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Lähes kaikissa elävissä organismeissa on ke-
hittynyt kyky päästä eroon niille vieraista ai-
neista. Myös lääkeaineiden vaikutuksen lop-

puminen perustuu yleensä siihen, että ne poistuvat 
elimistöstä joko erittymisen ja/tai aineenvaihdun-
nan seurauksena. Vierasaineita metaboloivat ent-
syymit katalysoivat ensimmäisessä vaiheessa vie-
rasaineeseen funktionaalisen eli kemialliseen re-
aktioon kykenevän ryhmän ja toisessa vaiheessa 
tähän muokattuun aineeseen liitetään puolestaan 
jokin toinen molekyyli. Reaktioiden seuraukse-
na vierasaine yleensä muuttuu vesiliukoisemmak-
si. Tärkein ensimmäisessä vaiheessa lääkeaineiden 
aineenvaihduntaan osallistuvista entsyymijärjes-
telmistä on sytokromi P450 (CYP) 1. CYP-entsyy-
mit ovat joukko rauta-atomin sisältäviä entsyyme-
jä, joiden yhteisinä piirteinä ovat kyky hapettavaan 
aineenvaihduntaan sekä tietyt rakenteelliset omi-
naisuudet. Nämä entsyymit jaetaan geenien ra-
kenteen mukaan perheisiin ja alaperheisiin, joihin 
kuuluu yksi tai useampia yksittäisiä muotoja 2.

Anestesiologiassa ja tehohoidossa käytössä ole-
vista lääkeaineista useat metaboloituvat laajas-
ti maksan CYP-entsyymien välityksellä 3. Monil-
la anestesialääkärin hoitoon tulevilla potilailla on 
entuudestaan säännöllisessä käytössä useita lääke-
aineita, jotka vaikuttavat CYP-entsyymien aktii-
visuuteen. Tämä voi aiheuttaa lääkkeiden vaiku-
tuksen voimistumista ja vaikutusajan pitenemistä. 
Tiedetään, että lääkeaineiden välisten yhteisvai-
kutusten riski kasvaa suorassa suhteessa saman-
aikaisesti käytettyjen lääkkeiden määrään 4. Kos-
ka lääkkeitä määrätään jatkuvasti enemmän, myös 
lääkkeiden välisten yhteisvaikutusten todennäköi-
syys kasvaa 4, 5. Vaikeiden sairauksien hoito edel-
lyttää usein monien lääkeaineiden samanaikais-
ta annostelua, ja erityisesti kriittisesti sairaan po-
tilaan hoidossa lääkeaineiden yhteisvaikutusten 
mahdollisuus on tärkeää pitää mielessä. Antimik-

robisia lääkeaineita käytetään teho-osastoilla vuo-
si vuodelta enemmän ja laajakirjoisten antibioot-
tien käytön on osoitettu lisäävän myös sienilääk-
keiden käyttöä 6. Lisääntyneelle käytölle on vahvat 
perusteet, sillä ennakoivan sienilääkkeiden käy-
tön on osoitettu estävän sienten aiheuttamia vaka-
via tulehduksia 7, 8. Aikaisemmat tutkimukset näil-
lä lääkkeillä ovat osoittaneet sienilääkkeiden es-
tävän merkittävästi CYP-välitteistä lääkeaine-ai-
neenvaihduntaa, mistä aiheutuu kliinisesti merkit-
täviä lääkeyhteisvaikutuksia 9, 10, 11. 

Vorikonatsoli on tällä vuosikymmenellä kliini-
seen käyttöön otettu sienilääke. Sen vaikutuksista 
anestesiologiassa ja tehohoidossa käytettävien lää-
keaineiden aineenvaihduntaan ei ole julkaistu ih-
misillä tehtyjä tutkimuksia. Alustavissa laborato-
riotutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että vori-
konatsoli saattaa pidentää ainakin bentsodiatse-
piinien vaikutusaikaa ja lisätä näiden aineiden vai-
kutuksia 12. Koska opioideja ja bentsodiatsepiineja 
käytetään hyvin laajasti anestesiologiassa ja teho-
osastoilla, on perusteltua selvittää, minkälainen 
vaikutus vorikonatsolilla on näiden aineiden me-
taboliaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvit-
tää vorikonatsolin yhteisvaikutuksia anestesiologi-
assa, tehohoidossa ja kivun hoidossa käytettävien 
lääkeaineiden kanssa. 

Aineisto ja menetelmät

Tutkimus koostui viidestä osatyöstä, jotka kaikki 
olivat terveillä vapaaehtoisilla tehtyjä kontrolloitu-
ja, satunnaistettuja ja vaihtovuoroisia kliinisiä lää-
keainetutkimuksia. Tutkimuksille hankittiin luvat 
eettiseltä toimikunnalta ja niistä tehtiin ilmoitus 
lääkelaitokselle. Tutkimuksiin osallistui yhteen-
sä 43 koehenkilöä (ikä 19–31 v., naisia 14). Ennen 
tutkimuksen alkua koehenkilöille tehtiin kliininen 
tutkimus, kontrolloitiin laboratoriokokeita ja var-
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mistettiin EKG:n olevan normaali. Kaikissa osa-
töissä koehenkilöt paastosivat 12 tuntia ennen tut-
kimuslääkkeen antoa ja heille tarjottiin kaksi stan-
dardoitua ateriaa kunkin tutkimuspäivän kulues-
sa. Osatöissä I–IV farmakokineettiset muuttujat 
laskettiin plasmapitoisuuksien pohjalta käyttäen 
tilamallitonta metodia, osatyössä V käytettiin kak-
sitilamallia fentanyylin farmakokinetiikan kuvaa-
miseen. Osatöissä I–III seurattiin lisäksi farmako-
dynaamisia muutoksia Maddoxin siiven ja merk-
kitestin (DSST) avulla sekä rekisteröitiin subjektii-
visia tuntemuksia kolmen VAS-asteikon avulla.

Vorikonatsolin kykyä estää eri CYP-entsyymien 
toimintaa selvitettiin tutkimalla vorikonatsolin an-
non vaikutuksia midatsolaamin (osatyö I), diatse-
paamin (osatyö II) ja tsolpideemin (osatyö III) far-
makokinetiikkaan ja farmakodynamiikkaan. Kah-
dessa muussa osatyössä selvitettiin vorikonatsolin 
ja terbinafiinin vaikutuksia alfentaniilin (osatyö 
IV) ja vorikonatsolin ja flukonatsolin vaikutuksia 
fentanyylin (osatyö V) farmakokinetiikkaan. Näis-
sä osatöissä opioidien vaikutukset estettiin anta-
malla naloksonia suonensisäisesti yhtaikaa tutki-
muslääkkeiden kanssa. Vorikonatsolia ja flukonat-
solia annosteltiin valmistajan antaman suosituk-
sen mukaisesti pyrkien vakaan tilan pitoisuuksiin. 
Terbinafiinia annosteltiin kolmen päivän ajan.

Tulokset

Vorikonatsolin annostelu aiheutti merkittäviä 
muutoksia midatsolaamin farmakokinetiikkaan 
ja dynamiikkaan. Suun kautta annostellun midat-
solaamin huippupitoisuus oli noin nelinkertainen 
ja AUC (area under concentration time-curve) oli 
yli kymmenkertainen vorikonatsolia annettaessa. 
Myös farmakodynaamisissa muuttujissa tapahtui 
voimakkaita muutoksia, sillä vorikonatsoli pidensi 
midatsolaamin sedaatiovaikutusta ja lisäsi midat-
solaamin aiheuttamia psykomotorisia vaikutuk-
sia. Vorikonatsolihoidon aikana suonensisäises-
ti annostellun midatsolaamin puhdistuma piene-
ni 28 %:iin ja AUC kasvoi lähes nelinkertaiseksi. 
Nämä muutokset heijastavat midatsolaamin ensi-
kierron aineenvaihdunnan estymistä ja eliminaa-
tion hidastumista maksassa. 

Sekä vorikonatsoli että flukonatsoli vaikuttivat 
merkittävästi suun kautta annostellun diatsepaa-
min farmakokinetiikkaan. Kummankin sienilääk-
keen annostelu hidasti diatsepaamin eliminaatio-
ta, kun taas imeytymisvaihe pysyi muuttumatto-
mana. Eliminaation puoliaika ja AUC kasvoivat 
noin kaksinkertaisiksi, mutta huippupitoisuudessa 

ei tapahtunut muutoksia, mistä johtuen farmako-
dynamiikka pysyi suurelta osin muuttumattomana 
em. sienilääkkeiden annostelun aikana. Osatyössä 
III tsolpideemin AUC kasvoi kohtalaisesti voriko-
natsolin annostelun jälkeen, mutta selviä farmako-
dynaamisia muutoksia ei havaittu vertailussa kont-
rollivaiheeseen. 

Suun kautta annosteltu vorikonatsoli vaikut-
ti voimakkaasti suonen sisäisesti annostellun al-
fentaniiliboluksen farmakokinetiikkaan, kun taas 
terbinafiinin annostelu ei aiheuttanut havaittavia 
muutoksia alfentaniilin farmakokinetiikassa. Al-
fentaniilin puhdistuma pieneni 85 %:lla vorikonat-
solin jälkeen ja tästä seurasi merkitsevä eliminaa-
tion puoliajan piteneminen. Alfentaniili aiheutti 
60 % koehenkilöistä pahoinvointia ja oksentelua, 
sen sijaan pahoinvointia tai oksentelua ei havait-
tu terbinafiinin annon jälkeen tai kontrollivaihees-
sa. Tämä johtunee vorikonatsolin aiheuttamas-
ta alfentaniilin AUC:n kasvusta kuusinkertaisek-
si. Osatyössä V havaittiin suonensisäisesti annos-
tellun fentanyylin puhdistuman laskevan voriko-
natsolin ja flukonatsolin annostelun jälkeen. Tämä 
näkyi fentanyylin AUC:n kasvuna noin puolitois-
takertaiseksi.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Vorikonatsoli nostaa suun kautta annostellun mi-
datsolaamin hyötyosuutta ja estää sekä suun kaut-
ta että suonensisäisesti annostellun midatsolaamin 
aineenvaihduntaa. Suun kautta annosteltua midat-
solamia ei tulisi lainkaan käyttää vorikonatsolihoi-
don aikana, tai midatsolaamin annosta tulisi aina-
kin huomattavasti pienentää. Sitä vastoin suonen-
sisäisinä boluksina midatsolaamia voinee antaa, 
koska midatsolaamin vaikutuksen kasvu jäänee 
vähäisemmäksi. Pitkäaikaista infuusiota käytettä-
essä annos tulee titrata vaikutuksia seuraten, mi-
käli potilaalla on samanaikainen vorikonatsolihoi-
to.

Sekä vorikonatsoli että flukonatsoli lisäävät al-
tistusta diatsepaamille. Toistuvan annostelun yh-
teydessä diatsepaamin vaikutus voi huomattavas-
ti lisääntyä ja lääkeyhteisvaikutuksen mahdolli-
suus on pidettävä mielessä, koska diatsepaamin 
eliminaatio hidastuu kliinisesti merkitsevällä ta-
valla. Toistuvan annostelun yhteydessä diatsepaa-
min annosta onkin pienennettävä, koska sekä diat-
sepaamia että sen aktiivisia metaboliitteja voi ker-
tyä elimistöön aiheuttaen diatsepaamin lääkevai-
kutuksen pitenemistä.

Vaikka vorikonatsoli nosti tsolpideemin plas-
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mapitoisuuksia ja pidensi eliminaation puoliaikaa, 
ei psykomotorisissa testeissä havaittu merkittäviä 
muutoksia. Tästä johtuen vorikonatsolin aiheutta-
ma plasmapitoisuuksien nousu on todennäköisesti 
vailla kliinistä merkitystä. On kuitenkin huomat-
tava, että tämä tulos on saatu tutkimalla nuoria va-
paaehtoisia koehenkilöitä, ja huonossa yleistilassa 
oleva, vorikonatsolihoitoa saava potilas voi reagoi-
da tsolpideemille paljon voimakkaamminkin.

Alfentaniilin puhdistuma pieneni hyvin voi-
makkaasti vorikonatsolihoidon aikana, kun taas 
terbinafiinilla ei tällaista vaikutusta nähty. Voriko-
natsolihoidon aikana alfentaniilia tulee annostel-
la varoen. On oletettavaa, että potilas, joka saa vo-
rikonatsolia, tarvitsee 70–90 % vähemmän alfen-
taniilia analgeettisen tehon saavuttamiseksi kuin 
potilas, jolla ei ole CYP3A-estäjää käytössä. Suuria 
alfentaniiliannoksia käytettäessä vorikonatsolin ja 
alfentaniilin yhteisvaikutus on kliinisesti erittäin 
merkittävä.

Sekä vorikonatsoli että flukonatsoli hidastavat 
fentanyylin eliminaatiota. Pieniä fentanyyliboluk-
sia annosteltaessa annosta tuskin tarvitsee pienen-
tää, koska fentanyylin plasmapitoisuudet heti an-
nostelun jälkeen säilyvät muuttumattomina. Pit-
käkestoisen fentanyyliannostelun, esim. laastari-
hoidon aikainen vorikonatsolin tai flukonatsolin 
anto voi sen sijaan nostaa fentanyylipitoisuuden 
tasolle, jolla potilasta mahdollisesti uhkaa hengi-
tyspysähdys.                                                       
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