
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Kuva 1. Parasetamolin molekyylirakenne.
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perustuu vaihtoehtoisiin lähetti-RNA:n pilkkoutu-
mismalleihin. COX-3:n lähetti-RNA:n esiintyvyyttä 
on tutkittu rotilla, ja sitä on löydetty kaikkialta kes-
kushermostosta. Eniten sitä näyttää olevan aivoku-
doksen hiussuonissa 5. 

Parasetamolin kykyä estää COX:n toimintaa on 
tutkittu paljon, eikä yksityiskohdista vallitse vielä 
yksimielisyyttä. On kuitenkin selvää, että paraseta-
moli on heikko COX-estäjä, mutta sen suhteellinen 
teho näyttää vaihtelevan eri kudoksissa, eri COX:n 
alamuotojen suhteen ja eri menetelmillä mitattuna. 
COX-3 vaikuttaa olevan kaikista herkin paraseta-
molin vaikutukselle, jonka perusteella yleisesti ole-
tetaan COX-3:n olevan parasetamolin pääasiallinen 
farmakologinen kohde, mutta tästä tieteellinen do-
kumentaatio on vielä vähäistä. COX-2 on vähiten 
herkkä parasetamolin vaikutukselle, mikä lienee tär-
keä syy siihen, miksi parasetamolilla ei ole juurikaan 
anti-infl ammatorista tehoa 6. 

Prostaglandiinisynteesi alkaa siitä, kun solukalvos-
sa oleva fosfolipaasi A

2
 aktivoituu ja alkaa vapauttaa 

arakidonihappoa solukalvon fosfolipideistä. Araki-
donihappo on COX:in substraatti, ja COX muut-
taa arakidonihapon prostaglandiini H

2
:ksi (PGH

2
:

ksi) kaksivaiheisessa reaktiossa (kuva 2). Syklo-ok-
sigenaasireaktion tuotteena syntyy PGG

2
:a, perok-

sidi, joka peroksidaasireaktion vaikutuksesta välit-
tömästi pelkistyy vastaavaksi alkoholiksi, PGH

2
:ksi. 

PGH
2
 muuttuu edelleen eri kudoksissa esiintyvi-

en erilaisten prostaglandiinisyntaasien vaikutukses-
ta biologisesti aktiivisiksi prostaglandiineiksi, kuten 
PGD

2
:ksi, PGE

2
:ksi, PGF

2α:ksi, PGI
2
:ksi (prostasyk-

liiniksi) sekä tromboksaani A
2
:ksi (TxA

2
:ksi). Prosta-

glandiinit osallistuvat tulehdus- ja kipureaktioiden 
lisäksi mitä erilaisimpiin fysiologisiin tapahtumiin, 
kuten lisääntymiseen, munuaisten toimintaan, ruu-
miinlämmön säätelyyn, verisuonten tonuksen ja ve-
rihiutaleiden aggregaation säätelyyn.

COX:in rakenne ja toiminta

COX:in rakenteen ja toiminnan yksityiskohdat ovat 
hiljalleen selviämässä 7. Syklo-oksigenaasi- ja perok-
sidaasireaktion katalysoivat eri katalyyttiset keskuk-
set, jotka kuitenkin sijaitsevat lähellä toisiaan ja jotka 
ovat toiminnallisesti toisiinsa kytkeytyneitä. Peroksi-
daasireaktiossa aktiivisenä ryhmänä toimii hemiryh-
mä, jonka rauta-atomi on ferri-muodossa (Fe(III)) 
entsyymin ollessa inaktiivinen ja joka PGG

2
:n vai-

kutuksesta hapettuu ferryyli-muotoon (Fe(IV)). Vii-
meksi mainittu reaktio on edellytys syklo-oksige-
naasireaktion käynnistymiselle, sillä Fe(IV) palaa 
inaktiiviseen Fe(III) muotoonsa hapettamalla lähel-

lä sijaitsevan tyrosiiniaminohapon fenoliryhmää ty-
rosyyliradikaaliksi (kuva 3). Tämä tyrosyyliradikaali 
katalysoi omalta osaltaan arakidonihapon muuttu-
mista PGG

2
:ksi.

Perinteisten tulehduskipulääkkeiden vaikutusme-
kanismi on varsin suoraviivainen. Lääkkeet kilpaile-
vat arakidonihapon kanssa pääsystä syklo-oksigenaa-
sireaktion katalyyttiseen keskukseen, joka sijaitsee 
ahtaan, hydrofobisen kanavan pohjalla 8. Poikke-
uksen muodostaa ASA, joka asetyloimalla lähel-
lä katalyyttistä keskusta sijaitsevan seriinin sivuket-
jua, pysyvästi estää arakidonihapon pääsyä sinne 9. 
COX-2:n hydrofobinen kanava on hieman väljempi 
kuin COX-1:n, ja tähän perustuu koksibien COX-2 
selektiivisyys

 
10. Koksibit ovat molekyyleinä isompia 

kuin epäselektiiviset tulehduskipulääkkeet, jolloin 
niiden pääsy COX-1:n ahtaaseen kanavaan on vai-
keutunut.

Mekanismi millä parasetamoli estää COX:n toi-
mintaa on todennäköisesti erilainen. Epäselektiiviset 
tulehduskipulääkkeet estävät ASA:n verihiutaleiden 
COX-1:een kohdistuvan estovaikutuksen, estämäl-
lä ASA:n pääsyä vaikutuskohtaansa

 
11. Koksibeilla ei 

tätä vaikutusta ole, johtuen niiden COX-2 selektii-
visyydestä, eikä parasetamolillakaan tällaista vaiku-
tusta ole todettu. Tästä voidaan vetää johtopäätös, 
että parasetamoli mahdollisesti estää COX:in toi-

Kuva 2. Prostaglandiinien biosynteesi.
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mintaa jollain muulla tavalla kuin tukkimalla syk-
lo-oksigenaasikeskukseen johtavan kanavan. Kui-
tenkin tutkimusryhmässämme olemme havainneet, 
että parasetamolin ja arakidonihapon välillä vallit-
see verihiutaleiden toiminnan estymisen suhteen 
dynaaminen tasapaino, joka vahvasti viittaa kilpai-
lutilanteeseen 12. Tulostemme perusteella ei kuiten-
kaan voida vetää johtopäätöksiä siitä, missä TxA

2
-

synteesin vaiheessa kilpailu tapahtuu; varsinaisessa 
syklo-oksigenaasireaktiossa syntynyt PGG

2
 muut-

tuu COX:in peroksidaasireaktiossa PGH
2
:ksi, joka 

verihiutaleissa tromboksaanisyntaasin vaikutuksesta 
muuttuu TxA

2
:ksi. Koska mitään viitettä ei ole sii-

tä, että tromboksaani- tai mikään muu perifeerinen 
prostaglandiinisyntaasikaan olisi parasetamolilla in-
hiboitavissa, on COX:in peroksidaasireaktion esto 
parasetamolin todennäköinen vaikutusmekanismi. 
Jos tarkastetaan parasetamolin molekyylirakennetta, 
havaitaan, että parasetamolissa on samanlainen fe-
noliryhmä kuin syklo-oksigenaasireaktion katalyyt-
tisessa keskuksessa olevassa tyrosiinissä (kuvat 1, 3). 
Ei ole siten kaukainen ajatus olettaa, että paraseta-
moli pystyy sitoutumaan peroksidaasikeskuksen he-
miryhmään, estäen syklo-oksigenaasissa tarvittavan 
tyrosyyliradikaalin syntyä. Päästäkseen peroksidaa-
sikeskukseen parasetamoli joutuu todennäköises-

ti kilpailemaan PGG
2
:n kanssa, mikä omalta osal-

taan selittäisi ryhmässämme havaittua parasetamolin 
ja arakidonihapon kilpailutilannetta. Kirjallisuudes-
sa on jonkin verran tätä ajatusta tukevia havaintoja, 
mutta tähän kysymykseen ei ole vielä lopullista vas-
tausta 13.

Parasetamoli ja serotoniini

Vaikka parasetamoli pystyykin estämään COX:in 
toimintaa, on mahdollista, että parasetamolilla on 
muitakin vaikutusmekanismeja. Parasetamolin mah-
dollista vaikutusta serotonergiseen viestintään selkä-
ydintasolla on varsin laajasti pohdittu kirjallisuudes-
sa. Ensimmäinen havainto tehtiin vuonna 1995, 
jolloin havaittiin, että 5-HT

3
-reseptorin antagonis-

ti tropisetroni intratekaalisesti annettuna estää pa-
rasetamolin kivunlievitystä rotilla 14. Seuraavana 
vuonna havaittiin, että parasetamoli nostaa seroto-
niinipitoisuutta aivoissa 15. Sen jälkeen on kokeiltu 
useita 5-HT-reseptoreiden agonisteja ja antagoniste-
ja. 5-HT

2A
-reseptorin antagonistilla (ketanseriinilla) 

ja 5-HT
2C

-reseptorin antagonistilla (mesulergiinillä) 
on myös saavutettu parasetamolin tehon heikkene-
mistä 16. 5-HT

1A/B
-reseptorien suhteen tilanne näyt-

tää olevan päinvastainen; antagonisteilla on pys-

Kuva 3. Syklo-oksigenaasientsyymi muuttaa arakidonihapon PGH2:ksi kaksivaiheisessa reaktiossa. Syklo-oksige-
naasireaktiossa arakidonihaposta muodostuu PGG2:ta, joka peroksidaasireaktiossa muuttuu edelleen PGH2:ksi.
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tytty lisäämään parasetamolin tehoa, agonistit taas 
vähentävät sitä 17. Tämä on ajateltu johtuvan siitä, 
että 5-HT

1
-reseptorien aktivoiminen voi, negatiivi-

sen takaisinkytkennän kautta, vähentää serotoniinin 
vapautumista. Muiden 5-HT

3
-reseptorin antago-

nistien kuin tropisetronin, kuten ondansetronin ja 
granisetronin, sen sijaan ei ole havaittu vaikuttavan 
millään lailla parasetamolin tehoon, eikä siihen vai-
kuttanut myöskään 5-HT

3
-reseptorin ekspression 

estyminen 18. Koska tropisetronin spesifi syys 5-HT
3
-

reseptoriin on mainituista antagonisteista pienin, 
välittyy sen vaikutus todennäköisesti jonkun muun 
reseptorin kautta. 

Mekanismi millä parasetamoli vaikuttaa selkäyti-
men serotoniini-aineenvaihduntaan on täysin epä-
selvä. Mitään spesifi stä sitoutumista mihinkään 5-
HT-reseptoriin ei parasetamolilla ole havaittu 18, 19. 
Yhteys keskushermoston serotoniini-aineenvaih-
duntaan ei myöskään ole parasetamolin eritysomi-
naisuus, sillä vastaava yhteys on todettu sekä erilai-
silla tulehduskipulääkeillä 20 että morfi inilla 21. On 
todennäköistä, että serotoniinin välityksellä tapah-
tuva kipusignaalin muuntelu ei liity suoraan para-
setamolin vaikutuskohtaan. Toiminnallisesti ilmiöt 
saattavat sen sijaan olla toisiinsa kytkettyinä, esi-
merkiksi selkäytimen laskevien inhibitoristen sero-
tonergisten ratojen kautta

 
22. Tulehduksellisen kipu-

tilan yhteydessä on selkäydintasolla todettu COX:in 
lisääntynyttä aktiviteettiä 23 ja parasetamolin on osoi-
tettu vähentävän spinaalista PGE

2
:n tuotantoa vas-

taavassa tilanteessa 24. 
COX-3:n löytyminen on herättänyt suurta in-

nostusta. Kysymys siitä, onko tämä COX:in ala-
muoto todellakin parasetamolin varsinainen vai-
kutuskohta, selvinnee lähivuosina. Tilanne on tällä 
hetkellä kuitenkin se, ettei muuta varteenotettavaa 
parasetamoli-reseptoria löydy.                       

Artikkeli julkaistaan samansisältöisenä Kipuviestissä 2005; 1.
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