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Veli-Pekka Ranta 9.8.2017 
 

LM13b Farmakokineettisten parametrien vaikutus lääkeainealtistukseen ja  
pitoisuuskuvaajan muotoon ekstravaskulaarisella kerta-annoksella 

 
 
Ekstravaskulaarisessa (ev) lääkityksessä vain absoluuttisen hyötyosuuden ilmoittama osuus lääkeannoksesta pääsee 
systeemiseen verenkiertoon, jolloin kokonaisaltistusta eli AUC-arvoa kuvaa oppikirjan yhtälö 13.3.3 (T22): 
 

𝑨𝑼𝑪𝒆𝒗  =  
𝑭 × 𝑫𝒆𝒗

𝑪𝑳
=  (

𝑭

𝑪𝑳
) × 𝑫𝒆𝒗     (𝟏) (𝑻𝟐𝟐) 

 
AUCev =  Ekstravaskulaarisesti annetun lääkeaineen AUC (h x µg/l) 
F =  Absoluuttinen biologinen hyötyosuus (luku välillä 0–1) 
Dev = Ekstravaskulaarinen lääkeannos (µg) 
CL = Puhdistuma (l/h) 

 
Tässä yhtälössä AUC:n ja annoksen välisen yhteyden kulmakerroin on ”F/CL-suhde”. Ilman mitään yhtälöäkin on ”itsestään 
selvää”, että AUC kasvaa hyötyosuuden (F) kasvaessa ja puhdistuman (CL) pienentyessä. Lineaarisessa farmakokinetiikassa 
lääkeaineen F ja CL pysyvät vakioina tavallisesti käytettävillä lääkeannoksilla, jolloin AUC on suorassa suhteessa 
lääkeannokseen (oppikirjan kuva 11.3.1). 
 
Kun lääkeaine noudattaa 1-tilamallia, pitoisuuskäyrää kuvaa seuraava eksponenttiyhtälö (esitelty tarkemmin 
lisämateriaalissa LM12a): 
 

𝑪𝒕 =
𝑭 × 𝑫𝒆𝒗  ×  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) 
Dev =  Ekstravaskulaarisesti annettu 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) 

 
Kun kaikki farmakokineettiset parametrit tässä yhtälössä pysyvät vakioina, on lääkeaineen pitoisuus plasmassa jokaisella 
hetkellä suoraan verrannollinen annokseen. Siten myös aina samalla hetkellä ilmaantuva huippupitoisuus on suorassa 
suhteessa annokseen (oppikirjan kuva 11.3.1). 
 
Yksittäisiä parametreja tarkasteltaessa ka, CL ja Vd esiintyvät useassa kohdassa, sillä kahdessa kohdassa esiintyvä kel on sama 
kuin ”CL/Vd”. Nämä kolme parametria vaikuttavat pitoisuuskuvaajaan monimutkaisella tavalla. 
 
Kuvassa 1 tarkastellaan 1-tilamallia noudattavan lääkeaineen ekstravaskulaarista kerta-annosta. Oksikodonikapselia kuvaava 
lähtötilanne on kuvattu tarkemmin oppikirjan luvussa 13.4. Kuvaajat on saatu sijoittamalla parametriarvot 
eksponenttiyhtälöön 2 ja laskemalla pitoisuus lukuisina ajanhetkinä.  
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Kun muutoksen seurausta verrataan lähtötilanteeseen (annos pidetään vakiona), kuvasta 1 nähdään seuraavaa: 
1) Puhdistuman (CL) kaksinkertaistuminen puolittaa sekä AUC-arvon (yhtälö 1) että eliminaation puoliintumisajan. 

Huippupitoisuus pienenee vain vähän, sillä imeytyminen on edelleen selvästi nopeampaa kuin eliminaatio 
(imeytymisen ja eliminaation puoliintumisajat ovat nyt 0,5 ja 2,5 h), joten imeytymisen aikana ei ehdi eliminoitua 
kovin paljon lääkeainetta edes kaksinkertaisella puhdistumalla. 

2) Näennäisen jakautumistilavuuden (Vd) kaksinkertaistuminen lähes puolittaa huippupitoisuuden ja tarkasti 
kaksinkertaistaa eliminaation puoliintumisajan. AUC-arvo ei muutu, sillä F ja CL säilyvät entisellään. 

3) Samanaikainen puhdistuman ja näennäisen jakautumistilavuuden kaksinkertaistuminen puolittaa sekä AUC-arvon 
että huippupitoisuuden. Eliminaation puoliintumisaika on sama kuin lähtötilanteessa. Pitoisuus on joka hetki 
puolet lähtötilanteen arvosta. 

4) Näennäisen imeytymisen nopeusvakion (ka) puolittuminen hidastaa imeytymistä: huippupitoisuus siirtyy hieman 
myöhemmäksi ja se jää pienemmäksi. AUC-arvo ei muutu. 

5) Absoluuttisen biologisen hyötyosuuden (F) puolittuminen (nyt F = 0,3) puolittaa sekä AUC-arvon että pitoisuuden 
jokaisella hetkellä, myös huippupitoisuuden. Eliminaation puoliintumisaika on sama kuin lähtötilanteessa. 
Pitoisuus on joka hetki puolet lähtötilanteen arvosta eli sama kuin kohdassa 3. 

6) Samanaikainen puhdistuman (CL) kaksinkertaistuminen ja absoluuttisen biologisen hyötyosuuden (F) 
puolittuminen (nyt F = 0,3) johtaa siihen, AUC-arvo on neljäsosa lähtötilanteen arvosta. Tämä johtuu siitä, että 
”F/CL-suhde” on pienentynyt neljäsosaan (yhtälö 1). Lisäksi huippupitoisuus on alle puolet alkuperäisestä ja 
eliminaation puoliintumisaika puolittunut. Tällainen kumulatiivinen ”tuplamuutos” on melko tavallinen, sillä 
esimerkiksi metabolian induktio (yhteisvaikutus oppikirjan luvussa 19.3) kasvattaa usein sekä maksapuhdistumaa 
että ensikierron metaboliaa. Jälkimmäinen johtaa hyötyosuuden pienentymiseen (oppikirjan luku luku 13.3). 

 
Näitä muutoksia ei tarvitse muistaa ulkoa. Farmakokineettiset yhtälöt ja tietokoneohjelmat ovat hyödyllisiä tällaisten 
ennusteiden tekemisessä.  ”Näppituntumalla” tehtävät ennustukset menevät usein pieleen. 
 

   
Kuva 1. Ekstravaskulaarisen kerta-annoksen 1-tilamalli (oksikodonikapseli iäkkäällä potilaalla): farmakokineettisten 
parametrien vaikutus pitoisuuskuvaajaan vakioannoksella. Lähtötilanne: Lääkeannos (D) = 4,5 mg vapaana emäksenä (5 mg 
hydrokloridina); Näennäinen jakautumistilavuus (Vd) = 210 l; Puhdistuma (CL) = 30 l/h; Eliminaation puoliintumisaika (t1/2) = 
5,0 h; Absoluuttinen biologinen hyötyosuus (F) = 0,6; Näennäinen imeytymisen nopeusvakio (ka) = 1,4 h-1; Imeytymisen 
puoliintumisaika (t1/2(abs)) = 0,5 h. Lähtötilanne: mukaillen 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. 
 

 


