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Oksikodonin synteesi on kuvattu kirjallisuudessa jo vuonna 1916. Vuotta
myöhemmin raportoitiin oksikodonin käyttö analgeettina postoperatiivisen kivun hoidossa. Suomessa oksikodonilla on erityisasema postoperatiivisen kivun ja syöpäkivun hoidossa 1, 2. Oraalisesti annosteltava oksikodoni on
lisännyt oksikodonin käyttöä myös avoterveydenhuollossa ja oksikodonin
kulutus on Suomessa morfiinia suurempi kaikilla kivunhoidon osa-alueilla.

P

oiketen tunnetuista opiaateista morfiinista,
kodeiinista ja heroiinista, oksikodoni ei ole
suoraan eristettävissä oopiumunikon maitiaisnesteestä, vaan se on tebaiinin (oopiumunikosta eristettävä alkaloidi) johdos. Tämän takia oksikodoni luetaan semi-synteettisiin opioideihin.
Oksikodoni muistuttaa kemialliselta rakenteeltaan morfiinia ja kodeiinia (Kuva 1). Oksikodonin
kemialliset ominaisuudet, kuten vesi/rasvaliukoisuus, ovat lähes yhtäläiset morfiiniin verrattuna 3.
Synteettisten opioidien ryhmään kuuluvat esimerkiksi fentanyyli ja sen kaltaiset molekyylit (alfentaniili, remifentaniili jne.) ja metadoni. Niiden kemiallinen rakenne poikkeaa merkittävästi edellä
mainituista morfiinin sukuisista aineista (Kuva 1).

Oksikodonin farmakologia
Oksikodonin vaikutukset välittyvät morfiinin tavoin pääasiallisesti keskushermoston opioidire-

Kuva 1. Oksikodonin ja eräiden yleisesti kliinisessä käytössä
olevien opioidien molekyylikaavat.
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septorien kautta. Opioidireseptorit jaetaan neljään
ryhmään: μ-, δ-, κ- ja ORL-reseptorit. Opioidireseptorien rakenne kyettiin selvittämään 1990-luvulla 4–10. Opioidireseptorit kuuluvat solukalvojen
G-proteiinikytkentäisten reseptorien suurperheeseen. Opioidiligandin sitouduttua opioidireseptoriin neuronin solukalvolla välittyy signaali solun
sisällä ensin G-proteiinin kautta toisiolähettijärjestelmille, jotka aikaansaavat mm. solun ionikonsentraatioissa muutoksia. Tämä johtaa tyypillisesti
solunkalvon hyperpolarisaatioon. Kalsiumionien
sisäänvirtaus soluun vähenee, ja tämä puolestaan
johtaa eksitatoristen välittäjäaineiden vähentyneeseen vapautumiseen soluvälitilaan. Edellä mainittujen prosessien seurauksena opioidit estävät nosiseptiivisen viestin etenemistä keskushermostossa. Tämän lisäksi opioidit lisäävät supraspinaalisesti selkäytimen laskevien inhibitoristen järjestelmien aktivaatiota 11.
Oksikodoni sitoutuu morfiinin tavoin pääasiallisesti μ-opioidireseptoriin, jonka kautta myös
oksikodonin analgeettinen vaikutus ja muut opioideille tyypilliset vasteet välittyvät 12. Käyttäytymis-, reseptorisitoutumis- ja G-proteiiniaktivaatiokokeet ovat osoittaneet osikodonin olevan tyypillinen μ-opioidireseptoriagonisti 12–15. Oksikodonin affiniteetti μ-opioidireseptoriin on kuitenkin
selvästi morfiinia heikompi. Eräiden koe-eläintutkimusten perusteella on väitetty, että oksikodonin aiheuttama analgesia olisi täysin 16 tai ainakin
osin κ-opioidireseptorivälitteinen 17–19. Jos oksikodoni olisi κ-agonisti, se aiheuttaisi dysforiaa, heikon analgesian eikä sillä luultavasti olisi addiktii-
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vista potentiaalia. Oksikodoni on kuitenkin addiktiota aiheuttava lääkeaine 14.
Oksikodonin on viimeaikoina ehdotettu olevan morfiinia parempi analgeetti kokeellisissa viskeraalisen kivun malleissa 20, 21. Viskeraalisessa kivussa opioidien aiheuttamassa analgesiassa κ-opioidireseptorijärjestelmän aktivaatiolla on kuvattu
olevan tärkeä rooli  22, 23. Kuitenkin kliininen näyttö
oksikodonin paremmasta tehosta morfiiniin verrattuna viskeraalisen kivun hoidossa on vielä riittämätöntä. Kliinisessä käytössä ei ole selektiivisiä
κ-opioidireseptoriantagonisteja, joilla asiaa voisi
edelleen tutkia. Huomioon tulee ottaa myös, ettei
oksikodonilla ole todettu merkittävää sitoutumista κ-opioidireseptoriin prekliinisissä tutkimuksissa . Voi siis olla (perustuen edellä mainittuun varsin heikkoon näyttöön), että oksikodoni on morfiinia parempi lääkeaine viskeraalisen kivun hoidossa, mutta tämän löydöksen mekanismi on kuitenkin vielä selvittämättä.
Pöyhiä ja kumppanit ovat osoittaneet oksikodonin oraalisen hyötyosuuden olevan selvästi morfiinin oraalista hyötyosuutta parempi 24, eli noin
60  %. Korkeampi hyötyosuus johtaa yleensä myös
pienempään vaihteluun vaikutuspaikkaansa päätyvän lääkkeen määrässä suun kautta tapahtuvan
annostelun jälkeen. Oksikodonin ja morfiinin rasvaliukoisuudessa ei ole todettu olevan juurikaan
eroa, ja plasmassa morfiinin ja oksikodonin sitoutuminen plasman proteiineihin (albumiini) on samankaltaista 3, 15. Oksikodonin analgeettisen tehon (potency) on kuvattu olevan ihmisellä noin
1,5 kertaa morfiinia suurempi 2. Epiduraalisesti 25, 26
annosteltuna ihmisille ja intratekaalisesti rotille 27–
29
oksikodonin analgeettinen teho on varsin heikko verrattuna morfiiniin. In vivo -löydökset rotilla
tehdyissä tutkimuksissa ovat osoittaneet, että oksikodoni on spinaalitasolla morfiinia tai oksimorfonia selvästi heikommin G-proteiinia aktivoiva aine, ja maksimiaktivaatio on myös edellä mainittuja opioideja heikompi 29.
Oksikodoni metaboloituu pääosin maksan sytokromi P450 (CYP P450) entsyymien katalysoimina, ja vain noin 10  % prosenttia erittyy muuttumattomana virtsaan  30, 31. Oksikodonin metabolian seurauksena syntyviä aktiivisia metaboliitteja
on kuvattu esiintyvän niin eläimillä kuin ihmiselläkin 32–35 (kuva 2.) CYP 3A4:n toimesta metaboloituu valtaosa oksikodonista noroksikodoniksi 33.
Noroksikodonin on todettu sitoutuvan oksikodonia huomattavasti heikommin μ-opioidireseptoriin, ja koe-eläimillä suoritetuissa kokeissa sen
analgeettinen teho on heikko 29, 36.
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Noin 10  % oksikodonista metaboloituu CYP
2D6 välitteisesti oksimorfoniksi 37, joka on erittäin
potentti μ-opioidireseptoriagonisti 13, 29, 38–40. Oksimorfonin onkin ajateltu olevan vastuussa oksikodonin analgeettisesta tehosta, koska oksikodonin systeeminen teho on ristiriidassa varsin heikkoon sitoutuiseen μ-opioidireseptoriin. Oksikodonin analgeettinen teho ei kuitenkaan näyttäisi olevan CYP 2D-riippuvainen 41, 42.
Oksikodonin farmakokinetiikkaan saattaa vaikuttaa maksametabolian ohella myös esimerkiksi veri-aivoesteen aktiivinen toiminta. Viimeaikaisissa tutkimuksissa onkin todettu koe-eläintutkimuksissa, että morfiinista poiketen oksikodoni
konsentroituu keskushermostoon. Keskushermostosta mitattavat oksikodonin pitoisuudet ovat jopa
noin kolme kertaa plasman pitoisuuksia suurempia 43. Edellä mainitun tutkimuksen perusteella
oksikodonin plasmakonsentraatio ei ole suhteessa
oksikodonin konsentraatioon keskushermostossa,
eikä se näin ollen ennusta morfiinia heikomman
μ-opioidireseptoriagonistin kykyä aiheuttaa analgeettista vastetta.
Mitattaessa opioidiligandin reseptoriin sitoutumisen seurauksena kehittyvää solun sisäistä Gproteiiniaktivaatiota tarvitaan morfiiniin verrattuna noin 3–8 kertaa suurempia oksikodonikonsentraatioita, jotta saadaan aikaan yhtä suuri Gproteiiniaktivaatio 13, 15, 41. Oksikodonin morfiinista
poikkeava aktiivinen kuljetus veri-aivoesteen läpi
keskushermostoon voi selittää miksi morfiinia selvästi heikompi μ-opioidiagonisti, joka vielä aktivoi
heikommin solun sisäistä G-proteiinia, on kuitenkin systeemisesti koe-eläimelle 29, 43, 44 ja ihmiselle annosteltuna noin 1,5 kertaa morfiinia tehokkaampi 2. Kyseistä aktiivista mekanismia ei ole kuitenkaan karakterisoitu. Toisin kuin morfiinin koh-

Kuva 2. Oksikodonin tärkeimmät metaboliareitit sytokromi
P450 (CYP P450) entsyymien katalysoimina
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dalla P-glykoproteiinin ei ole todettu vaikuttavan
oksikodonin poistumiseen keskushermostosta 45.

Entä tulevaisuudessa?
Oksikodonia on varsin menestyksekkäästi käytetty kivunhoidossa, vaikka sen farmakokinetiikkaa ja farmakodynamiikkaa ei ole kunnolla tunnettu. Vaikka oksikodoni on ollut lääkkeellisessä
käytössä jo noin 80 vuotta, farmakologinen tieto
oksikodonin farmakokinetiikasta ja farmakodynamiikasta on varsin niukkaa. Oksikodonin farmakokinetiikan ja farmakodynamiikan selvittäminen voi mahdollistaa paremman lääkeainevasteen saavuttamisen. Myös lääkeaineinteraktioiden
ja haittavaikutusten minimoiminen on tärkeää.
Oksikodonin aktiiviset metaboliitit kuten oksimorfoni tai jopa uudet, samasta rungosta kehitetyt molekyylit toimivat ehkä tulevaisuudessa uusina, oksikodonia parempina kipulääkkeinä. Oksimorfoni onkin jo tulossa käyttöön sekä postoperatiivisen että kroonisen kivun hoidossa. 
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