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Tiivistelmä Referat Abstract

Oksikodoni on puolisyrteettinen vahva opiaatti, jota on käFeffy kipulääkkeenä l9lOluvulta l¿ihtien.

Monissa maissa se on osana yhdistelmävalmisteita. Suomessa sit¿i käytet¿irin parenteraalisesti ja
osana ex tempore -valmisteita. Oksikodoni eli dehydrohydroksikodeinoni muistuttaa vaikutuksiltaan
morfiinia. Myös sen haittavaikutukset ovat opiaateille tyypillisiä. Oksikodoni metaboloituu
oksimorfoniksi ja noroksikodoniksi. Oksikodoni syntetisoidaan tebaiinista, josta ensin saadaan 14-
hydroksikodeinoni hapettamalla tebaiini vetyperoksidilla jääetikkahappo-liuoksessa tai
kaliumdikromaatilla rikkihappoliuoksessa. Katalyyttinen vedytys tuottåa 14 hydroksikodeinonista
oksikodonia. Oksikodoni on vapaassa muodossaan kiinteä, hajuton ja katkeranmakuinen aine, joka
liukenee alkoholiin ja hieman kloroformiin ja muodostaa happojen kanssa vesiliukoisia suoloja.
Hapettuminen on eräs oksikodonin tärkeimmistä hajoamisreaktioista. Se voidaan hapettaa
vetyperoksidilla, minkä tuloksena syntyy 14-hydroksihydrokodeinoni-N-oksidi. Otsonilla
hapetettaessa syntyy aldehydi. Työssä oksikodoni hapetettiin otsonilla ja kaliumpermanganaatilla.
Hapetustuotteita analysoitaessa huomattiin, ett¿i käytössä ollut oksikodoni oli epäpuhdasta. Nåimä
mukana olleet epäpuhtaudet vaikeuttivat analyysiä, koska ne hapettuivat samanaikaisesti oksikodonin
kanssa. tästä syystä oksikodoni puhdistettiin preparatiivisella kolonnilla. Preparatiivisesti puhdistettu
oksikodoni hapetettiin otsonilla. Polymeerikolonnilla hapetustuotteet saatiin erottumaan hyvin ja ne

fraktioitiin. Jokaisesta fraktiosta määritettiin MS-spektrit sekä edelleen MS/I4S-spektrit kustakin
pääpiikistä. Ohutkerroskromatografisen erottumisen tutkimuksessa kä¡ettiin sekä

kaliumpermanganaatilla että otsonilla hapatetlua oksikodonia. Tutkimuksessa havaittiin, että
erottuminen oli erittÌiin heikkoa kaikilla k¿iytetyillä ajoliuoksilla. Tämä johtui todennåiköisesti siitä,
että hapetustuotteiden määrä oli liian pieni tai hapetusolosuhteet olivat liian miedot. Toisaalta
voimakkaampi hapettaminen olisi johtanut oksikodonin täydelliseen hajoamiseen. Näytteet ajettiin ja
fraktioitiin myös flash-kromatografialla. Hapetustuotteet eivät tällÈikåüin menetelmällä eronneet
kunnolla v¿Én samassa fraktiossa oli useita eri hapetustuotteita. Jälleen kerran syynä oli
hapetustuotteiden pieni määrá, mutta osasyynä saatuun tulokseen saattoi olla myös se, että
hapetustuotteet olivat toderxräiköisesti emåiksisiä. Kaliumpermanganaatilla hapetettu ja otsonoitu
oksikodoni analysoitiin vielä polymeerikolonnilla, joka kestäii emäksisiä olosuhteita. Menetelmällä
saavutettiin hapetustuotteiden hyvä erottuminen. Oksikodonihydrokloridin vesiliuoksesta tutkittiin
preparatiivisen puhdistamisen onnistuminen ja havaiüiin, että alkuperäisen oksikodonin MS-
spektrissä havaittuja epäpuhtauksia ei lciytpyt enåüi preparatiivisesti puhdistetusta oksikodonista.
Nestekromatograña osoittautui yhdisteille sopivaksi analyysimenetelmäksi ja koska hapetustuotteet
olivat todennäköisesti emäksisiä, käytettiin myös emäksistä ajoliuosta. Hapetustuotteista määritettiin
LCA4S- ja MS/lVlS-spektrit, joiden perusteella voitiin olettaa että kaliumpermanganaatilla
hapetettaessa oksikodonissa tapahtuu O- tai N-metylaatio ja N-metyyliryhmä hapettuu amidiksi.
Otsonilla hapetettaessa puolestaan muodostuu N-oksidi.
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