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Veli-Pekka Ranta 9.8.2017 
 

LM14a  Kyllästyvä maksan metabolia tarkemmassa käsittelyssä 
 

Tilamalli 
Kun lääkeaineen ainoa eliminaatioreitti on metabolia maksassa Michaelis-Mentenin kinetiikan mukaisesti, 
eliminaationopeutta on kuvattava tällä yhtälöllä (kuva 1). 
 

 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Michaelis-Mentenin kinetiikan mukainen kyllästyvä eliminaatio farmakokineettisessä 1-tilamallissa. Symbolit: CP = 
Pitoisuus plasmassa; A = Lääkeaineen määrä elimistössä; Vd = Näennäinen jakautumistilavuus; Vmax = Metaboliareaktion 
maksiminopeus; Km = Michaelis-Mentenin vakio eli pitoisuus, jossa metabolianopeus on puolet maksimiarvostaan. 
 
Oppikirjan luvussa 3.7 tarkastellaan, miten lääkeainepitoisuus vaikuttaa Michaelis-Mentenin kinetiikan mukaiseen 
reaktionopeuteen kolmella eri pitoisuusalueella. Pienillä pitoisuuksilla (suhteessa reaktion Km-arvoon) reaktio noudattaa 1. 
kertaluvun kinetiikkaa ja erittäin suurilla pitoisuuksilla 0. kertaluvun kinetiikkaa. Seuraava esimerkki osoittaa, miten tällainen 
kinetiikan kertaluvun vaihtuminen nähdään lääkeaineen pitoisuuskuvaajasta. Samalla on kuitenkin muistettava, että 0. 
kertaluvun kinetiikka ei ole yleensä käyttökelpoinen lääkinnässä. Ainoa poikkeus lienee metanolimyrkytyksestä johtuvien 
haittojen vähentäminen etanolilla, joka noudattaa 0. kertaluvun kinetiikkaa em. lääkinnässä ja nautintoaineena käytettävillä 
annoksilla. 
 
Esimerkki kerta-annoksesta 
Lääkeaineen farmakokineettiset parametrit: 
 Näennäinen jakautumistilavuus (Vd) = 10 l 

Michaelis-Mentenin kinetiikan mukainen metabolia maksassa  
Metaboliareaktion maksiminopeus (Vmax) = 10 mg/h  
Pitoisuus, jossa metabolianopeus on puolet maksimiarvostaan (Km) = 1 mg/l 
Ominaispuhdistuma (CLint = Vmax / Km) = 10 l/h 

 
Kuvassa 2 esitetään tämän lääkeaineen pitoisuuskuvaajat laskimonsisäisillä bolusannoksilla (D) 100 mg ja 2,5 mg. 
 

Pitoisuus 100 mg annoksella (kuvat 2A ja 2C)  
Välittömästi boluksen jälkeen lääkeaineen pitoisuus plasmassa on 10 mg/l (D/Vd). Tämä on paljon suurempi kuin reaktion 
Km-arvo. Reaktio on käytännöllisesti katsoen täysin kyllästynyt ja se etenee ensimmäisen kymmenen tunnin ajan lähes 
maksiminopeudella 10 mg tunnissa (Vmax). Tämä vastaa pitoisuusmuutosta 1 mg/l tunnissa, koska näennäinen 
jakautumistilavuus (Vd) on 10 litraa. Tällainen 0. kertaluvun kinetiikan mukainen pitoisuuskuvaaja on suora lineaarisella 
asteikolla (A-kuva) ja kaareva puolilogaritmiasteikolla (C-kuva). Lisäksi eliminaation puoliintumisaika lyhenee pitoisuuden 
pienentyessä. Ensimmäinen pitoisuuden puoliintuminen (10→5 mg/l) vie aikaa vähän yli 5 tuntia ja seuraava (5→2,5 mg/l) 
vähän yli 2,5 tuntia.  Vasta 12 tunnin jälkeen pitoisuus laskee selvästi alle Km-arvon ja reaktio alkaa noudattaa 1. kertaluvun 
kinetiikkaa. Loppuvaiheessa nähdäänkin jatkuvasti loiveneva alamäki lineaarisella asteikolla (A-kuva) ja suora 
puolilogaritmiasteikolla (C-kuva). 
 

Pitoisuus 2,5 mg annoksella (kuvat 2B ja 2C)  
Pienemmällä lääkeannoksella pitoisuus on alusta lähtien pienempi kuin reaktion Km-arvo. Tästä syystä reaktio etenee 
käytännöllisesti katsoen koko ajan 1. kertaluvun kinetiikan mukaisesti. Tämä käyrä on muodoltaan samanlainen kuin 13 
tunnin jälkeinen osuus A-kuvassa. Eliminaation puoliintumisaika pysyy koko ajan vakiona ja se on noin 0,7 tuntia: 
      t1/2 =  (ln2× Vd) / (CLint); jossa CLint on suurin mahdollinen puhdistuma eli ominaispuhdistuma 
 

     
Kuva 2. Lääkeannoksen vaikutus bolusinjektion pitoisuuskuvaajaan Michaelis-Mentenin kinetiikan mukaisessa eliminaatiossa 
lineaarisella asteikolla (A ja B; huomaa eri asteikot pystyakselilla) ja puolilogaritmiasteikolla (C). Laskimonsisäiset 
bolusannokset ovat 100 mg (A) ja 2,5 mg (B). Lääkeaineen farmakokineettiset parametrit: Vd = Näennäinen 
jakautumistilavuus = 10 L; Vmax = Metaboliareaktion maksiminopeus = 10 mg/h; Km = Pitoisuus, jossa metabolianopeus on 
puolet maksimiarvostaan = 1 mg/l. 
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Altistusero 
Edellä tarkasteltujen lääkeannosten ero on 40-kertainen. Sama ero nähdään bolusinjektioiden jälkeisissä 0-hetken 
pitoisuuksissa, sillä näennäinen jakautumistilavuus on vakio. Metabolian kyllästymisestä johtuva farmakokinetiikan 
epälineaarisuus ilmenee selvästi kokonaisaltistusta kuvaavassa AUC-arvossa. Suuremmalla annoksella AUC on yli 200-
kertainen (60 h*mg/l vastaan 0,28 h*mg/l) eli suhteellisesti ottaen viisi kertaa ”liian suuri”. Altistuseron voi arvioida nopeasti 
laskemalla karkeasti lineaarisella asteikolla esitettyjen pitoisuuskäyrien (A ja B) alla olevien ”kolmioiden” pinta-alat. 
Epälineaarisessa kinetiikassa sopivan annoksen määrääminen on siis paljon haasteellisempaa kuin lineaarisessa 
farmakokinetiikassa. 
 
 
Epälineaarinen farmakokinetiikka pitkäkestoisessa lääkityksessä 
Käsitellään oppikirjan luvussa 14.3. 
 
 
Vakaan tilan saavuttamisaika pitkäkestoisessa lääkityksessä 
Michaelis-Mentenin kinetiikan mukaisessa kyllästyvässä metaboliassa puhdistuma pienenee pitoisuuden kasvaessa 
(oppikirjan luku 3.7). Tämä merkitsee sitä, että eliminaation puoliintumisaika pitenee pitoisuuden kasvaessa. Lääkitystä 
aloitettaessa ei enää voida käyttää sitä lineaarisen farmakokinetiikan nyrkkisääntöä, jonka mukaan käytännöllinen vakaa tila 
saavutetaan 3-5 eliminaation puoliintumisajan kuluttua. 
 
Tilanne onkin paljon monimutkaisempi. Sitä voidaan havainnollistaa tarkastelemalla fenytoiinilääkitystä tyypillisessä 
potilaassa (kuva 3): 

1) Kun vuorokausiannos on selvästi pienempi kuin metaboliareaktion maksiminopeus (Vmax = 500 mg/vrk), vakaa tila 
saavutetaan viikossa tai muutamassa viikossa (annokset 200–400 mg/vrk). 

2) Kun vuorokausiannos on vain hieman pienempi kuin potilaan Vmax-arvo, vakaan tilan pitoisuus on erittäin suuri ja 
sen saavuttaminen kestää jopa vuosia (annos 490 mg/vrk). Liian suuresta fenytoiinipitoisuudesta johtuvat 
haittavaikutukset ilmenisivät kuitenkin lääkityksen alkuviikkoina ja pakottaisivat pienentämään annosta. 

3) Kun vuorokausiannos on suurempi kuin maksimaalinen metabolianopeus, pitoisuus kasvaa koko ajan (ei esitetä 
kuvassa). Tässä tapauksessa haitat ilmenesivät nopeammin kuin tapauksessa 2. 

 

 
 
Kuva 3. Fenytoiinin pitoisuus plasmassa lääkityksen alussa eri vuorokausiannoksilla. Jatkuva laskimonsisäinen infuusio on 
simuloitu tyypilliselle potilaalle: Vmax = 500 mg/vrk; Km = 4 mg/l; Vd = 50 l. Tulokset kuvaavat varsin hyvin myös pitkäkestoisen 
tablettilääkityksen keskimääräistä pitoisuutta, sillä fenytoiinin absoluuttinen biologinen hyötyosuus on tavallisesti lähes 100 
%. Annoksella 490 mg/vrk lopullinen vakaan tilan plasmapitoisuus olisi 196 mg/l ja 90 % siitä saavutettaisiin vasta 4 vuoden 
kuluttua. Katkoviivojen välinen pitoisuusväli kuvaa fenytoiinin tyypillistä terapeuttista pitoisuusaluetta (10–20 mg/l). 
 
 
 
 
 


