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Veli-Pekka Ranta 9.8.2017 
 

LM13a  Ekstravaskulaarisen 1-tilamallin tarkempi käsittely 
 
1-Tilamalli 
Monet lääkeaineet noudattavat suun kautta otettuna ja muillakin ekstravaskulaarisilla antotavoilla 1-tilamallia (kuva 1), 
vaikka ne laskimoon annettuina noudattavat kahden tai kolmen tilan mallia (mm. oksikodoni). Nämä lääkeaineet imeytyvät 
suolistosta tai muusta antopaikasta usean tunnin ajan, jolloin imeytyminen ”peittää alleen” imeytymistä nopeamman 
jakautumisvaiheen. Lääkeaine jakautuu kuitenkin elimistön sisällä samalla kuin laskimoon annetun annoksen jälkeen, mutta 
pitoisuuskuvaajan perusmuoto muuttuu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Farmakokineettinen 1-tilamalli ekstravaskulaariselle lääkitykselle. Imeytymispaikkaa ei lasketa varsinaiseksi tilaksi 
systeemistä lääkevaikutusta tavoiteltaessa. Symbolit: Aa = Lääkeaineen määrä imeytymispaikalla (alussa sama kuin 
lääkeannos); F = Absoluuttinen biologinen hyötyosuus; ka = Näennäinen imeytymisen nopeusvakio; CP = Pitoisuus plasmassa; 
A = Lääkeaineen kokonaismäärä plasmassa ja kudoksissa; Vd = Näennäinen jakautumistilavuus; CL = Puhdistuma; kel = 
Eliminaation nopeusvakio (CL/Vd). Kunkin aineensiirtonuolen vieressä oleva differentiaaliyhtälö kertoo, miten kyseinen 
siirtymisnopeus määritellään. 
 
 
 
Esimerkki 1-tilamallista: Oksikodonikapseli 
Suun kautta otetun oksikodonikapselin farmakokinetiikka 80-vuotiaassa potilaassa 
 
Pitoisuusaineisto: Kokki ym.: Absorption of different oral dosage forms of oxycodone in the elderly: a cross-over clinical trial 
in patients undergoing cystoscopy. Eur J Clin Pharmacol 68(10): 1357-1363, 2012. 
 
Oksikodoniannos vapaana emäksenä (D) = 4,5 mg = 4500 μg  (oksikodonihydrokloridina 5,0 mg) 
 
Oksikodonin ensisijaiset farmakokineettiset parametrit: 
 Näennäinen jakautumistilavuus (Vd ) = 210 l 
 Puhdistuma (CL) = 30 l/h 
 Absoluuttinen biologinen hyötyosuus (F) = 0,60 
 Näennäinen imeytymisen nopeusvakio (ka) = 1,4 h-1 
 
Oksikodonin johdannaisparametrit: 
Eliminaation nopeusvakio:  kel        = CL / Vd    = 30 l/h / 210 l      = 0,14 h-1 
Eliminaation puoliintumisaika: t½          = ln2 / kel  = 0,693 / 0,14 h-1  =  5,0 h 
Imeytymisen puoliintumisaika:  t½(abs) = ln2 / ka   = 0,693 / 1.4 h-1    =  0,5 h 
 
Pitoisuuskuvaaja 
Oksikodonin pitoisuuskuvaaja ja siihen liittyvät käsitteet esitetään kuvassa 2. Puolilogaritmiasteikko paljastaa 1-tilamallin: 
huippupitoisuuden (Cmax) jälkeen ei ole nähtävissä jakautumisesta johtuvaa jyrkempää laskuvaihetta, vaan pelkkä 
eliminaatiovaihe. Tässäkin tapauksessa viimeistä puolilogaritmiasteikolla näkyvää suoraa voidaan kutsua 
terminaalivaiheeksi. Imeytymisvaiheella tarkoitetaan huippupitoisuutta edeltävää nousuvaihetta. 
 

joko CL × CP 

tai     kel × A 

Plasma ja kudokset: 

𝑪𝑷 =  
𝑨

𝑽𝒅

 

Eliminaatio Imeytymispaikka: 
 

𝑨𝒂 

 

Imeytyminen 

Hävikki 

(1 – F) × ka × Aa 

F × ka  × Aa 
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Kuva 2. Oksikodonikapselin 1-tilamalli (annos vapaana emäksenä 4,5 mg ja hydrokloridina 5 mg): tyypillinen pitoisuuskuvaaja 
80-vuotiaassa potilaassa lineaarisella asteikolla ja puolilogaritmiasteikolla. Symbolit: Cmax = Huippupitoisuus = 10 µg/l; tmax = 
Huippupitoisuuden ajankohta = 1,8 h. Puolilogaritmiasteikon pisteviiva kuvaa, miten eliminaatiovaihe jatkuu nollahetkeen 
saakka. Pitoisuuskäyrää kuvaava yhtälö saadaan vähentämällä 0-hetkeen jatketusta eliminaatiovaiheesta jatkeen ja 
imeytymisvaiheen väliin jäävä ”vähennettävä kolmio” (ks. kohta eksponenttiyhtälö). Lähde: mukaillen Kokki ym. 2012. 
 
 
Lääkeaineen määrä tilamallin eri osissa 
Tilamallin toimintaa voidaan havainnollistaa seuraamalla lääkeaineen määrää mallin eri osissa (kuva 3). Oksikodonin 
imeytymisen puoliintumisaika on tässä esimerkissä 0,5 tuntia, joten 2 tunnin eli neljän puoliintumisajan kuluttua se on 
poistunut lähes täysin imeytymispaikaltaan eli suolistosta. Oksikodonin määrä plasmassa ja kudoksissa taas kasvaa samaisen 
kahden tunnin ajan ja alkaa sen jälkeen vähentyä. Kuvassa 3 esitetään myös imeytymisen aikainen hävikki ja systeemiseen 
verenkiertoon päässeen lääkeaineen eliminaatio, molemmat kertymänä.  
 
Tässäkin tapauksessa on muistettava se, että tilamalli on rakennettu pelkkien plasmasta mitattujen pitoisuuksien avulla ja 
tavoitteena on selittää nämä pitoisuudet mahdollisimman yksinkertaisella mallilla. Mallilla ei siis pyritä kuvaamaan 
fysiologista todellisuutta tarkasti, eikä todellisuus ole tietenkään täysin kuvan 3 mukainen. Alkuperäisessä tutkimuksessa 
(Kokki ym. 2012) samat potilaat saivat oksikodonia sekä suoraan laskimoon että useina erilaisina valmisteina suun kautta. 
Tässä tutkimuksessa kaikkien antotapojen farmakokinetiikka mallinnettiin 2-tilamallin avulla ns. 
populaatiofarmakokinetiikkaa käyttäen, mikä osoittaa sen, että mitattua pitoisuusaineistoa voidaan kuvata useilla 
vaihtoehtoisilla tavoilla. 
 
 

 
Kuva 3. Kapselina otetun oksikodonin määrä 1-tilamallin eri osissa (annos vapaana emäksenä 4,5 mg). Samalla mallilla 
saatava pitoisuuskuvaaja esitetään aiemmassa kuvassa 2. ”Hävikki” kuvaa imeytymisen aikaista hävikkiä ja ”Eliminoitunut” 
systeemiseen verenkiertoon päässeen lääkeaineen eliminaatiota. Molemmat esitetään kertymänä eli kumulatiivisena 
määränä, kun taas plasmassa ja kudoksissa oleva kokonaismäärä sekä suolistossa oleva määrä ilmoitetaan hetkellisenä 
arvona. 
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Huippupitoisuus 
Oksikokonin huippupitoisuus plasmassa (Cmax) on 10 μg/l (kuva 2). Monissa tapauksissa karkea arvio kerta-annoksen 
huippupitoisuudesta voidaan laskea farmakokineettisten parametrien avulla: 
 

𝑪𝒎𝒂𝒙 =
𝑫 × 𝑭

𝑽𝒅 
  =  

𝟒𝟓𝟎𝟎 µ𝒈 × 𝟎, 𝟔𝟎 

𝟐𝟏𝟎 𝒍
  =   𝟏𝟐, 𝟗 µ𝒈/𝒍       (𝟏) 

 
Tässä laskussa oletetaan, että yhtään lääkeainetta ei eliminoidu ennen huippupitoisuuden saavuttamista, mikä ei tietenkään 
ole totta (ks. kuvasta 3 ”Eliminoitunut” 2 h kohdalla). Arvio on kuitenkin usein kohtuullisen tarkka, jos imeytyminen on 
selvästi nopeampaa kuin eliminaatio. Tässä tapauksessa asia on näin, sillä imeytymisen ja eliminaation puoliintumisajat ovat 
0,5 ja 5,0 tuntia. 
 
Eksponenttiyhtälö 
Tilamallin differentiaaliyhtälöistä (kuva 1) voidaan ratkaista pitoisuuskäyrää kuvaava yhtälö. Tässä tapauksessa 0-hetkeen 
jatkettua eliminaatiovaihetta kuvataan aluksi omalla eksponenttiyhtälöllä. Sen jälkeen siitä vähennetään eliminaatiovaiheen 
jatkeen ja imeytymisvaiheessa mitattujen pitoisuuksien välissä olevat pitoisuudet (jatkeen alla oleva ”vähennettävä kolmio” 
kuvassa 2), joita kuvataan toisella eksponenttiyhtälöllä. Lopputuloksena saadaan seuraava yhtälö: 
 

𝑪𝒕 =
𝑭 × 𝑫 ×  𝒌𝒂

𝑽𝒅  × (𝒌𝒂 − 𝒌𝒆𝒍)
 ×  ( 𝒆− 𝒌𝒆𝒍 𝒕 − 𝒆−𝒌𝒂 𝒕)    (𝟐) 

 
Ct =  Pitoisuus plasmassa tarkasteluhetkellä t (μg/l) 
F =  Absoluuttinen biologinen hyötyosuus (luku välillä 0-1) 
D =  Lääkeannos (µg) 
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) 

 
Näennäisen imeytymisen nopeusvakion merkitystä tässä yhtälössä voidaan kuvata seuraavasti. Mitä suurempi imeytymisen 
nopeusvakio, sitä nopeammin pitoisuus nousee ja sitä kapeampi on eliminaatiovaiheen jatkeen ja imeytymisvaiheen välissä 
oleva ”vähennettävä kolmio” kuvassa 2. 
 
Kun edelliseen yhtälöön sijoitetaan esimerkin alussa kerrotut oksikodonin parametrit, saadaan seuraava yhtälö (aika 
tunteina): 
 

𝑪𝒕 =  𝟏𝟒, 𝟑 µ𝒈/𝒍 ×  ( 𝒆− 𝟎,𝟏𝟒 𝒕 − 𝒆−𝟏.𝟒 𝒕)     (𝟑) 
 
Yhtälön oikealla puolella oleva vakiotermi (14,3 µg/l) kertoo jatketun eliminaatiovaiheen leikkauspisteen 0-hetkellä. 
 


