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Väitöskirjareferaatti

Lääkkeet ovat elimistölle vieraita aineita, jotka eli-
mistö pyrkii poistamaan metabolian avulla. Tässä
lääkkeiden eliminaatiossa sytokromi P450-entsyy-
mijärjestelmällä (CYP) on hyvin keskeinen merki-
tys. CYP-entsyymit on jaoteltu geeniyhtäläisyyksi-
en perusteella entsyymiperheisiin, alaperheisiin sekä
yksittäisiin entsyymeihin; ihmisellä CYP entsyy-
miperheitä on löydetty 14. Lääkkeitä metaboloivista
entsyymeistä ehkä tärkein on CYP3A4. Sitä on
määrällisesti eniten ja sen kautta metaloloituu yli
puolet kliinisessä käytössä olevista lääkeaineista.
Anestesiologiassa käytetyistä lääkkeistä CYP3A4
metaboloi ainakin sufentaniilia, fentanyyliä, alfen-
taniilia, lidokaiinia, ropivakaiinia sekä midatsolaa-
mia. Myös bupivakaiinin voidaan olettaa metabo-
loituvan ainakin osittain CYP3A4:n kautta, koska
se on rakenteellisesti hyvin läheistä sukua ropivaka-
iinille.

Useiden lääkeaineiden on todettu estävän
CYP3A4:n toimintaa. Tunnetuimpia CYP3A4-in-
hibiittoreita ovat atsoliryhmän sienilääkkeet fluko-
natsoli, itrakonatsoli ja ketokonatsoli, sekä makro-
lidiantibiootit erytromysiini ja klaritromysiini.
Myös uusimpien AIDS-lääkkeiden, HIV-proteaa-
si-inhibiittoreiden, on in vitro todettu estävän mer-
kittävästi CYP3A4:n toimintaa.  Tällaisten lääkkei-
den yhteiskäyttö CYP3A4-substraattien kanssa voi
johtaa substraattilääkkeen metabolian estymiseen ja
lääkevaikutusten vaaralliseen lisääntymiseen ja pit-
kittymiseen. Esimerkiksi flukonatsolin on aiemmin
osoitettu pienentävän midatsolaamin plasmapuh-
distumaa 50% ja nostavan oraalisesti annostellun
midatsolaamin maksimiplasmapitoisuuden 2.5-ker-
taiseksi. Tämä lääkeyhteisvaikutus midatsolaamin
kanssa on varmasti kliinisesti merkittävä, mutta sie-
nilääkkeiden vaikutuksista opiaattien metaboliaan

ei ole ollut aiempaa tietoa. Myös HIV-proteaasi-in-
hibiittoreiden vaikutukset opiaattien ja midatsolaa-
min eliminaatioon ovat olleet vailla kliinistä selvi-
tystä, vaikka in vitro tutkimukset ovat viitanneet
hyvin voimakkaaseen yhteisvaikutukseen. Bupiva-
kaiini puolestaan on hyvin kardiotoksinen lääkeai-
ne, ja sen eliminaation merkittävä estyminen saat-
taisi esim. pitkäkestoisen epiduraali-infuusion aika-
na johtaa toksisiin lääkepitoisuuksiin. Väitöskirja-
tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää CYP3A4-
inhibiittoreiden ja anestesiologisten lääkeaineiden
mahdollisia interaktioita sekä niiden kliinistä mer-
kitystä.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimus koostui viidestä osatyöstä, jotka kaikki
olivat terveillä vapaaehtoisilla tehtyjä lumekontrol-
loituja, satunnaistettuja, vaihtovuoroisia ja  kaksois-
sokkoutettuja kliinisiä lääkeainetutkimuksia. Tut-
kimuksiin osallistui yhteensä 40 koehenkilöä (ikä
19-33 v., naisia 20). Ennen tutkimuksen alkamista
koehenkilöille tehtiin kliininen tutkimus sekä var-
mistettiin EKG:n olevan normaali. Osatöissä IV ja
V otettiin tutkimusta edeltävästi myös hematologi-
set ja biokemialliset verinäytteet. Kaikissa osatöissä
koehenkilöt paastosivat 2-4 h ennen tutkimuslääk-
keen antoa ja heille tarjottiin kaksi standardoitua
ateriaa kunkin tutkimuspäivän kuluessa. Farmako-
kineettiset muuttujat laskettiin plasmapitoisuuksien
pohjalta käyttäen tilamallitonta metodia.

Ensimmäisessä osatyössä selvitettiin suonensisäi-
sesti ja oraalisesti annetun flukonatsolin vaikutusta
alfentaniilin farmakokinetiikkan ja farmakodyna-
miikkaan. Tutkimus oli kolmivaiheinen: yhdeksän
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koehenkilöä sai joko flukonatsolia 400 mg suun
kautta ja fysiologista suolaliuosta tunnin infuusio-
na (faasi I), plaseboa suun kautta ja flukonatsolia
400 mg tunnin infuusiona (faasi II) tai plaseboa
suun kautta ja fysiologista suolaliuosta tunnin in-
fuusiona (faasi III). Alfentaniili (20 µg/kg) annet-
tiin injektiona suoneen täsmälleen 1 h flukonatso-
li/plasebokapselin oton jälkeen. Verinäytteitä kerät-
tiin 10 h ajan lääkeainepitoisuusmittauksia varten
ja alfentaniilin farmakodynaamisia vaikutuksia
määritettiin mittaamalla  hengitysfrekvenssi, puls-
si, end-tidal CO2, hengitysilman happidifferenssi,
pupillan läpimitta sekä VAS-asteikon avulla subjek-
tiiviset vaikutukset yleisestä lääkevaikutuksesta,
uneliaisuudesta, suorituskyvystä, kutinasta ja pa-
hoinvoinnista.

Toisessa osatyössä tutkittiin 10 koehenkilöllä it-
rakonatsolin (200 mg kerran päivässä kolmen vuo-
rokauden ajan) vaikutusta laskimoon annetun fen-
tanyylin (3 µg/kg) farmakokinetiikkaan. Farma-
kodynaamiset mittaukset suoritettiin kuten osatyös-
sä I, mutta verinäytteitä kerättiin 23 h ajan.

Kolmannessa osatyössä selvitettiin itrakonatso-
lin (annostus kuten II osatyössä) vaikutusta suoneen
tunnin kestävänä infuusiona annetun bupivakaii-
nin (0.3 mg/kg) farmakokinetiikkaan. Tutkimuk-
seen osallistui 7 koehenkilöä ja EKG:ta seurattiin
jatkuvasti kuuden tunnin ajan bupivakaiini-infuu-
sion alusta. Verinäytteitä kerättiin 23 h ajan. Plas-
man lääkeainepitoisuusmittauksissa määritettiin
erikseen bupivakaiinin enantiomeerien R- ja S-bu-
pivakaiinin pitoisuudet.

Osatyössä IV tutkittiin proteaasi-inhibiittorin
ritonaviirin vaikutusta fentanyylin farmakokinetiik-
kaan; työhön osallistui 12 koehenkilöä. Ritonavii-
ria annettiin 3 pv ajan ja fentanyyli (5 µg/kg) inji-
soitiin suoneen yhdessä naloksonin kanssa toisena
tutkimuspäivänä. Farmakodynaamisia mittauksia ei
tehty naloksonin käytön takia, mutta verinäytteitä
kerättiin 18 h ajan.

Osatyössä V tutkittiin proteaasi-inhibiittorin
sakinaviirin vaikutusta oraalisen ja suoneen annos-
tellun midatsolaamin farmakokinetiikkaan ja -dy-
namiikkaan. Tutkimus oli kaksivaiheinen ja 12 koe-
henkilöä sai sakinaviiria (1200 mg kolmesti vuoro-
kaudessa) tai plaseboa viiden päivän ajan. Kummas-
sakin vaiheessa koehenkilöille annosteltiin midat-
solaamia kahta annostelureittiä: kolmantena testi-
päivänä kuusi koehenkilöä sai midatsolaamia 7.5
mg po ja loput kuusi 0.5 mg/kg iv; viidentenä testi-
päivänä annostelureitti vaihdettiin oraalisesta int-

ravenoosiin ja päinvastoin. Verinäytteitä otettiin 18
h ajan ja midatsolaamin farmakodynaamisia vaiku-
tuksia mitattiin neljällä testillä: criticial flicker fusi-
on test, Maddox wing test, digit symbol substituti-
on test sekä visual analogue scale (VAS-asteikko,
jossa mittareina olivat yleinen lääkevaikutus, suori-
tuskyky ja uneliaisuus).

Tulokset

Flukonatsoli vähensi alfentaniilin plasmapuhdistu-
maa n. 55%, pidensi alfentaniilin eliminaation puo-
liintumisajan 1.5 h:sta 2.5 tuntiin ja kasvatti alfen-
taniilin AUC:n (area under concentration time-cur-
ve) kaksinkertaiseksi. Flukonatsolin annostelureitillä
ei ollut vaikutusta lääkeinteraktion voimakkuuteen.
Flukonatsoliesilääkityksen jälkeen  alfentaniilin pi-
dentynyt vaikutus näkyi 15% laskuna hengitysfrek-
venssin AUC-arvossa verrattuna plasebo-vaiheeseen.

Itrakonatsoli ei vaikuttanut fentanyylin farma-
kokinetiikkaan eikä -dynamiikkaan, mutta ritona-
viiri vähensi fentanyylin plasmapuhdistumaa 67%.
Tämä johti siihen, että ritonaviirilääkityksen aika-
na fentanyylin plasmapitoisuuden keskiarvo oli vielä
18 h kuluttua injektiosta samalla tasolla kuin plase-
bovaiheessa 4 h kuluttua. Kuuden koehenkilön fen-
tanyylipitoisuuksissa oli nähtävissä ns. sekundaari-
piikkejä; neljällä ritonaviirivaiheen aikana ja kah-
della plasebovaiheessa.

Osatyössä III itrakonatsoli vähensi sekä R- että
S-bupivakaiinin plasmapuhdistumaa n. 20-25%. S-
bupivakaiinin maksimikonsentraatiot olivat keski-
määrin 23-25% korkeampia ja jakautumistilavuu-
det 27% pienempiä kuin R-bupivakaiinilla. Bupi-
vakaiini-infuusio oli hyvin siedetty eikä tutkimuk-
sen aikana todettu mitään toksisia oireita eikä EKG-
muutoksia.

Sakinaviiri vähensi suoneen annetun midatsolaa-
min puhdistumaa 56% ja pidensi midatsolaamin
eliminaatiopuoliintumisajan yli kaksinkertaiseksi.
Sakinaviiri kasvatti iv-midatsolaamin AUC:n 2.5-
kertaiseksi. Kun midatsolaami oli annettu oraalista
reittiä, sakinaviiri nosti midatsolaamin biologisen
hyötyosuuden 41%:sta 90%:iin ja seurauksena oli
midatsolaamin maksimipitoisuuden kasvu 2.3-ker-
taiseksi ja AUC:n peräti viisinkertaiseksi. Oraali-
sen midatsolaamin pidentynyt vaikutus oli nähtä-
vissä myös kaikissa farmakodynaamisissa testeissä
lukuunottamatta critical flicker fusiontestiä. Suo-
nensisäisen midatsolaamiannostelun jälkeen sakina-



FINNANEST Vol. 33 Nro 1 2000 63

viirilääkitys lisäsi farmakodynaamisissa mittauksis-
sa vain VAS-asteikolla mitatun yleisen lääkevaiku-
tuksen AUC:a.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa osoitettiin, että sienilääkkeillä
ja HIV-proteaasi-inhibiittoreilla on kliinisesti hy-
vin merkittäviä yhteisvaikutuksia anestesiologisten
lääkkeiden kanssa. Yhteisvaikutuksen voimakkuu-
teen vaikuttivat sekä CYP3A4-estäjän entsyymi-in-
hibitiopotenssi että myöskin kunkin substraatin
metaboliset erityisominaisuudet.

Flukonatsoli esti merkittävästi alfentaniilin me-
taboliaa, mutta flukonatsolia voimakkaammalla
CYP3A4-inhibiittorilla itrakonatsolilla ei ollut vai-
kutusta fentanyylin eliminaatioon. Tämä on ym-
märrettävissä maksan ekstraktiosuhteen (E) kaut-
ta. Fentanyylin E on hyvin korkea, 0.8-1.0, jolloin
sen metabolia on lähinnä riippuvainen maksan ve-
renvirtauksen muutoksista ja tarvitaan hyvin suuri
muutos metabolianopeudessa pienentämään sen
plasmapuhdistumaa. Alfentaniilin ekstraktiosuhde
on sitä vastoin matala (0.3-0.4) ja alfentaniilin plas-
mapuhdistuma on hyvin riippuvainen metaboliano-
peudesta, kuten tutkimuksemme osoitti. Fentanyyliä
voitaneen turvallisesti käyttää atsoliryhmän sie-
nilääkkeitä saaneelle potilaalle, mutta alfentaniilin
infuusioannosta pitäisi vähentää n. 60% flukonat-
solilääkityksen aikana.

Tutkimuksen ehkä kliinisesti merkittävin ja yl-
lättävin löydös oli se, että ritonaviiri vähensi fenta-
nyylin plasmapuhdistumaa 67%. Tällainen  rito-
naviirin aiheuttama fentanyylin eliminaation hidas-
tuminen voisi johtaa fentanyyli-infuusion tai fen-
tanyylilaastarihoidon aikana jopa kolminkertaisiin
fentanyyliplasmapitoisuuksiin. Vastaavanlaista fen-
tanyylin plasmapuhdistuman vähenemistä ei ole
aiemmin voitu osoittaa minkään muun CYP3A4-
inhibiittorin vaikutuksesta. Ritonaviiri on kuiten-
kin yksi voimakkaimmista tunnetuista CYP3A4-
inhibiittoreista ja ilmeisesti se pystyy estämään
CYP3A4:n aktiviteetin yli 90%:sesti. Fentanyyliä
ei voida turvallisesti antaa ritonaviiriä käyttäville
potilaille suurentuneen hengityslamariskin takia.

Itrakonatsoli vähensi R- ja S-bupivakaiinin plas-
mapuhdistumaa n. 20% ja tästä voidaan päätellä,
että CYP3A4 osallistuu kummankin enantiomee-
rin metaboliaan, ja että CYP3A4:n osuus enantio-
meerien metaboliassa on suunnilleen yhtä suuri.

Toisaalta itrakonatsolin aiheuttama plasmapuhdis-
tuman väheneminen oli niin pieni, että sillä tuskin
on kovin suurta kliinistä merkitystä. On osoitettu,
että bupivakaiinia plasmassa sitovan happaman al-
faglykoproteiinin pitoisuus nousee jopa 40% leik-
kauksen jälkeen. Tästä seuraa vapaan kliinisesti vai-
kuttavan bupivakaiinin määrän vastaava vähenemi-
nen eikä todettu 20%:n plasmapuhdistuman lasku
todennäköisesti johda toksisiin pitoisuuksiin edes
pitkäkestoisen epiduraalisen bupivakaiini-infuusi-
on aikana. On kuitenkin huomioitava, että tutki-
muksessamme turvallisuussyistä käytetty hyvin pieni
bupivakaiiniannos on saattanut jossain määrin joh-
taa lääkeinteraktion suuruuden aliarviointiin.

Lääkeinteraktio sakinaviirin ja midatsolaamin
välillä oli kliinisesti merkittävä molempia substraa-
tin annostelureittejä käyttäen, mutta sakinaviirilla
oli selvästi voimakkaampi yhteisvaikutus oraalisen
midatsolaamin kanssa verrattuna suonensisäisesti
annosteltuun. Tämä johtuu siitä, että suun kautta
otettu midatsolaami joutuu imeytymisvaiheessa alt-
tiiksi sekä suolen että maksan CYP3A4 entsyymeil-
le ja entsyymien inhiboituminen molemmissa pai-
koissa vaikuttaa kahdella tavalla: midatsolaamin
hyötyosuus lisääntyy ja plasmapuhdistuma vähenee.
Oraalisen midatsolaamin käyttöä kannattaisikin
välttää sakinaviirihoidon aikana. Intravenoosin
midatsolaamiannostelun jälkeen sakinaviiri vähen-
si  midatsolaamin plasmapuhdistumaa 56% ja tämä
metabolian inhibitio johtaa midatsolaami-infuusi-
ossa  n. 50%:n annosvähennystarpeeseen. Pienian-
noksisessa suonensisäisessä bolusannostelussa midat-
solaamia voitaneen kuitenkin käyttää melko turval-
lisesti myös sakinaviirihoidon aikana.
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