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ff Tutkimuksen tarkoitus. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana
oksikodonin käyttö on ohittanut morfiinin kulutuksen moninkertaisesti.
Oksikodonin pääsyä keskushermostoon on tutkittu rotilla kokeellisissa
tutkimuksissa, joissa on havaittu
oksikodonin kertyvän aivoihin1,2.
Tässä tutkimuksessa selvitimme

kokeellisessa lammasmallissa oksikodoni-pitoisuudet keskushermostossa
epiduraalisen annon jälkeen.
Aineisto ja menetelmät. Loppuraskaudessa olevat lampaat
(n = 18) arvottiin saamaan oksikodonia epiduraalisesti joko jatkuvana
infuusiona (n = 9) tai toistettuina
boluksina (n = 9). Infuusio-ryhmässä
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Kuva 1. Oksikodoni-pitoisuudet lampaan aivokuorella ja plasmassa epiduraalisten
bolusten jälkeen.
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lampaat saivat oksikodonia 0,1 mg/
kg boluksen ja 0,1 mg/kg/h infuusion.
Leikkauksen jälkeen infuusio jatkui
0,05 mg/kg/h ad 5 vrk. Bolus-ryhmässä alkubolus oli 0,2 mg/kg, leikkauksen aikana 0,1 mg/kg 60 minuutin välein, ja 5 vrk ajan 0,2 mg/kg 12 tunnin
välein. Kokeen päätteeksi lampailta
otettiin verinäyte, ne lopetettiin ja
lampailta kerättiin kudosnäytteet
aivokuorelta. Näytteistä määritettiin
oksikodoni-pitoisuudet.
Tulokset. Oksikodoni-pitoisuudet aivoissa ja plasmassa on esitetty
kuvissa 1 ja 2. Infuusion jälkeen aivokuori/plasma-suhteen mediaani oli
4,3 (vaihteluväli 0,04–9,5). Toistettujen bolusten jälkeen plasmapitoisuudet olivat alle määritysrajan (0,05 ng/
ml) 5/9 näytteessä, mutta aivokuorella pitoisuudet olivat mitattavissa
kaikissa näytteissä.
Johtopäätökset. Infuusion ja
toistuvien bolusten jälkeen oksikodoni-pitoisuudet aivokuorella ovat
korkeammat kuin plasmassa. Tämä
voi osaltaan selittää oksikodonin
tehokkuutta analgeettina ja tukee
aiempaa tietoa oksikodonin aktiivisesta kuljetusjärjestelmästä veri-aivo-esteen läpi keskushermostoon. 
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Kuva 2. Oksikodoni-pitoisuudet lampaan aivokuorella ja plasmassa epiduraalisen
infuusion jälkeen.
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