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Vorikonatsolin ja flukonatsolin vaikutus 
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Raseeminen ibuprofeeni on S-ja R-ibuprofee-
nin seos. Ibuprofeenin farmakologiset vaiku-

tukset liitetään lähinnä S-ibuprofeeniin. S-ibupro-
feeni metaboloituu sytokromi P450 2C9 -entsyymi-
en (CYP2C9) vaikutuksesta, kun taas R-ibuprofee-
ni metaboloituu pääasiassa CYP2C8-entsyymin vai-
kutuksesta1. Annettaessa raseemista ibuprofeenia 
ihmiselle noin 60 % R-ibuprofeenista muuttuu eli-
mistössä S-ibuprofeeniksi. Koska uusi atsoliryhmän 
sienilääke vorikonatsoli estää CYP2C9:ää in vitro2, 
päätimme selvittää vorikonatsolin mahdollisia yh-
teisvaikutuksia ihmisellä. Vorikonatsolin vaikutuk-
sia verrattiin flukonatsoliin, joka on myös atsoliryh-
mään kuuluva sienilääke ja joka on CYP2C9:n inhi-
biittori sekä in vitro että in vivo.

Menetelmät

Tutkimukseen osallistui 12 vapaaehtoista miespuo-
lista koehenkilöä, joille annettiin avoimessa, kolmi-
vaiheisessa, vaihtovuoroisessa tutkimuksessa kah-
den viikon välein raseemista ibuprofeenia 400 mg 
suun kautta. Kontrollivaiheessa ibuprofeeni annet-
tiin joko ilman edeltävää muuta lääkitystä tai kah-
den päivän vorikonatsoli-tai flukonatsolihoidon jäl-
keen. Vorikonatsolia annettiin suun kautta 12 h vä-

lein. Ensimmäinen ja toinen annos oli 400 mg, kol-
mas ja neljäs annos 200 mg. Flukonatsolia annettiin 
vastaavasti suun kautta 24 h välein. Ensimmäinen 
annos oli 400 mg ja toinen annos 200 mg. Ibupro-
feeni annettiin yhden tunnin kuluttua viimeisestä 
sienilääkeannoksesta. S- ja R-ibuprofeenin plasma-
pitoisuuksia seurattiin 24 h ajan. Farmakokineet-
tiset muuttujat, S- ja R-ibuprofeenin pitoisuus-ai-
ka-kuvaajan pinta-ala (AUC), lääkeaineen huippu-
pitoisuus (Cmax), huippupitoisuuden ajankohta ja 
eliminaatiopuoliintumisaika (t1⁄2) laskettiin tavan-
omaisilla menetelmillä.

Tulokset

S- ja R-ibuprofeenin plasmapitoisuuksien keskiarvot 
(± SEM) on esitetty kuvassa. Vorikonatsoli suuren-
si S-ibuprofeenin AUC:tä 105 % verrattuna kontrol-
livaiheseen (p < 0.001). Cmax oli 22 % ja eliminaa-
tio-t1⁄2 43 % suurempi (p < 0.01) verrattuna kontrol-
livaiheeseen. Flukonatsoli-vaiheessa S-ibuprofeenin 
AUC suureni 83 % (p < 0.001), Cmax oli 16 % kor-
keampi ja t1⁄2 34 % pidempi (p < 0.05) kuin kontrol-
livaiheessa. R-ibuprofeenin AUC kasvoi vorikonat-
soli-vaiheessa 20 % (p < 0.05) verrattuna kontrolli-
vaiheeseen. R-ibuprofeenin muut farmakokineet-
tiset parametrit eivät muuttuneet vorikonatsoli- tai 
flukonatsoli-vaiheissa.

Johtopäätökset

Raseemista ibuprofeenia annettaessa vorikonatso-
li kaksinkertaistaa altistumisen ibuprofeenin far-
makologisesti aktiiviselle S-isomeerille. Flukonat-
solin käyttö lisää altistuksen 1,8-kertaiseksi. Vori-
konatsoli ja flukonatsoli lisäävät ibuprofeenin far-
makologista tehoa inhiboimalla CYP2C9-entsyymiä 
ja hidastamalla S-ibuprofeenin eliminaatiota. Vori-
konatsolia tai flukonatsolia käyttävillä potilailla tu-
lee harkita ibuprofeenin annoksen pienentämistä. r
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