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Tutkimuksen tarkoitus
 ` Oksikodoni on yleisin kohtalaisen 

ja kovan kivun hoitoon käytetty opioi-
diagonisti (1). Epiduraalisen annon jäl-
keen, 0,1 mg/kg, oksikodonin huippu-
pitoisuus selkäydinesteessä on 0,025 
mM ja pitoisuus-aika käyrän alle jäävä 
pinta-ala 300 kertaa suurempi kuin 
laskimoannostelun jälkeen. Epidu-
raalisen annon jälkeen potilailla oli 
vähemmän kipua, lisäkipulääkkeen 
tarvetta ja haittavaikutuksia verrat-
tuna laskimoannosteluun (2). Ennen 
oksikodonin laajamittaista käyttöä 
epiduraalisesti, sen turvallisuus 
täytyy selvittää.

Aineisto ja menetelmät
Ihmisen neuroblastooma- (SH-SY5Y) 
ja hiiren motoneuronisoluviljelmiä 
(NSC-34, hybridisolulinja joka 
koostuu neuroblastooma- ja hiiren 
embryonaalisista selkäytimen moto-
neuronisolujen fuusiosta) käytettiin 
tutkittaessa oksikodonin vaikutuksia 
soluihin. Aktiivisena kontrollina 
käytettiin morfiinia.

Solulinjat altistettiin oksikodonin 
ja morfiinin nouseville pitoisuuksille 
(0,0125-2 mM). Solut kerättiin ja 
arvioitiin 24, 48, 96 tuntia altistuksen 
jälkeen. Soluviljelmät arvioitiin tetra-
soli- ja resazurin pelkistys –kokeilla, 
joita käytetään arvioitaessa solujen 
elinkelpoisuutta.

Tulokset 
Sekä oksikodoni että morfiini 
vähensivät solujen elinkelpoisuutta 
annosriippuvaisesti pitoisuuksilla 

0,5-2 mM. Solujen elinkelpoisuus 
laski merkitsevästi 0,5 mM oksiko-
doni- ja morfiinipitoisuudella (kuva). 
Morfiini aiheutti enemmän apoptoo-
sia kuin oksikodoni. Läpäisyelektro-
nimikroskopiakuvat paljastivat soluli-
masta elektronitiheitä mahdollisesti 
autofaagivakuoleita oksikodonialtis-
tuksen ja turvonneita mitokondrioita 
morfiinialtistuksen jälkeen.

Johtopäätökset 
Näiden tulosten perusteella oksi-
kodonin solutoksisuus SHSY5Y- ja 
NSC34-soluviljelmissä on samaa luok-
kaa tai vähäisempi kuin morfiinilla. 

Solutoksisuutta havaitaan lääkepitoi-
suuksilla jotka ylittävät 20-kertaisesti 
kliinisessä työssä mitatun oksikodo-
nin huippupitoisuuden epiduraalisen 
annostelun jälkeen. 
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Symbolit: Oksikodoni musta pallo; morfiini harmaa neliö
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