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1  Johdanto 
 
Lineaarisessa farmakokinetiikassa lääkeainealtistus kasvaa suorassa suhteessa annokseen (luku 11.3). Tässä luvussa 
altistuksen, lääkeannoksen ja farmakokineettisten parametrien välisiä yhteyksiä tarkastellaan matemaattisten yhtälöiden 
avulla. Ne kuvaavat keskeisiä farmakokineettisiä periaatteita.  
 
Ihmiset ovat erilaisia. Kun sama annos samaa lääkeainetta annetaan useille aikuisille potilaille, lääkeaineen pitoisuuskuvaaja 
on jokaisessa potilaassa erilainen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella potilaalla on oma ”yhdistelmä” farmakokineettisiä 
parametreja. Yksittäisen potilaat parametrit saattavat myös muuttua ajan kuluessa esimerkiksi maksa- tai munuaistaudin tai 
toisen lääkkeen vaikutuksesta. Tämän vuoksi on tärkeä ymmärtää, miten yksittäinen farmakokineettinen parametri vaikuttaa 
lääkeainealtistukseen japitoisuuskuvaajan muotoon. Tämä onkin toinen keskeinen aihe tässä luvussa. Potilaiden välisten 
erojen biologisia taustoja ja yksittäisen potilaan farmakokinetiikan muuttumista esimerkiksi lääkkeiden välisten 
yhteisvaikutusten vuoksi käsitellään oppikirjan luvuissa 17–19. 
 
Tässä luvussa tutustutaan myös farmakokinetiikan ”suurimpaan mysteeriin”: pitkäkestoisessa lääkityksessä lääkeaineen 
näennäinen jakautumistilavuus ei vaikuta lainkaan lopulliseen keskimääräiseen vakaan tilan pitoisuuteen plasmassa. Tässä 
luvussa annetaan vinkkejä tämän mysteerin ratkaisemiseen. Lopulta jokaisen on kuitenkin ratkaistava se ”omassa päässä”. 
 
 

2  Yleiskuva kokonaisaltistuksesta 
 
Kokonaisaltistusta eli plasmasta mitatun pitoisuuskäyrän alla olevaa pinta-alaa (AUC) kuvaa yleisesti seuraava yhtälö: 
 

𝑨𝑼𝑪 =  
𝑺𝒚𝒔𝒕𝒆𝒆𝒎𝒊𝒔𝒆𝒆𝒏 𝒗𝒆𝒓𝒆𝒏𝒌𝒊𝒆𝒓𝒕𝒐𝒐𝒏 𝒑ää𝒔𝒔𝒚𝒕 𝒍ää𝒌𝒆𝒂𝒊𝒏𝒆𝒎ää𝒓ä

𝑪𝑳
    (𝟐. 𝟏) (𝑻𝟗 𝒚𝒍𝒆𝒊𝒔𝒕𝒆𝒕𝒕𝒚𝒏ä) 

 
AUC = Pitoisuuskäyrän alla oleva pinta-ala (h x µg/l) (lääkeainemäärä tällöin yksikössä µg) 
CL = Puhdistuma (l/h) 

 
Tässä yhtälössä on helposti ymmärrettäviä piirteitä: 

a) AUC on suoraan verrannollinen systeemiseen verenkiertoon päässeeseen lääkeainemäärään 
b) AUC on kääntäen verrannollinen puhdistumaan, sillä puhdistuman kasvaessa eliminaatio nopeutuu ja pinta-ala jää 

pienemmäksi. 
 
Se saattaa kuitenkin yllättää, että näennäinen jakautumistilavuus ei esiinny lainkaan tässä yhtälössä eli se ei vaikuta lainkaan 
AUC-arvoon. Tämä on tärkeä pohjatieto johdannossa mainitulle mysteerille ja sitä tutkitaan jäljempänä pitoisuuskäyrien 
avulla. AUC-arvon yksikkö on yleisesti ”aika × pitoisuus”, sillä pinta-alaa laskettaessa vaaka-akselilla esitetty aika on 
kerrottava pystyakselilla ilmoitetulla pitoisuudella. 
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3  Altistus laskimoon annetulla kerta-annoksella 
 
Laskimonsisäisessä (i.v.) lääkityksessä koko annos annetaan suoraan systeemiseen verenkiertoon, jolloin kokonaisaltistusta 
kuvaava yhtälö 2.1 muuntuu seuraavaan muotoon: 
 

 𝑨𝑼𝑪𝒊𝒗 =  
𝑫𝒊𝒗

𝑪𝑳 
     (𝟑. 𝟏) (𝑻𝟗) 

 
AUCiv =  Laskimoon annetun lääkeaineen AUC (h x µg/l) 
Div = Laskimoon annettu lääkeannos (µg) 
CL = Puhdistuma (l/h) 

 
Lineaarisessa farmakokinetiikassa AUC kasvaa suorassa suhteessa annokseen, sillä puhdistuma (CL) on vakio. 
 
Laskimoon annetulla bolusinjektiolla huippupitoisuus (Cmax) eli suurin hetkellinen altistus ilmenee heti injektion jälkeen. Arvio 
huippupitoisuudesta saadaan seuraavilla yhtälöillä (aiemmat yhtälöt 12.3.1 ja 12.4.1): 
 
1-tilamalli             2- ja 3-tilamalli 
 

𝑪𝟎 =  
𝑫𝒊𝒗,𝒃𝒐𝒍𝒖𝒔

𝑽𝒅
    (𝟑. 𝟐) (𝑻𝟏𝟔)                          𝑪𝟎 =  

𝑫𝒊𝒗,𝒃𝒐𝒍𝒖𝒔

𝑽𝟏
     (𝟑. 𝟑) (𝑻𝟏𝟖) 

 
C0 = Lääkeaineen pitoisuus plasmassa nollahetkellä (arvio) (μg/l) 
Div,bolus = Bolusinjektiona laskimoon annettu lääkeannos (μg) 
Vd = Näennäinen jakautumistilavuus 1-tilamallissa (l) 

 V1 = Keskustilan näennäinen jakautumistilavuus 2- ja 3-tilamallissa (l) 
 
Lineaarisessa farmakokinetiikassa boluksen huippupitoisuus kasvaa suorassa suhteessa annokseen, sillä näennäinen 
jakautumistilavuus (Vd ja V1 edellisissä yhtälöissä) on vakio.  
 
Pitoisuuskuvaajan muodon tulkinnassa tarvitaan myös eliminaation puoliintumisaikaa kuvaava yhtälö (aiempi yhtälö 7.5.2): 
 

𝒕𝟏/𝟐 =   
𝐥𝐧 𝟐 × 𝑽𝒅

𝑪𝑳
=   

𝟎,𝟔𝟗𝟑 × 𝑽𝒅

𝑪𝑳
   (𝟑. 𝟒) (𝑻𝟏𝟐)      

 
t1/2 = Eliminaation puoliintumisaika (h) 
Vd = Näennäinen jakautumistilavuus (koko näennäinen jakautumistilavuus) (l) 

 CL = Puhdistuma (l/h) 
 
  



3 

 

Kuva 3.1 esittää farmakokineettisten parametrien vaikutusta 1-tilamallia noudattavan lääkeaineen pitoisuuskuvaajaan 
silloin, kun boluksena annettava annos pidetään vakiona. Muutosten perusluonne on sama myös 2- ja 3-tilamallia 
noudattavien lääkeaineiden bolusinjektiossa (olettaen, että tilavuusmuutoksessa keskus- ja kudostilojen tilavuudet 
muuttuvat prosentuaalisesti yhtä paljon). Lähtötilanne on kuvattu tarkemmin luvussa 12.3. Kuvaajat on saatu sijoittamalla 
parametriarvot eksponenttiyhtälöön 12.3.6 (T17) ja laskemalla pitoisuus lukuisina ajanhetkinä. 
 
Kun muutoksen seurausta verrataan lähtötilanteeseen (annos pidetään vakiona), kuvasta 3.1 nähdään seuraavaa: 

1) Puhdistuman (CL) kaksinkertaistuminen puolittaa sekä AUC-arvon (yhtälö 3.1) että eliminaation puoliintumisajan 
(yhtälö 3.4). Huippupitoisuus pysyy samana. 

2) Näennäisen jakautumistilavuuden (Vd) kaksinkertaistuminen puolittaa huippupitoisuuden (yhtälö 3.2) ja 
kaksinkertaistaa eliminaation puoliintumisajan (yhtälö 3.4). AUC-arvo ei muutu, sillä vakioannoksella siihen 
vaikuttaa ainoastaan puhdistuma (yhtälö 3.1). 

3) Samanaikainen puhdistuman ja näennäisen jakautumistilavuuden kaksinkertaistuminen puolittaa sekä AUC-arvon 
että huippupitoisuuden. Eliminaation puoliintumisaika on sama kuin lähtötilanteessa, sillä nämä kaksi muutosta 
kumoavat toistensa vaikutuksen (yhtälö 3.4; puolilogaritmiasteikolla samansuuntaiset suorat). Lääkeaineen 
pitoisuus plasmassa on joka hetki puolet lähtötilanteen arvosta. 
 

   
Kuva 14.3.1. Bolusinjektion 1-tilamalli: farmakokineettisten parametrien vaikutus pitoisuuskuvaajaan vakioannoksella. 
Lähtötilanne: Lääkeannos (D) = 100 mg; Näennäinen jakautumistilavuus (Vd) = 10 l; Puhdistuma (CL) = 3,47 l/h; Eliminaation 
puoliintumisaika (t1/2) = 2,0 h. 
 
Lyhytkestoisessa infuusiossa, jossa infuusio lopetetaan ennen vakaan tilan saavuttamista, huippupitoisuus on myös suorassa 
suhteessa annokseen, kun infuusion kesto pidetään vakiona ja kaikkien farmakokineettisten parametrien arvot pysyvät 
vakiona. Pitoisuus on suurimmillaan lyhytkestoisen infuusion lopussa (luku 12.7). Yksittäisten parametrien tarkka vaikutus 
huippupitoisuuteen on joiltakin osin vaikeammin pääteltävissä, erityisesti 2- ja 3-tilamallissa, eikä aihetta käsitellä tässä 
tekstissä. Lisämateriaalissa LM13b tarkasteltava ekstravaskulaarinen kerta-annos kuvaa kuitenkin, miten tilanne mutkistuu 
huippupitoisuuden osalta silloin, kun lääkeaine ei tule systeemiseen verenkiertoon boluksena, vaan pitemmän ajan kuluessa. 
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4  Altistus laskimoon annetulla jatkuvalla infuusiolla 
 
Jatkuvassa infuusiossa lääkeaineen vakaan tilan pitoisuus kuvaa hyvin lääkeainealtistusta (luku 12.8). Vakaan tilan pitoisuutta 
kuvaava yhtälö on esitetty oppikirjassa yhtälönä 12.8.2: 
 

𝑪𝒔𝒔  =  
𝑹𝟎

𝑪𝑳
      (𝟒. 𝟏) (𝑻𝟏𝟗) 

 
Css = Vakaan tilan pitoisuus plasmassa (µg/l) 
R0 = Infuusionopeus (µg/h) 
CL = Puhdistuma (l/h) 

 
Tämä lopullinen pitoisuus on suoraan verrannollinen infuusionopeuteen ja kääntäen verrannollinen puhdistumaan. Sitä 
vastoin lääkeaineen näennäinen jakautumistilavuus ei vaikuta vakaan tilan pitoisuuteen. Tämä on monille opiskelijoille ja 
tutkijoille farmakokinetiikan ”suurin mysteeri”. Mysteerin matemaattinen ratkaisu löytyy suoraan yhtälöstä 4.1, jossa 
näennäinen jakautumistilavuus EI esiinny lainkaan yhtälön oikealla puolella pitoisuutta selittävänä tekijänä. Yksi 
mielikuvatason ratkaisu on seuraava: puhdistuma kuvaa maksan ja munuaisten ”taistelua” lääkeaineen pitoisuutta vastaan. 
Tällöin samaa infuusionopeutta käytettäessä sama puhdistuma johtaa lopulta samaan pitoisuuteen, eikä tilavuutta tarvitse 
huomioida. Näennäinen jakautumistilavuus vaikuttaa kuitenkin siihen, kuinka nopeasti vakaa tila saavutetaan eli ”kuinka 
nopeasti astia täyttyy”, kuten jäljempänä nähdään. 
 
Kuvassa 4.1 tarkastellaan 1-tilamallia noudattavan lääkeaineen jatkuvaa infuusiota. Lähtötilanne on kuvattu tarkemmin 
luvussa 12.8. Kuvaajat on saatu sijoittamalla parametriarvot eksponenttiyhtälöön 12.8.3 ja laskemalla pitoisuus lukuisina 
ajanhetkinä. 
 
Kun muutoksen seurausta verrataan lähtötilanteeseen (infuusionopeus pidetään vakiona), kuvasta 4.1 nähdään seuraavaa: 

1)  Puhdistuman (CL) kaksinkertaistuminen puolittaa sekä vakaan tilan pitoisuuden (yhtälö 4.1) että sen 
saavuttamisajan. Jälkimmäinen johtuu eliminaation puoliintumisajan puolittumisesta. 

2) Näennäisen jakautumistilavuuden (Vd) kaksinkertaistuminen ei vaikuta vakaan tilan plasmapitoisuuteen. Sen sijaan 
sen saavuttamisaika kaksinkertaistuu eliminaation puoliintumisajan kaksinkertaistumisen vuoksi. 

3) Samanaikainen puhdistuman ja näennäisen jakautumistilavuuden kaksinkertaistuminen puolittaa vakaan tilan 
plasmapitoisuuden (selityksenä CL-muutos). Vakaa tila saavutetaan yhtä nopeasti kuin lähtötilanteessa, sillä 
eliminaation puoliintumisaika on sama kuin lähtötilanteessa. pitoisuus on joka hetki puolet lähtötilanteen arvosta. 

 

 
Kuva 14.4.1. Jatkuvan infuusion 1-tilamalli: farmakokineettisten parametrien vaikutus pitoisuuskuvaajaan infuusionopeuden 
pysyessä vakiona. Lähtötilanne: Infuusionopeus (R0) = 34,7 mg/h; Näennäinen jakautumistilavuus (Vd) = 10 l; Puhdistuma (CL) 
= 3,47 l/h; Eliminaation puoliintumisaika (t1/2) = 2,0 h. Vakaa tila saavutetaan aina viiden eliminaation puoliintumisajan 
kuluttua (lähtötilanteessa 10 h). 
 


