3. Farmakokinetiikka

Farmakokinetiikka

• pitoisuus kohdekudoksessa
• pitoisuus plasmassa

Farmakokinetiikka tutkii lääkeaineiden ja niiden metaboliatuotteiden vaiheita elimistössä, sitä miten elimistö vaikuttaa
lääkkeeseen. Aineen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien pitää olla sellaisia, että se saavuttaa elimistössä vaikutuspaikkansa; pelkkä koeputkessa tai elinpreparaatissa todettu vaikutus ei vielä tee yhdisteestä käyttökelpoista lääkeainetta. Jotta
lääkkeen vaikutus olisi säädeltävissä, sen pitää myös eliminoitua
tehtävänsä suoritettuaan.
Useimmat lääkeaineet kulkevat elimistössä veren, tavallisimmin veriplasman, kuljettamina (kuva 3–1). Lääkkeen vaikutuksen
kannalta tärkein on sen pitoisuus kohdekudoksessa, mutta siellä saavutettavaa pitoisuutta voidaan harvoin mitata. Päätelmät
perustetaan tavallisesti veriplasmassa olevaan lääkeainepitoisuuteen, mikä useimmiten antaakin riittävän hyvän arvion myös
lääkkeen pitoisuudesta kudoksissa. Kudosten lääkepitoisuutta
voidaan arvioida myös farmakokineettisten mallien avulla.
Lääkkeen kulku elimistössä jakautuu kolmeen päävaiheeseen: imeytymiseen, jakautumiseen kudoksiin ja eliminaati-

Kuva 3–1. Lääkeaineen vaiheita elimistössä.
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oon. Eliminaatioon kuuluu metabolia ja erittyminen. Puhutaan
myös lääkkeen ns. ADME-ominaisuuksista: imeytyminen
(Absorptio), jakautuminen (Distribuutio), metabolia ja erittyminen (Ekskreetio). Ennen farmakokinetiikan tarkempaa käsittelyä on kuitenkin syytä perehtyä periaatteisiin, jotka säätelevät lääkemolekyylin kulkua solukalvon läpi.

�

Kuva 3–2. Lääkkeen (L) fysikokemialliset ominaisuudet vaikuttavat sen kulkuun
membraanin läpi. A. Vesiliukoisen lääkkeen kulku membraanin aukon läpi.
B. Rasvaliukoisen lääkkeen diffuusio solukalvon läpi. C. Kuljettajaproteiinin välittämä aktiivinen siirtyminen

• diffuusio
• ﬁltraatio
• aktiivinen kuljetus

Lääkeaineiden kulku solukalvon läpi
Tärkein este veteen liukenevien aineiden vapaalle kululle elimistössä on solukalvo eri muodoissaan. Se vaikuttaa lääkkeen imeytymiseen, säätelee sen jakautumista eri kudoksiin ja erittymistä.
Aineet kulkevat elimistön kalvorakenteiden läpi kolmella eri
mekanismilla: ﬁltroitumalla eli suodattumalla sekä diffuusion tai
aktiivisen kuljetuksen avulla. Diffuusio ja ﬁltraatio ovat passiivisia
prosesseja, koska aine voi näiden mekanismien avulla yleensä kulkea vain suuremmasta pitoisuudesta pienempään eikä tällainen
siirtyminen kuluta energiaa. Ero aktiiviseen kuljetukseen on kuitenkin vain suhteellinen. Pitoisuuseron lisäksi ”passiiviseen” siirtymiseen vaikuttavat monet muut tekijät, kuten hydrostaattinen
paine sekä elektrostaattiset ja osmoottiset voimat (kuva 3–2).

Filtraatio

• molekyylikoon merkitys

Filtraation edellytys on riittävän pieni molekyylikoko, jotta
aine pääsee kalvorakenteissa olevien huokosten läpi. Lääkeaineista vain harvat pystyvät läpäisemään solukalvon suodattumalla. Sen sijaan lähes kaikki lääkeaineet pystyvät suodattumaan
munuaisen glomeruluksessa verenkierrosta nefronin luumeniin.
Myös kapillaarien seinämät ovat huokoisia, joten monet lääkkeet suodattuvat verenkierrosta kudosnesteeseen. Koska suodattuminen tapahtuu solujen välissä olevien huokosten kautta,
suhteellisen suuretkin molekyylit voivat käyttää tätä reittiä.

Diffuusio

• lipidiliukoisuuden merkitys
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Diffuusiossa on kysymys aineen ”liukenemisesta” solukalvon
lipidirakenteeseen, kulkeutumisesta kalvon läpi sen toiselle rajapinnalle ja vapautumisesta siellä jälleen vesitilaan. Lääkeaineen
kyky kulkea solukalvon läpi on suoraan verrannollinen sen jakaantumissuhteeseen öljy- ja vesifaasin kesken koeputkessa.
Tätä käytetäänkin sen lipidiliukoisuuden mittana.
Mitä parempi lääkkeen lipidiliukoisuus on, sitä enemmän
sitä on kerrallaan solukalvossa ja sitä nopeampi on diffuusio.

Atropa belladonna

Hyoscyamus niger, hullukaali

Kuva: Mattias Tolvanen, LKA/Kuvaliiteri

Kuva: Tuomo Hurme, LKA/Kuvaliiteri

71

Cinchona pubescens, kiinapuu
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Kuva: Maarten Christenhusz, Turun yliopisto (www.botanyphotos.net)

Kuva: Sinikka Piippo, Helsingin yliopisto

Chondrodendron tomentosum, kurareköynnös

Erythroxylum coca, kookapensas
Kuva: Peter S. Goltra, käyttöluvan antanut National Tropical Botanical
Garden, U.S.A. (www.ntbg.org)
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• ionisoitumisen merkitys

Huonosti lipidiliukoisia ovat polaariset yhdisteet, näistä ionisoituneet kaikkein huonoimpia.
Monet lääkeaineet ovat orgaanisia happoja tai emäksiä, jolloin dissosioitumisaste vaikuttaa oleellisesti niiden kulkuun solukalvon läpi. Dissosioitunut muoto on niin polaarinen, ettei se
läpäise solukalvoa diffuusion avulla. Dissosioituvien aineiden
diffuusio on näin ollen riippuvainen ionisoitumattoman muodon lipidiliukoisuudesta sekä ionisoitumattoman ja ionisoituneen muodon keskinäisestä suhteesta solukalvon eri puolilla.
Heikon hapon tai emäksen ionisoituneen ja ionisoitumattoman muodon suhde riippuu ympäristön pH:sta ja aineelle tyypillisestä vakiosta, pKa-arvosta. pKa-arvo ilmaisee sen pH:n, jossa
aine on puoliksi ionisoituneena, puoliksi ionisoitumattomana.
Dissosioituneen ja dissosioitumattoman muodon suhde tietyssä pH:ssa voidaan johtaa Henderson–Hasselbachin yhtälöstä:
[emäs]
pH = pKa + log [emäs] , eli log
= pH – pKa
[happo]
[happo]

•

sovellus orgaaniselle hapolle

Happo (HA) voi määritelmän mukaan luovuttaa positiivisesti varautuneen protonin (HA → H+ + A–), emäs (B) taas on protonin vastaanottaja (B → BH+). Hapon luovutettua protonin se
muuttuu negatiivisesti varautuneeksi ja voi sopivissa olosuhteissa vastaanottaa jälleen protonin eli käyttäytyä emäksen tavoin.
Happoluonteisen lääkkeen osalta kaava saa siis muodon:
log

•

sovellus orgaaniselle emäkselle

[io�isoitunut muoto A– ]
= pH – pKa
[ionisoitumaton muoto HA]

Emäksisten lääkkeiden kohdalla vastaava kaava on
log

[ionisoitumaton muoto B]
= pH – pKa
[ionisoitunut muoto BH+]

Lääkkeen ionisoitumisasteen muutoksen merkitystä sen jakautumiselle solukalvon eri puolille on esitetty kuvassa 3–3.
Mikäli kalvon eri puolien välillä on pH-ero, seurauksena on
lääkkeen vähittäinen kertyminen sille puolelle solukalvoa, jossa
sen ionisoituneen ja ionisoitumattoman muodon tasapaino siirtyy ionisoituneen, kalvoa huonosti läpäisevän muodon puolelle.

Aktiivinen kuljetus
Monien suurikokoisten tai polaaristen aineiden, kuten so-
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Kuva 3–3. Dissosioitumisaste vaikuttaa
heikon hapon A (ylempi kuva) ja emäksen B (alempi kuva) kulkuun biologisen
kalvon läpi.

• P-glykoproteiini
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kerien, aminohappojen ja amiinien, kuljetuksesta solukalvon
läpi huolehtii aktiivinen kuljetusmekanismi. Aktiivisessa kuljetuksessa aine voi kulkea vastoin konsentraatiogradienttia, siirtyminen vaatii energiaa, ja se on melko selektiivistä eli sama
mekanismi siirtää vain yhtä tai muutamia lähisukuisia aineita.
Kuljetusmekanismi on saturoituva, ts. siirtyvä määrä ei tietyn rajan saavuttamisen jälkeen enää lisäänny. Raja aktiivisen ja passiivisen siirtymisen välillä ei kuitenkaan ole ehdoton. Aine voi siirtyä diffuusion avulla vastoin konsentraatiogradienttia ja kuluttaa
energiaa siirtymiseensä. Toisaalta aktiivinen kuljetusmekanismi
voi siirtää ainetta suuremmasta pitoisuudesta pienempään, jolloin puhutaan ”helpotetusta diffuusiosta” (facilitated diffusion).
Aktiivisesta kuljetuksesta vastaavat erityiset kuljettajaproteiinit (transportterit), jotka muistuttavat solukalvon reseptoreita.
Kuljettajat ovat proteiineja, joiden hydrofobiset aminohappoketjut läpäisevät solukalvon useita kertoja. Siirtäessään lääkeaineita ja muita vierasaineita solukalvojen läpi nämä kuljettajaproteiinit kuluttavat energiaa, joka tulee yleensä ioninvaihdosta
tai ATP:sta. Harvat lääkeaineet imeytyvät suolesta aktiivisesti;
lähinnä tällaisia ovat sokeri- ja aminohappotyyppiset aineet
(esim. levodopa). Sen sijaan munuaisissa aktiivinen eritys on
yleisempää (esim. penisilliinit). Myös keskushermostossa aktiivinen kuljetus on tärkeä sekä elimistön omien aineiden että
lääkeaineiden ja niiden metaboliatuotteiden siirrossa. Eräät
kuljettajaproteiinit osallistuvat myös lääkeaineiden tai niiden
metaboliatuotteiden poistumiseen maksasta ja munuaisista.
Kuljettajaproteiineja on kahta perustyyppiä: inﬂuksi-kuljettajat, jotka siirtävät lääkeaineen solun sisään, ja efﬂuksi-kuljettajat, jotka siirtävät solun sisään pyrkivän lääkeaineen takaisin lähtöpaikkaansa. Kuljettajaproteiinit osallistuvat myös
endogeenisten aineiden homeostaasin ylläpitoon elimistössä
ja vaikuttavat useiden lääkeaineiden imeytymiseen, kudosjakautumiseen sekä eliminaatioon. Eräissä kuljettajaproteiineja
koodaavissa geeneissä tunnetaan polymorﬁoita jotka voivat
muuttaa kuljettajaproteiinien toimintaa ja lääkkeiden vaikutuksia. Efﬂuksi-kuljettajista tunnetaan parhaiten P-glykoproteiini
(MDR1), joka kuuluu laajaan ABC-kuljettajaproteiiniperheeseen. P-glykoproteiini suojaa elimistöä vierailta aineilta: suolen
seinämässä se estää vierasaineen imeytymistä ja veri-aivoesteessä se estää vierasaineen pääsyä keskushermostoon. Päinvastoin
kuin inﬂuksi-kuljettajat, P-glykoproteiini tunnistaa useita yhdisteitä ja estää niiden pääsyn solukalvon läpi. P-glykoproteiinia ja lääkemetaboliaa välittävää CYP3A4-entsyymiä tavataan
molempia mm. suolistossa ja maksassa ja niiden substraatit ovat
osittain päällekkäisiä joten niiden onkin arveltu yhdessä säätelevän usean lääkkeen hyötyosuutta oraalisen annon jälkeen.
Inﬂuksi-kuljettajiin kuuluvien orgaanisten anioneja kuljettavien polypeptidien (OATP) substraatteja ovat endogeenisten
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aineiden ohella useat vierasaineet. Hepatosyyteissä OATP1B1
osallistuu mm. estrogeenikonjugaattien, sappihappojen ja lääkeaineista mm. statiinien kuljetukseen.

Lääkeaineiden imeytyminen

• oraalinen (per os, p.o.)

° mahalaukku
° ohutsuoli

° resoribletit
• imeytyminen suolistossa

Useimmiten lääke annetaan suun kautta (per os). Se on halvin
ja mukavin tapa, ja usein myös haittavaikutukset ovat tällöin vähäisimmät. Ruoansulatuskanava tekee vaarattomiksi monet valmisteen sisältämistä proteiineista ja muista epäpuhtauksista, jotka
muutoin voisivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Lääkepitoisuuden
huippu tulee suun kautta annettaessa usein sangen hitaasti ja pitoisuuskäyrä on muodoltaan laakea, jolloin lääkeannoksen jälkeiset, pitoisuudesta riippuvat haitat jäävät vähäisiksi. Lääkkeen
imeytymisen periaatteet käsitelläänkin seuraavassa enteraalisen
(ruoansulatuskanavaan tapahtuneen) annon valossa; muiden antoreittien ominaisuudet esitellään jäljempänä.
Eräät orgaaniset hapot ja dissosioitumattomat aineet voivat
imeytyä osittain jo mahalaukusta, mutta yleensä lääkeaineet
imeytyvät tehokkaasti vasta ohutsuolesta. Pinnaltaan voimakkaasti poimuttuneen ohutsuolen suuri pinta-ala (noin 200 m2)
auttaa lääkkeen imeytymistä. Lääke annetaan maha-suolikanavaan yleensä tablettina tai kapselina. Lääkeaine voi imeytyä
vasta tabletin tai kapselin hajottua (disintegraatio) ja vapautuneen lääkeaineen liuettua suolinesteeseen (dissoluutio). Mahan
tyhjenemisnopeuden ohella nämä prosessit säätelevät merkittävästi lääkeaineen imeytymisnopeutta.
Lääkeaine voi imeytyä jo suuontelosta. Lääkkeen valmistemuodoista resoribletit on kehitetty nimenomaan tähän tarkoitukseen. Resoribletit ovat nopeasti hajoavia tabletteja, joiden
sisältämä lääkeaine, esimerkiksi glyseryylitrinitraatti, imeytyy
nopeasti suun limakalvon läpi. Suun limakalvolta tapahtuvan
imeytymisen etuna on sen nopeuden ohella maksan ensikierron
metabolian ohitus (ks. jäljempänä).
Suolessa hajoamaan tarkoitetut (enterosolubile) valmisteet
ovat päällystettyjä, jotta lääkeaine ei hajoaisi mahahapon vaikutuksesta tai ärsyttäisi mahan limakalvoa. Hitaasti lääkeainetta vapauttavia valmisteita ovat esim. kaksikerrostabletit. Niiden
pintaosa on tarkoitettu nopeasti ja ydinosa hitaasti suolessa
hajoavaksi. Toinen tyyppi ovat huokoiset sienimäiset tabletit,
joista lääkeaine vapautuu hitaasti. Näitä lääkemuotoja käytetään haluttaessa välttää suuria pitoisuushuippuja plasmassa tai
antovälin pidentämiseen käytettäessä lääkeainetta, jonka puoliintumisaika on lyhyt.
Useat heikot hapot ovat mahan happamassa pH:ssa erittäin
huonosti vesiliukoisia. Koska lääkeaineet voivat imeytyä aino-
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• suppositoriot

astaan liuenneessa muodossa, on tällaisten aineiden (mm. asetyylisalisyylihappo, glibenklamidi, ibuprofeeni) imeytyminen
mahasta vähäistä, vaikka liuennut aine olisi lähes täysin dissosioitumattomassa muodossa. Niinpä emästen anto voi nopeuttaa näiden huonoliukoisten aineiden imeytymistä, vaikka ionisoitumisteorian mukaan vaikutuksen pitäisi olla päinvastainen.
Imeytymistä mahasta rajoittaa myös sen pinta-ala, joka on suhteellisen pieni verrattuna ohutsuolen monin verroin suurempaan pinta-alaan. Myös mahan sisältö vaikuttaa imeytymiseen.
Useimmat aineet imeytyvät paremmin ja nopeammin, kun maha
on tyhjä, mutta esim. rasvainen ateria voi parantaa joidenkin
huonoliukoisten lääkeaineiden imeytymistä.
Orgaaniset emäkset eivät imeydy mahasta, koska ne ionisoituvat happamassa mahansisällössä lähes täydellisesti. Tällaiset
emäkset päinvastoin diffundoituvat ja kerääntyvät mahalaukkuun parenteraalisen annon jälkeen. Mm. eräitä alkaloideja
(kuten morﬁinin sukuisia aineita) voi olla suurina pitoisuuksina
mahassa, vaikka ne olisi annettu injektiona.
Ohutsuolessa pienikin ionisoitumaton lääkefraktio riittää
tehokkaaseen imeytymiseen. Verenkierto kuljettaa kudoksen
puolelle päässeet molekyylit nopeasti pois, niin että ne eivät
pääse diffundoitumaan takaisin ja membraanin läpikulkua edistävä pitoisuusero säilyy. Hyvin vahvat hapot ja emäkset imeytyvät huonosti myös suolessa. Erityisen huonosti imeytyvät monet
kvartaariset yhdisteet, jotka ovat pysyvässä ionimuodossa.
Joitakin lääkeaineita voidaan antaa myös suppositorioina eli
peräpuikkoina peräsuoleen (per rectum), mutta usein imeytyminen peräsuolesta jää epätäydelliseksi. Tämä voi kuitenkin olla
paras antotapa oksentelevalle tai tajuttomalle potilaalle sekä
annettaessa lääkkeitä pienelle lapselle. Peräsuoleen annosteltaessa porttiverenkierto ohitetaan osittain. Imeytyneen lääkkeen
määrä vaihtelee kuitenkin suuresti kerrasta toiseen.

Alkureitin metabolia

Kuva 3–4. Suun kautta otetun lääkeaineen
tie systeemiseen verenkiertoon (vaikutuspaikkaan). Kuva havainnollistaa lääkeaineen alkureitin (ﬁrst pass) metaboliaa ja
lääkeaineen hyötyosuuteen vaikuttavia
tekijöitä.
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Joskus lääkeaine metaboloituu imeytymisvaiheen aikana suolen limakalvossa tai maksassa tultuaan sinne porttiverenkierron
kautta (kuva 3–4). Tällöin systeemiverenkiertoon pääsee muuttumattomassa muodossa vain osa annoksesta, vaikka lääkeaine imeytyisi täydellisestikin. Tällainen alkureitin metabolia
(presysteeminen metabolia, ﬁrst pass -metabolia) voi vähentää
hyötyosuutta jopa yli 95 %. Tämä selittää eräiden lääkeaineiden
tehottomuuden suun kautta otettuina, vaikka aineet vaikuttavat parenteraalisesti annettuina. Runsas alkureitin metabolia
vaikeuttaa oikean lääkeannoksen löytämistä, koska yksilölliset
erot metabolian asteessa voivat olla suuria. Mm. sairaudet ja
lääkeinteraktiot voivat muunnella paljon alkureitin metaboliaa.

3. Farmakokinetiikka

Jos lääkeaine imeytyy jo suun limakalvolta, se ohittaa maksassa tapahtuvan alkureitin metabolian. Mahasta ja ohutsuolesta imeytyvä lääkeaine joutuu imeytymisvaiheen aikana kokonaan ja rektaalisesti annettu osittain maksaan, ja näin aine voi
metaboloitua jo imeytyessään.

Lääkeaineiden jakautuminen
Sitoutuminen plasman proteiineihin

• albumiini
• orosomukoidi
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Kuva 3–5. Vapaan ja sitoutuneen lääkeaineen suhde plasmassa ja kudosnesteessä.

Plasman vapaa lääkeainepitoisuus vaikuttaa keskeisesti lääkeaineiden jakautumiseen elimistössä (kuva 3–5). Vain vapaa
lääkeaine läpäisee biologisen kalvon ja voi näin siirtyä kudoksiin. Merkittäväkin osa lääkkeestä on plasmassa usein proteiiniin sitoutuneena. Happamat lääkeaineet sitoutuvat yleensä
albumiiniin ja emäksiset orosomukoidiin (α1-glykoproteiini).
Plasman vapaan ja proteiineihin sitoutuneen lääkkeen välillä
vallitsee dynaaminen tasapaino. Kun vapaana oleva lääkeosa
siirtyy kudokseen tai eliminoituu proteiinisidoksesta siirtyy lääkettä vapaaseen fraktioon niin, että sitoutuneen ja vapaan osuuden tasapaino säilyy.
Tasapainotilanteessa vapaan lääkeaineen pitoisuus on soluvälitilan kudosnesteessä sama kuin plasmassa. Tämä nähdään siitä,
että monen lääkeaineen kokonaispitoisuus esim. likvorissa on
pienempi kuin plasmassa. Kuitenkin likvorissa aine tehoaa yhtä
hyvin kuin plasmassa, koska plasman proteiiniin sitoutuneella
fraktiolla ei ole terapeuttista tehoa, vaan se toimii ainoastaan varastona, josta lääkeainetta voi vapautua tehokkaaseen muotoon.
Proteiiniin sitoutunut lääkeaine ei kykene suodattumaan.
Siksi sitoutuminen hidastaa lääkeaineen erittymistä hidastamalla ﬁltraatiota munuaiskeräsessä. Aktiiviselle eritykselle munuaistiehyessä se taas ei muodosta estettä, koska useimpien aineiden tasapainoreaktio on niin nopea, että vapaan fraktion siirtyessä pois vapautuu sitoutuneesta osasta heti uutta. Munuainen
pystyy mm. erittämään vahvasti sitoutuvan penisilliinin niin,
ettei munuaislaskimossa ole lääkettä lainkaan.
Kahden lääkeaineen tai elimistön endogeenisen aineen ja
lääkkeen sitoutuessa samaan kohtaan proteiinimolekyylissä
syntyy kilpailutilanne. Toisen tai kummankin lääkeaineen sitoutuminen voi vähentyä, jolloin suurempi osa on vapaana. Tällöin
lääkkeen pitoisuus suurenee myös kudoksessa. Monesti myös
lääkeaineen eliminaatio nopeutuu vapaan fraktion lisääntyessä,
ja nopeutunut eliminaatio johtaa uudessa tasapainotilanteessa
kokonaispitoisuuden pienenemiseen plasmassa. Joskus sitojaproteiinin pitoisuus plasmassa voi olla epänormaalin pieni tai
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suuri, ja tämä heijastuu mm. plasmassa olevan lääkeaineen kokonaispitoisuuteen.

Pääsy verisuonista kudoksiin

• lipidiliukoiset
• vesiliukoiset

• veri-aivoeste

• istukka
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Lääkeaineet pääsevät verisuonista kudoksiin samojen periaatteiden mukaan, kuin ne yleensä pääsevät kalvojen läpi.
Lipidiliukoiset aineet, jotka ovat täysin tai pääasiassa ionisoitumattomassa muodossa, läpäisevät kapillaarin seinämän erittäin
helposti ja nopeasti, kun taas polaaristen aineiden siirtyminen on
vähäisempää. Kudoksen verenkierto vaikuttaa myös lääkkeen
siirtymiseen kudokseen. Mikäli lääkkeen pitoisuus verenkierron
ja kudoksen välillä tasapainottuu nopeasti (lääke läpäisee kapillaarin seinämän nopeasti), verenvirtauksen vilkkaus määrää kudokseen kertyvän lääkemäärän suuruuden; mikäli lääkkeen kyky
penetroitua kudokseen on heikko, ei verenkierron muutoksilla
ole merkittävää vaikutusta lääkkeen kertymiseen kudokseen.
Munuaiskeräsen ja maksan kapillaarit päästävät polaarisiakin
aineita läpi keskimääräistä helpommin, keskushermoston kapillaarit taas läpäisevät niitä varsin huonosti; puhutaankin erityisestä veri-aivoesteestä. Kapillaarien erot lienevät kuitenkin vain
kvantitatiivisia. Munuaiskeräsessä endoteelisolujen väliset huokoset ovat keskimääräistä suurempia, kun taas aivoissa huokoset
ovat pieniä eikä niitä voida osoittaa mikroskoopilla. Lisäksi aivojen kapillaareja ympäröi gliasolujen muodostama tuppi, joten aineet joutuvat kulkemaan useamman kuin yhden solukalvon läpi.
Hyvin lipidiliukoiset aineet läpäisevät nämä kalvot kuitenkin
vaivatta. Paitsi suoraan aivojen kapillaareista, aivokudokseen
pääsee lääkeainetta myös likvorista, jonne lääkeainemolekyylit
diffundoituvat plexus chorioideuksesta. Vahvasti tai täysin ionisoituneilla aineilla ei ole normaalisti keskushermostovaikutuksia
(esim. (+)-tubokurariini), koska ne eivät pääse itse aivokudokseen. Niiden keskushermostovaikutukset tulevat esiin mikäli niitä annetaan injektiona veri-aivoesteen ohittaen.
Lääkkeiden kyky läpäistä istukka ja siirtyä äidin verenkierrosta sikiöön noudattaa sekin edellä kuvattuja periaatteita: lipidiliukoiset aineet pääsevät läpi helposti, suuret orgaaniset
ionit huonosti tai eivät lainkaan. Polaaristen aineiden kulun
estyminen istukassa ei ole kuitenkaan yhtä tehokasta kuin aivoissa. Lyhytkestoisessa tilanteessa, esim. keisarileikkauksen
tai normaalisynnytyksenkin aikana, monien aineiden siirtymistä
rajoittaa aika. Koska äidillä ja sikiöllä on erillinen verenkierto,
helposti diffundoituvien aineiden siirtymistä ei rajoita diffuusionopeus vaan napaverenkierto, jonka kapasiteetti kuljettaa
ainetta istukasta sikiöön on rajallinen.
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Lääkeaineiden eliminoituminen

• enterohepaattinen kierto

Lääkeaineet eliminoituvat kahdella tavalla: metaboloitumalla
ja erittymällä. Jotkut lääkeaineet voivat eliminoitua erittymällä
suurelta osin muuttumattomassa muodossa virtsaan. Useimmat
lääkeaineet kuitenkin metaboloituvat ensin vesiliukoisemmiksi
metaboliiteiksi, jotka sitten erittyvät virtsaan tai sapen mukana suoleen ja ulosteisiin. Tavallisesti virtsaan erittyy useita eri
metaboliitteja ja vähäisemmässä määrin myös muuttumatonta
lääkeainetta.
Joillekin aineille on tyypillistä ns. enterohepaattinen kierto: polaariseksi konjugoitunut lääkeaine erittyy sapen mukana
suoleen, jossa konjugaatti hajoaa paksusuolen entsyymien vaikutuksesta ja vapaa lääkeaine imeytyy takaisin verenkiertoon
konjugoituakseen sitten uudelleen. Näin ollen enterohepaattinen kierto hidastaa lääkeaineen eliminaatiota.
Kaasumaiset tai helposti höyrystyvät aineet saattavat eliminoitua hengitysilman mukana (ks. luku 21). Muita, vähemmän tärkeitä eliminoitumistapoja ovat erittyminen maha- tai suolinesteeseen.

Lääkeainemetabolia
Useimmat lääkeaineet metaboloituvat ennen erittymistään
(ks. luku 4). Tärkein metaboloiva elin on maksa, joten metabolian osuus eliminaatiossa korostuu etenkin suun kautta otettavien lääkkeiden kohdalla. On huomattava, että lääkeaine on
eliminoitunut, kun se on muuttunut inaktiiviseksi metaboliitiksi. Tämä on monien lääkeaineiden tärkein puhdistumareitti.
Maksassa verenkierrosta poistuva osuus lääkeaineesta ja siis
myös puhdistuma (clearance, ks. jäljempänä) ovat eri lääkeaineilla hyvin erilaisia. Monien lääkeaineiden suuri alkureitin
metabolia liittyy tehokkaaseen maksapuhdistumaan. Tällaisista
lääkeaineista vain pieni osa pääsee muuttumattomana systeemiverenkiertoon suun kautta otettuna.
Lääkkeen maksapuhdistumaan vaikuttaa sekä maksan verenvirtauksen määrä että maksan kapasiteetti metaboloida kyseistä
lääkeainetta. Verenvirtauksen ja maksan metaboliakapasiteetin
vaikutus lääkkeen maksapuhdistumaan vaihtelee aineittain.
Esimerkiksi lidokaiinin maksapuhdistuman määrää pääasiassa
verenvirtauksen määrä: maksa pystyy metaboloimaan kaiken
verivirran mukana tulleen lidokaiinin, mutta toisaalta verenvirtauksen heiketessä mm. maksakirroosissa lääkkeen puhdistuma
pienenee ja sen pitoisuudet elimistössä suurenevat.
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Eritys munuaisissa

• glomerulusﬁltraatio

• takaisin imeytyminen
• aktiivinen kuljetus

• puhdistuma (clearance)

Eritys jakaantuu munuaisissa kahteen vaiheeseen, munuaiskeräsissä eli glomeruluksissa tapahtuvaan suodattumiseen (ﬁltraatio) ja munuaistiehyissä eli tubuluksissa tapahtuvaan siirtymiseen
joko verenkierrosta virtsaan (sekreetio) tai takaisinimeytymiseen
virtsasta verenkiertoon (reabsorptio) (kuva 3–6). Käytännössä
kaikki lääkeaineet pystyvät suodattumaan glomeruluksissa; niiden huokosten läpi pääsevät molekyylipainoltaan albumiinia kevyemmät aineet. Proteiiniin sitoutunut osa ei suodatu. Minuutissa
muodostuu suodosta noin 130 ml mutta lopullinen virtsamäärä
on vain noin 1 ml, joten suurin osa imeytyy takaisin munuaistiehyissä. Myös useimmat lääkeaineet imeytyvät osittain takaisin.
Takaisinimeytymistä säätelevät samat lainalaisuudet kuin muutakin solukalvojen läpi tapahtuvaa siirtymistä (kuva 3–6).
Reabsorption lisäksi munuaistiehyissä on aktiivinen kuljetusmekanismi useille lääkeaineille. Useat orgaaniset kationit
käyttävät samaa kuljetusmekanismia ja vastaavasti anioneille
on oma mekanisminsa. Samaa kuljetusmekanismia käyttävät
lääkkeet voivat kilpailla kuljetuksesta keskenään tai elimistön
endogeenisten aineiden kanssa, jolloin lääkeaineen erittyminen
virtsaan voi hidastua ja vaikutusaika pidentyä.
Jos aine suodattuu glomeruluksista mutta ei erity eikä
imeydy takaisin tubuluksissa, munuaispuhdistuma on noin
130 ml/min. Lääkeaineen sekreetio tubuluksissa voi lisätä munuaispuhdistuman jopa 650 ml:aan minuutissa, jolloin kaikki plasmassa
oleva aine erittyy. Toisaalta reabsorptio pienentää puhdistumaa.
Lääkeaineen puhdistuma munuaisissa voidaan esittää kaavalla:
munuaispuhdistuma = ﬁltraatio + sekreetio – reabsorptio.

Parenteraaliset antotavat

Kuva 3–6. Lääkeaineen vaiheet munuaisessa (HA = ionisoitumaton, A– = ionisoitunut
ja PA = proteiiniin sitoutunut lääkeaine).
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Useat lääkeaineet imeytyvät huonosti tai eivät imeydy lainkaan suun kautta otettuina, koska ne hajoavat mahassa tai suolessa (esim. bentsyylipenisilliini, adrenaliini, insuliini). Nopeaa
ja tehokasta vaikutusta tarvittaessa lääkkeen anto ruoansulatuskanavan kautta ei aina ole hyvä ratkaisu. Tavoiteltaessa paikallista vaikutusta (muualle kuin ruoansulatuskanavan alueelle)
ei myöskään ole mielekästä antaa lääkettä suun kautta, koska
imeytynyt lääke leviää verenkierron mukana myös niihin elimiin, joihin sen ei toivota vaikuttavan. Näissä tilanteissa käytetään lääkkeen parenteraalista antoa (para = ohi, enteron = suoli).
Alkureitin metabolia voidaan tällä tavoin välttää ja pääasiallinen lääkevaikutus kohdentaa tiettyyn elimeen (esim. silmä tai
korva) paremmin kuin enteraalisesti annettaessa.

3. Farmakokinetiikka

intravenoosinen (i.v.)
• injektio

°

° infuusio

• intra-arteriaalinen injektio
•

intramuskulaarinen (i.m.)
injektio

• subkutaaninen (s.c.) injek-

tio

Kun lääkeaineen vaikutuksen halutaan alkavan nopeasti, lääke annetaan ruiskeena suoraan laskimoon (intravenoosisesti, i.v.)
useimmiten kyynärtaipeen tai kädenselän laskimoon. Tämän antotavan etuja ovat nopeuden ohella annoksen tarkkuus ja helppo säädeltävyys, etenkin mikäli injektio annetaan hitaasti, sekä
mahdollisuus käyttää tilavuudeltaan suuriakin lääkemääriä.
Laskimonsisäisellä antotavalla on myös haittoja. Niistä tärkein on lääkeainepitoisuuden pikainen suureminen verenkierrossa, etenkin mikäli ruiske annetaan nopeasti. Laskimoon annettavan lääkkeen on oltava liukoista, se ei saa saostua infuusionesteiden kanssa ja valmisteen tulee olla steriiliä eikä se saa
sisältää pyrogeeneja. Lääkevalmisteen pH:n ja osmoottisuuden
tulee myös olla riittävän fysiologisia, jotta ne eivät ärsytä suonen
seinämää. Eräät laskimoon annettavaksi tarkoitetut lääkeaineet
voivat aiheuttaa kudosnekroosin, jos ne annetaan laskimon viereiseen kudokseen, paravenoosisesti.
Tilavuudeltaan suuret lääkemäärät annetaan tavallisesti infuusiona laskimoon. Tiettyjä aineita, kuten verta ja plasmaa,
ei voida muuta tietä antaakaan, sillä muutoin ne tuhoutuisivat.
Infuusiolla saadaan aikaan kaikkein tasaisin lääkeainepitoisuus,
ja tätä käytetään joskus hyväksi, kun lääkeaineella on lyhyt puoliintumisaika ja terapeuttinen ja toksinen pitoisuus ovat hyvin
lähellä toisiaan (esim. lidokaiini sydämen rytmihäiriöissä).
Lääkkeen antoa valtimoon käytetään vain harvoin, mm. verisuonten varjoainekuvauksissa. Sitä käyttäen on mahdollista saavuttaa suuri paikallinen lääkeainepitoisuus valtimon verisuonittamalla alueella, mutta valtimon punktoimiseen liittyy myös riskejä.
Anto lihakseen, intramuskulaarisesti, on tärkeä ja paljon käytetty lääkkeen antotapa. Lihas ei yleensä ole kovin herkkä kivulle,
joten jonkin verran ärsyttäviäkin aineita voidaan antaa tätä tietä.
Annettava määrä saa myös olla suhteellisen suuri, useita millilitroja. Imeytyminen tapahtuu yleensä 10–30 minuutissa, joskin siihen vaikuttavat mm. aineen ominaisuudet ja alueen verenkierto.
Lääke saattaa saostua ruiskutuksen jälkeen lihakseen jolloin sen
imeytyminen verenkiertoon tapahtuu hyvin hitaasti. Lihaksen
verenkierron lama esim. sokkitilassa viivästyttää niin ikään tehokkaasti lääkkeen imeytymistä. Erityisen hidasta imeytyminen
on ns. depot-valmisteista. Näissä lääkeaine on joko hitaasti liukenevina kiteinä tai öljymäisenä seoksena. Lääke vapautuu niistä
tuntien tai viikkojen kuluessa, joten sen vaikutusaika pitenee.
Ihonalainen eli subkutaaninen injektio on toinen tavallinen
parenteraalinen antotapa. Annettava tilavuus ei saa olla kovin
suuri, ainoastaan 1–2 ml. Ihonalaiskudos on lihasta herkempi
ärsyttäville aineille. Lääkeaine saattaa imeytyä ihonalaiskudoksesta yhtä nopeasti kuin lihaksesta, mutta nopeus vaihtelee paljon aineen ja olosuhteiden mukaan. Verisuonia laajentava aine
imeytyy muutamassa minuutissa, mutta verisuonia supistavat
aineet, kuten adrenaliini, varsin hitaasti. Subkutaanisesti käyte-
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° implantaatit
• intradermaalinen
• intratekaalinen
• intraperitoneaalinen (i.p.)
•

transdermaalinen (perkutaaninen) käyttö

° lääkelaastari
•

paikallinen anto limakalvolle

• inhalaatio
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tään myös hitaasti imeytyviä valmisteita, esim. eräitä insuliineja,
joissa on suurennettu kidekokoa tai muutettu insuliinimolekyylin rakennetta imeytymisen hidastamiseksi.
Implantaatit ovat ihon alle asetettavia, hitaasti lääkeainetta vapauttavia valmisteita, joita käytetään mm. raskauden ehkäisyyn.
Näin voidaan saada jopa 3–5 vuotta kestävä tasainen lääkevaikutus.
Ihonsisäisesti eli intradermaalisesti voi ruiskuttaa vähemmän
kuin 0,5 ml isotonista liuosta esim. tutkittaessa allergisen henkilön antigeeniherkkyyttä. Niin ikään kivun tunto voidaan poistaa
ruiskuttamalla ensin intradermaalisesti pienellä neulalla puudutetta alueelle, joka halutaan punktoida suuremmalla neulalla.
Suoraan selkäydinnesteeseen eli intratekaalisesti ruiskutetaan puudutetta selkäydinanestesiassa, varjoainetta eräissä
röntgentutkimuksissa ja lääkeainetta infektion hoidossa.
Koe-eläimiin ruiskutetaan tutkittava yhdiste usein vatsaonteloon eli intraperitoneaalisesti. Eräiden myrkytysten yhteydessä
ihmiselle voidaan tehdä dialyysihoitomahdollisuuden puuttuessa
peritoneaalidialyysi, jossa peritoneumiin annostellaan isotonista
ravintosuolaliuosta ja myöhemmin se poistetaan vatsaontelosta.
Lääkeaineiden antamisella iholle pyritään useimmiten vain
paikallisiin vaikutuksiin esim. ihotautien hoidossa. Lääke voi
kuitenkin imeytyä myös ihon läpi, transdermaalisesti (perkutaanisesti), jolloin se voi aiheuttaa myös systeemisiä haittavaikutuksia. Lääkkeen antoa iholle geelinä tai lääkelaastarin avulla
voidaan käyttää myös systeemisessä lääkehoidossa. Aineen
kyvyn tunkeutua terveeltä iholta syvemmälle määrää lähinnä
sen lipidiliukoisuus. Useat orgaaniset yhdisteet, esim. hyönteismyrkyt ja liuottimet, ovat hyvin rasvaliukoisia ja voivat aiheuttaa vakavia myrkytyksiä iholle jouduttuaan. Eräillä liuottimilla
on mahdollista parantaa lääkeaineiden imeytymistä ihon läpi.
Tunnetuin näistä on dimetyylisulfoksidi (DMSO), joka edistää
monien polaaristen aineiden imeytymistä.
Lääkelaastarista lääkeaine vapautuu hitaasti ja imeytyy tasaisella nopeudella ihon läpi verenkiertoon. Tällä tavalla annetaan
mm. nikotiinia tupakasta vieroittamiseen, skopolamiinia matkapahoinvoinnin hoitoon ja estoon sekä glyseryylitrinitraattia
angina pectoriksen hoitoon.
Lääkettä voidaan antaa myös nenään, silmän sidekalvolle ja
emättimeen. Vaikka tavoitteena on tällöin yleensä paikallinen
vaikutus, lääkeaineet saattavat imeytyä merkittävässä määrin
myös systeemiverenkiertoon ja aiheuttaa haittavaikutuksia.
Eräitä lääkeaineita annetaan inhalaationa hengitysilman
mukana joko kaasuna tai sumuna. Kaasujen ja höyryjen käyttö
rajoittuu lähinnä anestesiologiaan, joten asia käsitellään anestesia-aineiden yhteydessä. Astman hoidossa tarvittavia lääkkeitä voidaan antaa aerosoleina tai sumutteina hengitysteihin.
Jotta lääkeaine pääsisi pienimpiinkin keuhkoputken haaroihin,
hiukkaskoon ei pitäisi olla suurempi kuin 1 µm.
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Farmakokineettiset suureet ja niiden
merkitys lääkehoidossa
Puhdistuma
Puhdistuma (clearance, Cl) on keskeinen farmakokineettinen suure. Se kuvaa lääkkeen poistumista verenkierrosta, ts.
sitä veritilavuutta (plasmatilavuutta), joka aikayksikössä puhdistuu lääkkeestä. Puhdistuman yksikkö on tilavuus/aika (ml/min
tai l/h); usein puhdistuma suhteutetaan vielä potilaan painoon
(l/h/kg). Lääkkeen kokonaispuhdistuma on eri elimissä tapahtuvien puhdistumien summa. Merkittävimmät lääkkeen puhdistumaan vaikuttavat elimet ovat maksa ja munuaiset, mutta esim.
anestesiakaasujen puhdistumaan vaikuttavat etenkin keuhkot.
Munuaispuhdistumaa lukuun ottamatta lääkkeen elinkohtaisia
puhdistuma-arvoja ei yleensä voida suoraan mitata, mutta kokonaispuhdistuman (Cltot) suuruus voidaan arvioida laskennallisesti. Vakaassa tilassa lääkkeen kokonaispuhdistuma on sen
eliminaatiovakion ja jakaantumistilavuuden tulo: Cltot = kel x Vd.
Vakaassa tilassa verenkierrosta aikayksikössä poistuva lääkemäärä voidaan arvioida lääkkeen kokonaispuhdistuman ja plasmapitoisuuden (Css) tulosta (Cltot x Css). Tietoa hyödynnetään
lääkehoidossa mm. tarvittavan infuusionopeuden määrittämisessä. Mikäli tavoitteena on tasainen lääkepitoisuus plasmassa, on
lääkettä infusoitava yhtä paljon kuin sitä poistuu elimistöstä.

Jakaantumistilavuus

Kuva 3–7. Plasman lääkeainepitoisuus,
kun jakautuminen on kaksitilamallin mukainen. α-puoliintumisaika voidaan laskea
ekstrapoloimalla ja vähentämällä ensin βprosessi summakäyrästä.

Jakaantumistilavuus (volume of distribution, Vd) kuvaa
sitä elimistön tilavuutta, mihin lääkeaine näennäisesti jakaantuu, mikäli sen pitoisuus olisi tämän tilan sisällä kaikkialla sama. Annettaessa lääkettä laskimoon annos D saadaan
sen jakaantumistilavuus jakamalla annos plasman antohetkeen ekstrapoloidulla pitoisuudella C0 (Vd = D/C0, kuva 3–7).
Jakaantumistilavuus on siis puhtaasti laskennallinen suure, eikä
sen perusteella voida päätellä mihin anatomisiin tiloihin lääke
on jakautunut. Lääkeaineen pitoisuus on harvoin sama koko
jakaantumistilassa, sillä esimerkiksi sitoutuminen proteiineihin
konsentroi lääkettä joillekin alueille. Jakaantumistilavuutta arvioidaan plasmasta tehtävien pitoisuusmittausten perusteella,
mutta silloin lääkkeen voimakas sitoutuminen plasman proteiineihin pyrkii pienentämään näennäistä jakaantumistilavuutta
ja vähäinen sitoutuminen plasman proteiineihin tai lääkkeen
kertyminen kudoksiin taas suurentavat näennäistä jakaantumistilavuutta. Jakaantumistilavuus kuvaakin lääkkeen kudoshakuisuutta, ts. sen jakautumista plasman ja kudosten välillä.
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Eliminaatiovakio, tilamallit ja puoliintumisaika

• yksitilamalli
• monitilamallit

• puoliintumisaika

Kuva 3–8. Kaksitilamallia havainnollistava
yhtyvä astia. Kun vesi kaadetaan astiaan 1,
se alkaa heti virrata ulos mutta myös astiaan 2. Se vähenee astiasta 1 nopeasti, kunnes veden pinta on samalla tasolla molemmissa astioissa. Jos k2 on suhteellisen suuri
verrattuna k3:een, noudattaa ulosvirtaus
tasoittumisen jälkeen ensimmäisen asteen
kinetiikkaa. Jos k2 on pieni, muodostuu varasto, josta vettä vapautuu hitaasti ja astiassa 1 pysyy vettä vähän mutta pitkään.
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Lääkkeen poistumisnopeutta verenkierrosta kuvaa vakio k;
lääkkeen pitoisuutta ajan funktiona kuvaavalla puolilogaritmisella asteikolla se on sama kuin suoran kulmakerroin. Kerroin
yleensä vaihtelee sen mukaan, miten pitkä aika on kulunut
lääkkeen annosta (kuva 3–7). Systeemiverenkierrosta tarkasteltuna lääkkeen kulku elimistössä jakautuukin useisiin vaiheisiin.
Viimeinen vaihe kuvaa lääkkeen poistumista elimistöstä; sitä
kuvaava vakio on nimeltään eliminaatiovakio kel. Muut vakiot
kuvaavat lääkkeen siirtymistä sen käyttäytymisen suhteen homogeenisesta tilasta (compartment) toiseen, esim. lääkkeen siirtymistä verenkierrosta kudoksiin. On syytä huomata että, vakiot kuvaavat lääkkeen nettosiirtymää eri hetkinä; lääkettä siirtyy
samanaikaisesti kudoksiin ja sieltä takaisin verenkiertoon sekä
eliminoituu, mutta kunkin prosessin merkitys vaihtelee eri ajankohtina ja tämä heijastuu vakion muuttumisena.
Kulmakertoimia voidaan hyödyntää mallinnettaessa lääkkeen kulkua elimistössä. Yksitilamallissa lääkkeen ajatellaan
jakautuvan heti annon jälkeen vain yhteen homogeeniseen tilaan, josta eliminaatio tapahtuu, kun taas monitilamalleissa lääkettä siirtyy verenkierrosta kudoksiin ja takaisin verenkiertoon
ennen lopullista eliminaatiota (kuvat 3–8 ja 3–9). Tilamalleja
(compartment models) käytettäessä mallintaja valitsee tilojen
lukumäärän tarkasteltuaan lääkkeen pitoisuuskäyrän muotoa.
Farmakokineettinen mallinnus on mahdollista tehdä myös ilman tilamalleja (non-compartment models).
Lääkkeen puoliintumisaika (t1/2) on se aika, jona lääkkeen
pitoisuus verenkierrossa pienenee puoleen alkuperäisestä
arvostaan (kuva 3–7). t1/2 voidaan määrittää graaﬁsesti pitoisuus-aikakuvaajasta tai laskea vakiosta k kaavalla t1/2 = ln 2/k.
Lääkehoitoa toteutettaessa t1/2 auttaa arvioimaan, miten pitkään
lääkkeen pitoisuus verenkierrossa säilyy terapeuttisella tasolla.
Puoliintumisaika on siis suoraan johdettavissa vakiosta k, mutta se on havainnollisempi. Farmakokinetiikan eri vaiheille voidaan määritellä omat puoliintumisaikansa, esim. t1/2 el kuvaa eliminaatiovaihetta. Puoliintumisajan käsitettä voidaan soveltaa
myös lääkkeen imeytymisvaiheeseen: t1/2abs kuvaa aikaa, jona
lääkkeen pitoisuus verenkierrossa saavuttaa puolet siitä tasosta,
mikä seuraisi koko annoksen imeytymisestä. Puoliintumisajat
eivät toteudu sellaisinaan, jos samaan aikaan tapahtuu imeytymistä, jakaantumista eri tiloihin ja eliminaatiota.
Eliminaatiovaiheen puoliintumisaikaan vaikuttavat lääkkeen
jakaantumistilavuus ja puhdistuma: t1/2el = (ln 2 x Vd)/Cl. Niinpä
vanhenemiseen tai kehon rasvan ja veden määrään liittyvät muutokset voivat heijastua lääkkeen puoliintumisaikaan, mikäli ne
muuttavat sen jakaantumistilavuutta. Lääkkeen maksametabolian muutokset tai munuaisten toiminnan heikkeneminen taas voi-
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Kuva 3–9. Laskimoon kerta-annoksena
annetun lääkkeen pitoisuus-aikakuvaaja plasmassa, kun lääkkeen farmakokinetiikka noudattaa yksitilamallia (ylempi
kuva) tai kaksitilamallia (alempi kuva).
Puolilogaritmisella asteikolla käyräviivainen kuvaaja muuttuu helpommin käsiteltäväksi suoraksi. Lääkkeen kulun ja keskimääräisen pitoisuuden ajatellaan olevan
samankaltaista kunkin tilan (compartment)
sisällä.

•

ensimmäisen asteen kinetiikka

• nolla-asteen kinetiikka
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Kuva 3–10. Nollannen (vasen kuva) ja
ensimmäisen (oikea kuva) asteen eliminoitumista kuvaavat pitoisuus-aikakäyrät
aritmeettisella asteikolla. Nollannen asteen
eliminaatiossa (esim. etanoli) eliminaationopeus ei ole riippuvainen pitoisuudesta
ja kuvaaja on suora. Ensimmäisen asteen
eliminaatio on nopeimmillaan pitoisuuden
ollessa suuri mutta hidastuu pitoisuuden
pienetessä jolloin eliminaatiokäyrä loivenee.
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vat muuttaa sen puhdistumaa ja siten myös puoliintumisaikaa.
Tavanomaisten annosten jälkeen lääkkeen eliminaatio verenkierrosta on yleensä riippuvainen sen pitoisuudesta: mitä suurempi pitoisuus on, sitä nopeampaa on eliminaatio. Lääkkeen
sanotaan tällöin noudattavan ensimmäisen asteen kinetiikkaa.
Perusedellytys ensimmäisen asteen kinetiikalle on että lääkettä
eliminoivien elinten toiminta pystyy kiihtymään lääkkeen pitoisuuden suuretessa. Eliminaatio voi kuitenkin saavuttaa kyllästeisyystason suurten lääkeannosten jälkeen ja eräiden lääkkeiden
(kuten fenytoiini) käytössä jo terapeuttisellakin pitoisuusalueella. Saturoitumisen jälkeen lääkkeen eliminaatio noudattaa
nolla-asteen kinetiikkaa, ts. eliminoituva lääkemäärä ei kasva
vaikka sen annos (ja pitoisuus) suurenee. Seurauksena on lääkkeen nopea kertyminen elimistöön ja toksisuuden lisääntyminen (kuva 3–10). Alkoholin eliminaatio noudattaa nolla-asteen
kinetiikkaa: eliminoituva alkoholimäärä on veren alkoholipitoisuudesta riippumatta aina sama, noin 7 g tunnissa.

Hyötyosuus
Lääkeaineen hyötyosuus (bioavailability) on se osuus annoksesta, joka pääsee aktiivisessa muodossa systeemiverenkiertoon.
Valmisteiden erilaiset apu- ja lisäaineet sekä valmistustekniikka
saattavat vaikuttaa huomattavasti lääkeaineen imeytymisnopeu-
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teen ja kokonaisimeytymiseen. Näistä johtuvien erojen vuoksi
lääkkeen hyötyosuus on erityisesti viranomaisia kiinnostava tieto.
Lääkkeiden myyntiä valvova viranomainen pyrkii varmistamaan,
että eri rinnakkaisvalmisteet olisivat imeytymiseltään yhtä hyviä.
Hyötyosuuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, jos lääkeaine on vaikealiukoinen tai fysikokemiallisten ominaisuuksien takia sen imeytyminen on muutoin on epävarmaa (esim.
fenytoiini). Toisaalta esimerkiksi kaksi kipulääkevalmistetta voi
olla terapeuttisesti eriarvoisia, vaikka molempien hyötyosuus
on sama, mikäli toinen imeytyy nopeammin ja sillä saavutetaan
suuremmat huippupitoisuudet. Imeytymisnopeus ja huippupitoisuus sekä sen saavuttamiseen tarvittava aika otetaankin joskus mukaan hyötyosuuden käsitteeseen.
Valmisteiden hyötyosuutta voidaan jossain määrin ennakoida
farmaseuttisin hajoamis- ja liukenemistestein sekä eläinkokein.
Kuitenkin vasta ihmisillä asianmukaisin koejärjestelyin tehdyt
imeytymistutkimukset antavat luotettavan kuvan valmisteiden
hyötyosuudesta.

Kumulaatio
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• toistuvat annokset
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Kuva 3–11. Toistetusti suun kautta annettaessa lääkkeen pitoisuus plasmassa suurenee vähitellen mikäli edeltävän annoksen
lääkemäärä ei ole kokonaan poistunut ennen seuraavaa lääkeannosta. Plasman lääkeainepitoisuuden vakaa tila saavutetaan
noin 5 puoliintumisajan kuluessa. Mikäli
lääkeainepitoisuusmääritystä
käytetään
apuna hoidon ohjauksessa pitoisuus mitataan vakaassa tilassa.
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Useimmiten lääkettä käytetään yhden kerta-annoksen sijasta toistettuina annoksina. Suun kautta annettaessa lääkkeen
pitoisuus vaihtelee päivän mittaan minimin (Cmin) ja maksimin
(Cmax) välillä (pitoisuuden ﬂuktuaatio, kuva 3–11). Tavoitteena
on toteuttaa lääkehoito siten, että Cmax ei missään vaiheessa
nouse toksiselle tasolle ja Cmin on mahdollisimman pitkään hoitoalueella. Yksinkertaisimmin tavoitteeseen olisi mahdollista
päästä antamalla lääkettä jatkuvana tasaisena infuusiona, mutta
käytännössä tämä ei ole mahdollista. Sangen lähelle tavoitetta
voidaan päästä antamalla lääkettä suun kautta tiheästi pieninä
annoksina, mutta potilaiden sitoutuminen hoitoon (ja siten hoidon tehokkuus) huonontuu tällöin merkittävästi. Useimmiten
1–3 antokertaa päivässä riittää, ja tarvittaessa lääkkeen vaikutusaikaan voidaan lisäksi vaikuttaa sopivan annosmuodon valinnalla. Aina ympärivuorokautiseen tasaiseen lääkepitoisuuteen
pyrkiminen ei edes ole mielekästä; esim. jatkuva altistuminen
nitroglyseriinille johtaa nopeasti toleranssin kehittymiseen.
Lääkehoitoa aloitettaessa elimistöön viety lääkemäärä on
yleensä selvästi suurempi kuin eliminoituva lääkemäärä ja lääkkeen pitoisuus elimistössä suurenee (kumulaatio). Lääkkeen pitoisuuden kasvaessa myös sen eliminaatio lisääntyy (ks. edellä)
ja vähitellen saavutetaan tasapainotila (steady state), jossa elimistöön viety ja sieltä poistuva lääkemäärä ovat tasapainossa.
Tasapainotilan saavuttamiseen kuluu noin viisi puoliintumisaikaa,
ja tämä on muistettava lääkkeen annostusta muutettaessa ja pitoisuusmääritysten ajankohtaa mietittäessä. Jos puoliintumisaika on

3. Farmakokinetiikka
TIETORUUTU L3

P-GLYKOPROTEIINI

Vierasaineita ja endogeenisiä aineita solukalvojen läpi kuljettavia kuljetusproteiineja,
”transporttereita”, tavataan kaikissa kudoksissa,
ja ne vaikuttavat lääkeaineiden ja muiden vierasaineiden farmakokinetiikkaan imeytymisen,
jakautumisen ja eliminaation tasoilla. Niiden
pääasiallisena tehtävänä on suojella elimistöä
vierailta aineilta (vrt. CYP-entsyymit) estämällä niiden imeytymistä ohutsuolesta, välittämällä
niiden aktiivista erittymistä virtsaan ja sappeen
sekä estämällä niiden pääsyä esim. aivoihin.
Kuljetusproteiinien maailmaa voi olla vaikea
hahmottaa, sillä niiden määrä on huomattava ja
ne ovat hyvin monimuotoisia. Lisäksi molekyylit kulkevat niiden välityksellä solukalvon läpi
yleensä kumpaankin suuntaan: tapahtuu sekä
”sisäänottoa” (”uptake”) että ”ulosheittoa”
(”efﬂux”). Parhaiten tunnettu kuljetusproteiini,
P-glykoproteiini, on hyvin monenlaisissa soluissa
ilmentyvä efﬂux-transportteri.
Ohutsuolen enterosyyteissä P-glykoproteiini
sijaitsee apikaalisesti, lumenin puolella, ja estää
vierasaineiden imeytymistä pumppaamalla niitä
takaisin lumeniin. Myös CYP3A4-entsyymiä on
runsaasti enterosyyteissä, ja P-glykoproteiinilla
ja CYP3A4:llä on monia yhteisiä substraatteja.
Kokeelliset tutkimukset viittaavat siihen, että
P-glykoproteiini ja CYP3A4 toimivat yhteistyössä vierasaineiden imeytymisen estämiseksi.
Vierasaineiden erittymistä sappeen (muuttumattomassa muodossa tai metaboliitteina) välittävät
P-glykoproteiini ja muut efﬂux-transportterit,
jotka sijaitsevat maksasoluissa apikaalisesti ja
pumppaavat aineita sappihiussuoniin. Maksan
efﬂux-transporttereiden ja vierasainemetabolian
entsyymien voidaankin ajatella tekevän yhteistyötä eliminaatiossa. Vastaavasti munuaisen proksimaalisessa tubuluksessa P-glykoproteiini ja muut
efﬂux-transportterit välittävät vierasaineiden
erittymistä virtsaan. Eräät lääkkeet eivät vaikuta
keskushermostoon, koska veri-aivoesteen kapil-

laarien endoteelisoluissa sijaitseva P-glykoproteiini ei päästä niitä aivoihin. Esim. ripulilääkkeenä
käytettävä opioidi loperamidi ei normaalisti vaikuta keskushermostoon, mutta se aiheutti hengitysdepressiota koehenkilöille kokeessa, jossa
P-glykoproteiinin toimintaa oli estetty.
Eräät kuljetusproteiinit ovat CYP-entsyymien tavoin inhiboitavissa ja indusoitavissa, ja
esim. lääkkeiden aiheuttama kuljetusproteiinien toiminnan heikkeneminen aiheuttaa joitakin
kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia. Esim.
amiodaronin, itrakonatsolin, kinidiinin, makrolidien, siklosporiinin ja verapamiilin on kauan tiedetty suurentavan huomattavastikin digoksiinin
pitoisuuksia seerumissa. Digoksiini on P-glykoproteiinin substraatti ja näiden yhteisvaikutusten
mekanismina on digoksiinin virtsaan (ja sappeen)
erittymisen väheneminen, joka johtuu em. lääkkeiden aiheuttamasta P-glykoproteiinin estosta.
Kuljetusproteiinien geneettiset polymorﬁsmit
ovat tällä hetkellä suuren mielenkiinnon kohteena. Toiminnallisesti merkittävät mutaatiot kuljetusproteiineja koodaavissa geeneissä ovat melko
tavallisia. P-glykoproteiinia koodaava geeni on
nimeltään ABCB1 (MDR1) ja sen mutaatiot
voivat vähentää P-glykoproteiinin ilmentymistä ja/tai aktiivisuutta. ABCB1-geenin variaatiot
(polymorﬁsmit) voivat aiheuttaa lääkkeiden farmakokinetiikan muuttumisen kautta yksilöeroja
sekä lääkevasteessa että alttiudessa lääkkeiden
haittavaikutuksille. Lisäksi on viitteitä siitä, että
ne voivat modiﬁoida riskiä sairastua eräisiin tauteihin, mikä on ymmärrettävää ajatellen P-glykoproteiinin tehtävää suojella elimistöä haitallisilta
vierasaineilta.
Kari T. Kivistö
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hyvin pitkä ja vaikutus halutaan nopeasti (esim. antibiootti), voi
olla tarpeen antaa ylläpitoannosta suurempi alkuannos. Lääkkeen
pitoisuus vakaassa tilassa on suoraan verrannollinen sen hyötyosuuteen ja annokseen sekä kääntäen verrannollinen annosväliin
ja puhdistumaan.
Risto Huupponen ja Hannu Raunio
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