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Veli-Pekka Ranta 28.8.2019 
 

LM-K4  Pitkäaikaisen lääkityksen farmakokineettinen matematiikka   
  
Tavoitteena on 
1) selventää pitkäaikaisen lääkityksen peruspiirteitä jatkuvan infuusion avulla 
2) näyttää esimerkinomaisesti, miten vakaan tilan lääkeainepitoisuutta kuvaava yhtälö johdetaan  
3) esittää ne yhtälöt, jotka kuvaavat lääkeaineen pitoisuutta ja sen vaihtelua vakaassa tilassa käytettäessä toistuvia 

bolusinjektioita, lyhyitä infuusioita tai ekstravaskulaarisia lääkeannoksia 
4) esitellä akkumulaatiokerroin, joka kuvaa lääkeaineen kertymistä elimistöön pitkäaikaisen lääkityksen aikana 
 
 
Sisällys 
1 Johdanto 
2 Jatkuva infuusio tarkemmassa käsittelyssä 
3 Toistuvat infuusiot ja akkumulaatiokerroin 
4 Toistuvat bolusinjektiot 
5 Toistuva ekstravaskulaarinen lääkkeenanto 

 
1  Johdanto 
 
Oppikirjassa esitellään pitkäaikaisen lääkityksen peruspiirteitä luvuissa 12.6, 12.8, 13.5 ja 13.6. Tässä lisämateriaalissa tätä 
aihepiiriä käsitellään yksityiskohtaisemmin. Huipentumana ovat tarkat matemaattiset yhtälöt vakaan tilan 
lääkeainepitoisuudelle erilaisia lääkkeenantotapoja käytettäessä. Nämä eivät ole enää pelkkiä keskimääräistä vakaan tilan 
pitoisuutta kuvaavia yhtälöitä, vaan niillä voidaan kuvata pitoisuutta millä hetkellä tahansa. Yksinkertaisuuden vuoksi 
tarkastelu on rajoitettu farmakokineettiseen 1-tilamalliin. 
 
Tarkimmin käsitellään toistuvia i.v. infuusioita ja tässä yhteydessä esitetään, miten vakaata tilaa kuvaava yhtälö johdetaan. 
Samassa luvussa esitellään yleisesti käytettävä akkumulaatiokerroin, joka kuvaa lääkeaineen kertymistä elimistöön 
pitkäaikaisen lääkityksen aikana. Esimerkissä tarkastellaan vankomysiiniä. Tätä antibioottia käsitellään myös lisämateriaalissa 
LM-18c, jossa sen annosta säädetään potilaan seerumista mitatun pitoisuuden ja farmakokineettisen laskennan perusteella. 

 
2  Jatkuva infuusio tarkemmassa käsittelyssä 
 
Jatkuvan infuusion ymmärtäminen on perusta kaikelle pitkäaikaiselle lääkitykselle. Tässä luvussa käytetään samaa esimerkkiä 
kuin oppikirjan luvussa 12.8. Farmakokineettistä 1-tilamallia noudattavan lääkeaineen pitoisuuskuvaaja esitetään seuraavalla 
sivulla kuvassa 2.1. Pitoisuuskäyrää kuvaa seuraava yhtälö: 
 

𝑪𝒕 =  (
𝑹𝟎

𝑪𝑳
) × (𝟏 − 𝒆− (

𝑪𝑳

𝑽𝒅
) × 𝒕)  =    𝑪𝒔𝒔  × (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 × 𝒕)    (𝟐. 𝟏)       

 
Ct = Pitoisuus plasmassa tarkasteluhetkellä t (mg/l) 

 R0 = Infuusionopeus (mg/h) 
CL = Puhdistuma (l/h) 

 Vd = Näennäinen jakautumistilavuus (l) 
e = Luonnollisen logaritmin kantaluku (2,718…) 
t = Tarkasteltava ajanhetki t infuusion alusta laskettuna (h) 

 Css = Vakaan tilan pitoisuus plasmassa (mg/l) (steady-state, ss) 
 kel = Eliminaation nopeusvakio (h-1) 
 
Yhtälöstä voidaan tehdä seuraavat muunnokset: 
 
1. Kuinka suuri on tarkasteluhetken pitoisuus (Ct) suhteessa lopulliseen vakaan tilan pitoisuuteen (Css): 
 
𝑪𝒕

𝑪𝒔𝒔
= (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 × 𝒕)    (𝟐. 𝟐)       

 
2. Kuinka suuri on vakaan tilan pitoisuus (Css) suhteessa tarkasteluhetken pitoisuuteen (Ct): 
 
𝑪𝒔𝒔

𝑪𝒕
=

𝟏

(𝟏−𝒆−𝒌𝒆𝒍 × 𝒕)
    (𝟐. 𝟑)       

 
Jälkimmäinen yhtälö on perusta lääkeaineen kertymistä kuvaavalle akkumulaatiokertoimelle (luku 3). Taulukossa 2.1 
esitetään molemmat suhdeluvut eliminaation puoliintumisajan suhteen. 
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Taulukko 2.1. Pitoisuuden kasvu vakionopeudella annettavan jatkuvan infuusion aikana 
1-tilamallia noudattavalle lääkeaineelle 

Aika infuusion alusta 
(eliminaation puoliintumisaikoina) 

Ct / Css Css / Ct 

0 
1 
2 
3 
3,3 
4 
5 

0 
0,50 
0,75 
0,875 
0,90 
0,938 
0,969 

- 
2 
1,33 
1,14 
1,11 
1,07 
1,03 

 
 

 
Kuva 2.1. Jatkuvan infuusion pitoisuuskuvaaja 1-tilamallia noudattavalle lääkeaineelle. Lääkeaineen puhdistuma (CL) on 3,47 
l/h, näennäinen jakautumistilavuus (Vd) 10 l, eliminaation nopeusvakio (kel) 0,347 h-1 ja  eliminaation puoliintumisaika (t1/2) 
2 h. Infuusionopeus on 20 tunnin ajan 34,7 mg/h, jolla saadaan lopulta vakaan tilan pitoisuus (Css) 10 mg/l.  Yhden, 3,3 ja 5 
eliminaation puoliintumisajan kuluttua saavutetaan 50 %, 90 % ja 97 % vakaan tilan pitoisuudesta. Infuusion lopettamisen 
jälkeen nähdään samanlainen eliminaatiovaihe kuin bolusinjektion jälkeen. 
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3  Toistuvat infuusiot ja akkumulaatiokerroin 
 
Tässä luvussa tarkastellaan toistuvia i.v. infuusioita eli ns. katkonaista (intermittent) i.v. infuusiota. Farmakokineettinen 
matematiikka esitetään sekä yksittäiselle infuusiolle että vakaassa tilassa toistettaville infuusioille, sillä niitä kuvaavia 
yhtälöitä käytetään usein farmakokineettisessä laskennassa. Pitoisuuden nousuvaihe ensimmäisestä infuusiosta vakaaseen 
tilaan voidaan myös kuvata yhtälöillä, mutta käytännössä se on paljon helpompi simuloida tietokoneella 
differentiaaliyhtälöitä käyttäen tai päätellä karkeasti luvussa 2 esitetyillä periaatteilla (esim. taulukko 2.1). 
 
Esimerkeissä tarkastellaan vankomysiiniä, jonka pitoisuus määritetään sairaaloissa yleensä seerumista (ei siis plasmasta). 
Vankomysiini noudattaa tyypillisesti 2-tilamallia. Käytännön laskennassa riittää usein 1-tilamalli, koska sillä saadaan riittävän 
tarkat tulokset. Tarkasteltavalla potilaalla vankomysiinin farmakokineettiset parametrit ovat seuraavat: 

CL = 5 l/h 
 Vd = 50 l 
 kel = 0,1 h-1 eli 0,1 1/h 
 t1/2 = 6,9 h 
 
 
Yksittäinen infuusio 
Kahden tunnin pituisen vankomysiini-infuusion pitoisuuskuvaaja esitetään kuvassa 3.1. Infuusion aikana eli infuusion alusta 
infuusion loppuun saakka (esimerkissä 2 h) pitoisuutta kuvaa jatkuvan infuusion yhtälö (aiempi yhtälö 2.1), jonka alla olevassa 
muunnoksessa infuusionopeus (R0) on korvattu annoksen (D) ja infuusion keston (tinf) osamäärällä:  
 

𝑰𝒏𝒇𝒖𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒊𝒌𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒕 =  (
𝑫

𝒕𝒊𝒏𝒇 × 𝑪𝑳
) × (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 × 𝒕)    (𝟑. 𝟏)       

 
Vankomysiinin huippupitoisuus yksittäisen infuusion lopussa (Cmax,1) (alaindeksissä 1 viittaa yksittäiseen infuusioon) saadaan 
sijoittamalla tarkasteltavaksi ajankohdaksi infuusion lopetushetki eli infuusion kesto (tinf). Kuvan 3.1 esimerkissä 
huippupitoisuus lasketaan seuraavasti: 
 

𝑪𝒎𝒂𝒙,𝟏 =  (
𝑫

𝒕𝒊𝒏𝒇 × 𝑪𝑳
) × (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 × 𝒕𝒊𝒏𝒇) =   (

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒈

𝟐 𝒉 × 𝟓 𝒍/𝒉
) × (𝟏 − 𝒆−𝟎,𝟏 𝟏/𝒉× 𝟐 𝒉) =  𝟏𝟖, 𝟏 𝒎𝒈/𝒍   (𝟑. 𝟐)       

 
Huippupitoisuuden jälkeisiä pitoisuuksia laskettaessa yhtälön 3.2 loppuun pitää lisätä kertojaksi samanlainen pitoisuuden 
pienentymistä kuvaava eksponenttitermi kuin 1-tilamallin bolusinjektiossa (oppikirjan yhtälö 12.3.6). Tässä 
eksponenttitermissä ajankohta pitää määritellä infuusion lopetushetkestä alkaen, käytännössä vähentämällä infuusion kesto 
infuusion alusta kuluneesta ajasta (t – tinf), esimerkkinä 10 tunnin ajankohta kuvassa 3.1: 
 

𝑰𝒏𝒇𝒖𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒋ä𝒍𝒌𝒆𝒆𝒏 𝑪𝒕 =  (
𝑫

𝒕𝒊𝒏𝒇 ×𝑪𝑳
) × (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 × 𝒕𝒊𝒏𝒇) × 𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×(𝒕−𝒕𝒊𝒏𝒇) =  𝑪𝒎𝒂𝒙,𝟏 × 𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×(𝒕−𝒕𝒊𝒏𝒇)   

                                             = 𝟏𝟖, 𝟏 𝒎𝒈/𝒍 ×  𝒆−𝟎,𝟏 𝟏/𝒉 ×(𝟏𝟎 𝒉−𝟐 𝒉)  =  𝟏𝟖, 𝟏 𝒎𝒈/𝒍  ×  𝟎, 𝟒𝟒𝟗 = 𝟖, 𝟏 𝒎𝒈/𝒍   (𝟑. 𝟑)       

 

 
Kuva 3.1. Vankomysiinin pitoisuus seerumissa kahden tunnin pituisen i.v. infuusion aikana ja sen jälkeen. Annos on 1000 mg 
ja infuusion kesto 2 h. Infuusionopeus on 500 mg tunnissa. 
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Toistuvat infuusiot vakaassa tilassa 
Kahdentoista tunnin välein annettavilla vankomysiini-infuusioilla saadaan kuvan 3.2 mukainen pitoisuuskuvaaja. Vakaan tilan 
saavuttamista olisi mahdollista nopeuttaa suuremmalla latausannoksella, mutta tätä ei käsitellä tässä lisämateriaalissa (ks. 
oppikirjan kuva 12.6.1). 

 
Kuva 3.2. Vankomysiinin pitoisuus seerumissa toistuvilla infuusioilla. Annos on 1000 mg kahden tunnin aikana 12 tunnin 
välein eli aamuin illoin. 
 
Tarkastellaan seuraavaksi yhtä 12 tunnin annosväliä vakaassa tilassa eli esimerkiksi 84 tunnin ja 96 tunnin väliä siten, että 
annosvälin alkuajalle annetaan arvo nolla (kuva 3.3). 
 

 
Kuva 3.3. Vankomysiinin pitoisuus seerumissa vakaassa tilassa yhden annosvälin aikana. Todellinen pitoisuus esitetään 
yhtenäisellä viivalla, yksittäisen infuusion pitoisuus katkoviivalla (sama kuin kuva 3.1) ja annosvälin alkupitoisuuden 
pienentyminen (jäämä) pisteviivalla. 
 
Kuvasta 3.3 nähdään seuraavaa: 

1) Todellinen vakaan tilan huippupitoisuus (Cmax,ss) on noin 26 mg/l (tarkasti 25,9 mg/l). 
2) Annosvälin alussa ja lopussa todellinen pitoisuus on sama (9,5 mg/l), sillä muuten kyseessä ei olisi vakaa tila. Tätä 

pitoisuutta kutsutaan vakaan tilan minimipitoisuudeksi (Cmin,ss) ja jäännöspitoisuudeksi (Ctrough). Jälkimmäistä 
käytetään tosin myös silloin, kun pitoisuus ei ole vakaassa tilassa. 

3) Todellinen pitoisuus koostuu matemaattisesti yksittäisen infuusion ja ”pohjalla olevan” pienenevän jäämän 
summasta. Teoreettisesti todellinen pitoisuuskuvaaja saataisiin siis myös yksittäisen infuusion ja bolusinjektion 
summana. Bolusannoksen tulisi olla 475 mg (9,5 mg/l × jakautumistilavuus 50 l). Tämä summausperiaate selitetään 
oppikirjan luvussa 12.6. 

 
Näiden tietojen perusteella voidaan johtaa yleispätevä yhtälö vakaan tilan huippupitoisuudelle. Se saadaan laskemalla 
yhteen yksittäisen infuusion huippupitoisuus (yhtälö 3.2) ja ”jäämäpitoisuus” kahden tunnin kohdalla, missä ajankohta 
määräytyy infuusion keston perusteella.  
 
Määritellään aluksi puuttuva ”jäämäpitoisuus” kahden tunnin kohdalla (C2) kahdesta tekijästä: 

1) Määritellään vakaan tilan varsinainen minimipitoisuus (Cmin,ss) yhtälön 3.3 avulla. Tavallisen infuusion alusta 
laskettavan ajan (t) tilalle on sijoitettava annosväli (tau) ja yksittäisen infuusion huippupitoisuuden (Cmax,1) tilalle 
vakaan tilan huippupitoisuus (Cmax,ss): 

                      𝑪𝒎𝒊𝒏,𝒔𝒔 = 𝑪𝒎𝒂𝒙,𝒔𝒔  × 𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×(𝒕𝒂𝒖−𝒕𝒊𝒏𝒇)          (𝟑. 𝟒) 
 

2) Pienennetään saatua tulosta kertomalla se tavallisella eksponenttitermillä kahden tunnin ajan eli infuusion keston 

ajan: 𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×𝒕𝒊𝒏𝒇         (𝟑. 𝟓)       
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Edellisten tulo on lopputulos jäämälle (infuusion keston sisältävät eksponenttitermit sievistyvät lopussa pois): 

 

𝑱ää𝒎ä𝒑𝒊𝒕𝒐𝒊𝒔𝒖𝒖𝒔 𝑪𝟐 = 𝑪𝒎𝒂𝒙,𝒔𝒔  × 𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×(𝒕𝒂𝒖−𝒕𝒊𝒏𝒇) ×  𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×𝒕𝒊𝒏𝒇 =  𝑪𝒎𝒂𝒙,𝒔𝒔  × 𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×𝒕𝒂𝒖  (𝟑. 𝟔) 
 
Lopuksi haluttu vakaan tilan huippupitoisuus saadaan laskemalla yhteen yksittäisen infuusion huippupitoisuus (yhtälö 3.2) 
ja em. jäämäpitoisuus (yhtälö 3.6): 
 

𝑪𝒎𝒂𝒙,𝒔𝒔 =  (
𝑫

𝒕𝒊𝒏𝒇  × 𝑪𝑳
) × (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 × 𝒕𝒊𝒏𝒇)  + 𝑪𝒎𝒂𝒙,𝒔𝒔  × 𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×𝒕𝒂𝒖    (𝟑. 𝟕)   

 
Siirretään ensin kaikki Cmax,ss–termit yhtälön vasemmalle puolelle ja yhdistetään ne: 
 

𝑪𝒎𝒂𝒙,𝒔𝒔  × (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×𝒕𝒂𝒖)  =  (
𝑫

𝒕𝒊𝒏𝒇  × 𝑪𝑳
) × (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 × 𝒕𝒊𝒏𝒇)    (𝟑. 𝟖)   

 
Ratkaistaan lopuksi Cmax,ss: 
 

𝑪𝒎𝒂𝒙,𝒔𝒔  =

(
𝑫

𝒕𝒊𝒏𝒇  × 𝑪𝑳
)  × (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 × 𝒕𝒊𝒏𝒇)

(𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×𝒕𝒂𝒖)
=    

𝑫 × (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 × 𝒕𝒊𝒏𝒇)

𝒕𝒊𝒏𝒇  ×  𝑪𝑳 × (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×𝒕𝒂𝒖)
    (𝟑. 𝟗)   

 
Yllä olevan yhtälön ensimmäinen muoto voidaan kuvata sanallisesti: 
 

𝑪𝒎𝒂𝒙,𝒔𝒔  = 𝒀𝒌𝒔𝒊𝒕𝒕ä𝒊𝒔𝒆𝒏 𝒊𝒏𝒇𝒖𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏 𝑪𝒎𝒂𝒙,𝟏 × 𝑨𝒌𝒌𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒂𝒕𝒊𝒐𝒌𝒆𝒓𝒓𝒐𝒊𝒏    (𝟑. 𝟏𝟎)   
 
jossa 
 

𝑨𝒌𝒌𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒂𝒕𝒊𝒐𝒌𝒆𝒓𝒓𝒐𝒊𝒏 =
𝟏

(𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×𝒕𝒂𝒖)
=  

𝟏

(𝟏 −  𝒆−𝟎,𝟏 𝟏/𝒉 ×𝟏𝟐 𝒉))
 =

𝟏

𝟎, 𝟔𝟗𝟗
= 𝟏, 𝟒𝟑    (𝟑. 𝟏𝟏)   

 
 
Tarkastetaan tämän luvun esimerkki yhtälöllä 3.10 (Cmax,1 laskettu aiemmin yhtälössä 3.2): 

  
𝑪𝒎𝒂𝒙,𝒔𝒔  = 𝟏𝟖, 𝟏 𝒎𝒈/𝒍 × 𝟏, 𝟒𝟑 = 𝟐𝟓, 𝟗 𝒎𝒈/𝒍    (𝟑. 𝟏𝟐)   
 
Tämä täsmää kuvan 3.3 kanssa. 
 
Akkumulaatiokerroin tai kumulaatiokerroin (accumulation factor, accumulation ratio) kuvaa lääkeaineen kertymistä eli 
kumuloitumista elimistöön pitkäaikaisessa lääkityksessä. Se ilmoittaa vakaan tilan huippupitoisuuden ja ensimmäisen 
infuusion huippupitoisuuden suhteen eli osamäärän. Sama suhde on myös vastavilla minimipitoisuuksilla. 
Akkumulaatiokertoimen perusta löytyy aiemmasta yhtälöstä 2.3, mutta nyt tavallisen ajan (t) tilalla on annosväli (tau). 
 
Annosväliä muutettaessa akkumulaatiokertoimella ei saa ennustaa vakaan tilan keskimääräisen pitoisuuden muutosta. Jos 
tässä esimerkissä annosväli puolitetaan eli lyhennetään 6 tuntiin, akkumulaatiokertoimeksi tulee 2,22 (kuva 3.4). Vakaan 
tilan keskimääräinen pitoisuus puolestaan kaksinkertaistuu, koska vuorokausiannos on kaksinkertaistettu. 
 

 
Kuva 3.4. Vankomysiinin pitoisuus seerumissa toistuvilla infuusioilla. Annos on 1000 mg kahden tunnin aikana 6 tunnin välein 
eli neljä kertaa vuorokaudessa. 
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Kun tarkastellaan huippupitoisuuden jälkeisiä pitoisuuksia, pitää yhtälön 3.9 osoittajaan lisätä kertojaksi pitoisuutta 
pienentävä eksponenttitermi. Esimerkiksi vakaan tilan minimipitoisuutta (Cmin,ss) kuvaa seuraava yhtälö, jossa lisätyn 
eksponenttitermin (tau – tinf) kuvaa aikaa infuusion lopusta annosvälin loppuun (yhtälö 3.4 on sama yhtälö lyhyessä 
muodossaan): 
 

𝑪𝒎𝒊𝒏,𝒔𝒔  =

(
𝑫

𝒕𝒊𝒏𝒇  × 𝑪𝑳
)  × (𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 × 𝒕𝒊𝒏𝒇)  ×  𝒆−𝒌𝒆𝒍×(𝒕𝒂𝒖−𝒕𝒊𝒏𝒇)

(𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×𝒕𝒂𝒖)
=   𝑪𝒎𝒂𝒙,𝒔𝒔  ×  𝒆−𝒌𝒆𝒍×(𝒕𝒂𝒖−𝒕𝒊𝒏𝒇)  (𝟑. 𝟏𝟑)   

 
 
Tarkastetaan tämän luvun esimerkki tällä yhtälöllä (Cmax,ss laskettu aiemmin yhtälössä 3.12) : 
 

𝑪𝒎𝒊𝒏,𝒔𝒔  = 𝑪𝒎𝒂𝒙,𝒔𝒔  ×  𝒆−𝒌𝒆𝒍×(𝒕𝒂𝒖−𝒕𝒊𝒏𝒇) = 𝟐𝟓, 𝟗 𝒎𝒈/𝒍 × 𝒆−𝟎,𝟏 𝟏/𝒉×(𝟏𝟐 𝒉−𝟐 𝒉)  = 𝟗, 𝟓 𝒎𝒈/𝒍     (𝟑. 𝟏𝟒)   
 
Tämä täsmää kuvan 3.3 kanssa.  
 
Yhtälöistä 3.9 ja 3.13 löytyy lukuisia muunnelmia. Esimerkiksi osamäärä (D/tinf) voidaan korvata infuusionopeudella (R0; 
joissakin teoksissa k0) ja puhdistuma (CL) eliminaation nopeusvakion ja näennäisen jakautumistilavuuden tulolla (kel × Vd).  
 
Sawchuk ja Zaske osoittivat vuonna 1976 näiden yhtälöiden hyödyllisyyden säätäessään gentamisiinin annosta potilaan 
seerumista mitattujen pitoisuuksien perusteella. Yhtälöitä käytetään myös vankomysiinin annoksen säätämisessä. Näissä 
yhteyksissä yhtälöiden käyttöä kutsutaan usein Sawchuk-Zasken menetelmäksi. 
 
Lähde 
Sawchuk RJ, Zaske DE: Pharmacokinetics of dosing regimens which utilize multiple intravenous infusions: Gentamicin in burn 
patients. J Pharmacokinet Biopharn 4(2): 183-195, 1976. 
 
 
 
 
 

4  Toistuvat bolusinjektiot 
 
Bolusinjektiota tarkastellaan melko kattavasti oppikirjan luvussa 12. Bolusinjektio on myös matemaattisesti yksinkertaisempi 
kuin edelllä esitetty infuusio. Näistä syistä johtuen tässä luvussa esitetään yhtälöt ilman kuvaajia. 
 
Yksitilamallia käytettäessä yksittäisen injektion huippupitoisuus (Cmax,1) saadaan jakamalla annos (D) näennäisellä 
jakautumistilavuudella (Vd): 
 

𝑪𝒎𝒂𝒙,𝟏  =
𝑫

𝑽𝒅

    (𝟒. 𝟏)   

 

Kun bolusinjektio toistetaan vakaassa tilassa säännöllisin väliajoin eli annosväli (tau) pidetään vakiona, vakaan tilan 
huippupitoisuutta (Cmax,ss) kuvaava yhtälö saadaan kertomalla edellinen yhtälö akkumulaatiokertoimella: 
 

𝑪𝒎𝒂𝒙,𝒔𝒔  =
𝑫 / 𝑽𝒅 

(𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×𝒕𝒂𝒖)
    (𝟒. 𝟐)   

 
Vakaan tilan minimipitoisuuden (Cmin,ss) laskemiseksi edellisen yhtälön osoittajaan pitää lisätä kertojaksi eksponenttitermi, 
joka pienentää pitoisuutta huippupitoisuuden jälkeen annosvälin ajan: 
 

𝑪𝒎𝒊𝒏,𝒔𝒔  =
(𝑫 / 𝑽𝒅)  ×  𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×𝒕𝒂𝒖 

(𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×𝒕𝒂𝒖)
 =  𝑪𝒎𝒂𝒙,𝒔𝒔  ×  𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×𝒕𝒂𝒖    (𝟒. 𝟑)   
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5  Toistuva ekstravaskulaarinen lääkkeenanto 
 
Ekstravaskulaarisen lääkkeenannon eli esimerkiksi tablettilääkityksen 1-tilamallia käsitellään melko perusteellisesti 
lisämateriaalissa LM13a. Tämän vuoksi tässä luvussa esitetään yhtälöt ilman kuvaajia. 
 
Ekstravaskulaarisen kerta-annoksen pitoisuutta kuvaa seuraava yhtälö: 
 

𝑪𝒕 =
𝑭 × 𝑫 ×  𝒌𝒂

𝑽𝒅  × (𝒌𝒂 − 𝒌𝒆𝒍)
 ×  ( 𝒆− 𝒌𝒆𝒍 𝒕 − 𝒆−𝒌𝒂 𝒕)    (𝟓. 𝟏) 

 
Ct =  Pitoisuus plasmassa tarkasteluhetkellä t (mg/l) 
F =  Absoluuttinen biologinen hyötyosuus (luku välillä 0-1) 
D =  Lääkeannos (mg) 
Vd = Näennäinen jakautumistilavuus (l) 
ka =  Näennäinen imeytymisen nopeusvakio (h-1) 
kel =  Eliminaation nopeusvakio (h-1) (voidaan korvata suhteella CL/Vd) 
e = Luonnollisen logaritmin kantaluku (2,718…) 
t = Tarkasteltava ajanhetki t lääkkeenannosta laskien (h) 

 
Vakaan tilan pitoisuusyhtälö saadaan kertomalla edellinen akkumulaatiokertoimella, joka tyypillisesti upotetaan yhtälöön 
seuraavasti: 
 

𝑪𝒕,𝒔𝒔 =
𝑭 × 𝑫 ×  𝒌𝒂

𝑽𝒅  × (𝒌𝒂 − 𝒌𝒆𝒍)
 ×  [

𝒆− 𝒌𝒆𝒍 𝒕

(𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×𝒕𝒂𝒖)
 −

𝒆−𝒌𝒂 𝒕

(𝟏 − 𝒆−𝒌𝒆𝒍 ×𝒕𝒂𝒖)
]    (𝟓. 𝟐) 

 
Kuten yhtälö 5.1, tämä yhtälö pätee kaikille tarkasteluhetkille. 


