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Lääkeaineiden haitalliset yhteisvaikutukset

Päivi Laurila

On yhä tavallisempaa, että leikkaukseen tulevalla
potilaalla on leikkaukseen johtaneen sairauden
lisäksi useita muita perussairauksia. Näiden sai-
rauksien hoitamiseksi varsinkin iäkkäät potilaat
käyttävät samanaikaisesti monia eri lääkkeitä.
Usein reseptilääkkeiden rinnalla on käytössä myös
käsikauppalääkkeitä ja luontaistuotteita. Erään
selvityksen mukaan yli 10 % 55-64-vuotiaista
käytti samanaikaisesti yli viittä reseptilääkettä ja
vastaava luku oli jo lähes 40 % iän noustessa yli
75 vuoden (1). Usean lääkkeen samanaikainen
käyttö johtaa monesti yhteisvaikutuksiin, sekä
edullisiin että haitallisiin. Yhteisvaikutukset ovat
joko farmakokineettisiä (lääkeaineen pitoisuus
muuttuu) tai farmakodynaamisia (vaste muuttuu
ilman pitoisuuden muutosta). Pääosa yhteisvai-
kutuksista on kliinisesti merkityksettömiä, mut-
ta pahimmassa tapauksessa voidaan saada aikai-
seksi elvytystilanteeseen johtava rytmihäiriö. Yh-
teisvaikutuksen kliininen merkitys korostuu nii-
den lääkeryhmien kohdalla, joiden terapeuttinen
leveys on kapea. Anestesian, leikkauksen ja teho-
hoidon aikana lisäämme potilaan lääkitystä vielä
uusilla valmisteilla. On tärkeää muistaa yhteis-
vaikutuksen mahdollisuus, mikäli aloitettu lää-
kitys ei tuo toivottua vastetta. Duodecimissa ja
Suomen Lääkärilehdessä on viime vuosien aikana
kirjoitettu useita katsauksia lääkeaineiden yhteis-
vaikutuksista (2-7). Lääkkeiden yhteisvaikutuk-
sista on myös varsin hyvä yhteenveto Pharmaca
Fennicassa (8).

Yhteisvaikutusten mekanismit

1. Imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset

Antasidit, protonipumpun estäjät ja H2-resep-
torisalpaajat kohottavat mahan pH:ta. Mahan si-

sällön pH:n nousu voi muuttaa samanaikaisesti
annetun lääkkeen liukoisuusominaisuuksia ja
imeytymisnopeutta. Esimerkiksi eräiden suun
kautta annosteltavien antibioottien, kuten fluo-
rokinolien ja doksisykliinin, teho voi huonontua
annosteltaessa yhtä aikaa mahan pH:ta kohotta-
vien lääkkeiden kanssa. Lääkeaineet voivat myös
muodostaa keskenään imeytymättömiä kelaatte-
ja (tetrasykliinit+kalsium/antasida/rauta) Pää-
sääntöisesti tämän ryhmän yhteisvaikutukset ovat
tavallisia, mutta kliininen merkitys on vähäinen.
Lääkeaineiden otto kannattaa jaksottaa siten, että
lääke otetaan pari tuntia ennen imeytymistä häi-
ritsevän lääkkeen ottoa.

Varsinkin aikaisemmin pahoinvoinnin hoidossa
yleisesti käytetty metoklopramidi nopeuttaa ma-
han tyhjenemistä. Samanaikaisesti otettu muu
lääkeaine siirtyy myös nopeammin ohutsuolen
puolelle ja imeytyminen nopeutuu. Kliinisesti
tämä harvoin tuottaa ongelmia. Opiaatit ja anti-
kolinergit puolestaan hidastavat mahan tyhjene-
mistä. Tällöin lääkeainetta voi kertyä mahalauk-
kuun, ja mikäli tämä kertymä joutuu yhtäkkises-
ti ohutsuolen puolelle, voi lääkeainepitoisuus
kohota epätavallisen korkealle. Kapean terapeutti-
sen leveyden omaavan lääkkeen kohdalla tällai-
nen tilanne voi aiheuttaa ongelmia. Mahan tyh-
jenemisen ongelmat, myös muista kuin lääkeai-
neista johtuvista syistä, tulee huomioida, mikäli
suun kautta annosteltu lääke ei tuota toivottua
vastetta.

Sisapridia ja metoklopramidia on käytetty suo-
len motiliteettihäiriön hoitoon. Suolen motilitee-
tin lisääntyminen voi laskea samanaikaisesti otet-
tujen enterotablettien imeytymistä. Antibiootti-
ripuli voi myös vähentää muiden lääkeaineiden
imeytymistä. Duodecimissa on hyvä katsaus ruu-
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an vaikutuksesta lääkeaineiden imeytymiseen (9).

2. Plasman proteiineihin sitoutumiseen
liittyvät yhteisvaikutukset

Lääkeainetta on plasmassa sekä vapaana että pro-
teiineihin sidottuna. Lääkeaineen vapaa aktiivi-
nen osa aiheuttaa lääkeaineen toivotun vasteen.
Proteiineihin sitoutuminen vaihtelee runsaasti eri
lääkeaineilla. Yhteisvaikutusten kannalta merki-
tyksellisiä ovat ne lääkeaineet, jotka sitoutuvat
plasman proteiineihin yli 90 %:sti. Tällaisia lääk-
keitä ovat esimerkiksi fenytoiini, varfariini ja eräät
oraaliset diabeteslääkkeet. Mikäli yhtä aikaa otettu
toinen lääkeaine kykenee syrjäyttämään proteii-
neihin sitoutuneen lääkeaineen, syrjäytyneen lää-
keaineen vapaa osuus voi kasvaa huomattavasti.
Monet lääkeainepitoisuusmääritykset mittaavat
lääkkeen kokonaispitoisuutta, ja vapaan aktiivin
fraktion kasvu ei tule näin ollen esiin. Kliininen
merkitys tässä ryhmässä lienee vähäinen.

3. Lääkeaineiden metaboliaan liittyvät
yhteisvaikutukset

Lääkeaineet poistuvat elimistöstä joko sellaisinaan
erittymällä munuaisten kautta virtsaan tai sapen
kautta ulosteisiin tai metabolisten muutosten jäl-
keen erittymällä metaboliitteina samoja reittejä
myöten. Lääkeaineen metaboliaan vaikuttavat
lukuisat tekijät. Yksilön perimä määrää metabo-
liaan tarvittavien entsyymien perustason ja in-
dusoituvuuden asteen. Kuitenkin useat lääkeai-
neet kykenevät joko kiihdyttämään (induktio) tai
estämään (inhibitio) näitä metaboliaentsyymejä,
ja siten muuttamaan näiden entsyymien kautta
metaboloituvien muiden lääkkeiden metaboliaa.

Lääkeaineiden metaboliassa sytokromi P-450
(CYP)-entsyymiperheellä on keskeinen asema.
CYP-entsyymit on jaettu useaan alaperheeseen
aminohappokoostumuksen mukaan. Toiminnal-
lisesti CYP-entsyymit voidaan jakaa kahteen pää-
luokkaan. CYP1-, CYP2- ja CYP3-perheet osal-
listuvat pääasiassa lääkkeiden, kemikaalien ja an-
tioksidanttien metaboliaan. Muut CYP-perheet
osallistuvat pääasiassa endogeenisten komponent-
tien, kuten steroidien biotransformaatioon. CYP-
entsyymit sijaitsevat pääasiassa maksassa, mutta
pienempiä määriä on myös maksan ulkopuolella,
kuten suolistossa. Entsyymi-induktion ja –eston
aiheuttamista yhteisvaikutuksista tehdyt tutki-
mukset on suoritettu pääosin terveillä koehenki-
löillä. Varsin vähän on tietoa siitä, miten paljon

yhteisvaikutuksia ilmenee esimerkiksi tehohoito-
potilailla, joiden metabolia saattaa olla rajoittu-
nut elinsysteemihäiriöiden vuoksi, ja joilla mo-
nen lääkkeen yhteiskäyttö on jokapäiväinen tilan-
ne. On mahdollista, että yhteisvaikutusten kaut-
ta tulevat haitalliset vasteet peittyvät potilaan
muuhun tilanteeseen, eikä niitä havaita tai tulla
ajatelleeksi. Lääketehtaat ovat selvästi lisänneet
tiedotusta ilmenneistä yhteisvaikutuksista ja
Pharmaca Fennicassa on yleensä maininta CYP-
entsyymien kautta välittyvästä mahdollisesta yh-
teisvaikutuksesta muiden samaa entsyymiä käyt-
tävien lääkkeiden kanssa.

Taulukossa 1 on esitetty CYP1-3-entsyymien
substraatteja, sekä indusoivia että inhiboivia lää-
keaineita. Lääkeaineista noin 40-50 % tarvitsee
metaboliassaan CYP3A entsyymiä, joka on tär-
kein entsyymi lääkeaineiden yhteisvaikutusten
kannalta. Erityisen voimakkaita CYP3A4-entsyy-
min estäjiä ovat eräät sienilääkkeet, kuten keto-
konatsoli ja itrakonatsoli, makrolidiryhmän anti-
biootit ja useat kalsiumestäjät. Itrakonatsoli voi
suurentaa yli kymmenkertaiseksi mm. triatsolaa-
min, midatsolaamin ja simvastatiinin pitoisuu-
det plasmassa, mikäli metabolian estoa ei huo-
mioida annosta määrättäessä. Annettaessa yhtä
aikaa CYP3A4 inhibiittoreiden kanssa sisapridin
käytössä on kuvattu QT-ajan pitenemistä ja kään-
tyvien kärkien kammiotakykardiaa (10). Myös-
kään terfenadiinia ei tulisi yhtä aikaa käyttää ke-
tokonatsolin, itrakonatsolin tai erytromysiinin
kera rytmihäiriövaaran vuoksi (11).Ikävänä hait-
tavaikutuksena on kuvattu myös rabdomyolyysiä
käytettäessä statiineja yhtä aikaa CYP3A4 inhi-
biittorin kanssa (12). On muistettava myös, että
mikäli lääke, jolla on runsas alkureitin metabo-
lia, annetaan suoraan laskimoon, yhteisvaikutus-
riski on vähäisempi. Vastikään on ilmestynyt kaksi
väitöskirjaa (13, 14), joissa selvitetään greippi-
mehun (CYP3A4-inhibiittori) vaikutuksia korti-
sonin, buspironin, sisapridin ja eri statiinien
metaboliaan.

Palkama on väitöskirjassaan tutkinut CYP3A4-
estäjien vaikutuksia alfentaniilin, fentanyylin,
bupivakaiinin ja midatsolaamin metaboliaan (15).
Flukonatsoli vähensi alfentaniilin plasmapuhdis-
tumaa 55 % ja pidensi näin sen aiheuttamaa hen-
gityslamaa. Flukonatsolia käyttävällä potilaalla
alfentaniilin infuusionopeutta pitäisi vähentää
noin 60 %. Itrakonatsolilla ei ollut vaikutusta
fentanyylin metaboliaan, mutta ritonaviiri vähensi
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fentanyylin plasmapuhdistumaa 67 %, mikä voisi
nostaa fentanyylin plasmapitoisuudet jopa kol-
minkertaisiksi fentanyyli-infuusion ja –laastari-
hoidon aikana. Itrakonatsoli vähensi bupivakaii-
nin enantiomeerien plasmapuhdistumaa noin 20
%:lla, mutta tällä tuskin on suurta kliinistä mer-
kitystä. Sakinaviiri (HIV-lääke) lisäsi ja pidensi
suun kautta annetun midatsolaamin sedatiivisia
vaikutuksia ja vähensi suonensisäisesti annetun
midatsolaamin plasmapuhdistumaa 56 %.

Rifampisiini ja eräät epilepsialääkkeet, kuten
fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali ovat
voimakkaita CYP3A4-entsyymin induktoreita.
Näitä lääkkeitä käyttävillä potilailla on esimer-
kiksi suun kautta otettu midatsolaami täysin te-
hoton, koska sen pitoisuus plasmassa jää muuta-
maan prosenttiin kiihtyneen alkureitin metabo-
lian vuoksi. Todella vaarallinen tilanne voi tulla,
mikäli potilaalta samanaikaisesti lopetetaan
CYP3A4-inhibiittorin käyttö, aloitetaan
CYP3A4-induktorin käyttö ja samanaikaisesti on
käytössä vielä muita CYP3A4-entsyymiä tarvit-
sevia lääkeaineita.

Myös CYP2D6-entsyymin kautta välittyy
merkittäviä yhteisvaikutuksia. Tämän entsyymin
aktiivisuus jakaantuu väestössä kaksihuippuises-
ti, 5-10 % suomalaisista on hitaita metaboloijia
(entsyymiä ei ole tai se ei toimi) ja loput nopeita.

Tätä entsyymiä tarvitsevat useat masennuslääk-
keet, neuroleptit ja rytmihäiriölääkkeet, joiden
yhtäaikainen käyttö voi johtaa plasmapitoisuuk-
sien nousuun. Tämä entsyymi ei indusoidu.

Monet uusista masennuslääkkeistä estävät
CYP-entsyymejä, ja tällöin samanaikaisesti käy-
tetyn muun psyykenlääkkeen pitoisuus suurenee.
Yhteisvaikutuksen seurauksena on esiintynyt kou-
ristelua, sekavuutta, rytmihäiriöitä ja ekstrapyra-
midaalisia oireita. Tärkeimmät psyykenlääkkeitä
metaboloivat entsyymit ovat CYP1A2,
CYP2C19, CYP2D6 ja CYP3A4. Psyykenlääk-
keiden yhteisvaikutuksista uusien masennuslääk-
keiden kanssa on hyvä katsaus Suomen Lääkäri-
lehdessä (4).

Mäkikuismauutetta sisältäviä rohdosvalmisteita
käytetään mielialan kohottamiseen. Tästä rohdos-
valmisteesta on viimeisen parin vuoden aikana
raportoitu vakavia yhteisvaikutuksia. Se indusoi
useita sytokromi-P450-isoentsyymejä, ja sen on
todettu laskevan ainakin syklosporiinien, varfa-
riinin, teofylliinin ja digoksiinin pitoisuutta plas-
massa. Yhdysvalloissa mäkikuisman käyttö on
ehdotettu lopettavaksi kaksi viikkoa ennen suun-
niteltua leikkausta. Indinaviiria ja muita HIV-
lääkkeitä saavien potilaiden ei pidä käyttää mäki-
kuismaa sisältäviä valmisteita, koska seurauksena
voi olla HIV-lääkkeiden tehon menetys. (16)

Taulukko 1. Esimerkkejä ihmisen tunnetuista CYP-entsyymeistä, niiden substraateista, inhibiittoreista ja induktoreista. Luettelot eivät ole kattavia.

CYP-entsyymi Substraatti Inhibiittori Indusoija

1A2 fenasetiini fluvoksamiini omepratsoli
teofylliini siprofloksasilliini
lidokaiini simetidiini

2A6 kumariini metoksaleeni fenobarbitaali

2C8/9/18 varfariini sulfafenatsoli rifampisiini
fenytoiini omepratsoli fenobarbitaali
diklofenaakki

2C19 diatsepaami ketokonatsoli rifampisiini
moklobemidi fluvoksamiini fenobarbitaali

2D6 trisykliset kinidiini ei tunneta
fluoksetiini tioridatsiini

2E1 etanoli disulfiraami etanoli
halotaani isoniatsidi

3A4/5/7 midatsolaami ketokonatsoli karbamatsepiini
erytromysiini verapamiili glukokortikoidit
ondansetroni greippimehu rifampisiini
terfenadiini klaritromysiini fenobarbitaali
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4. Lääkeaineiden erittymiseen liittyvät
yhteisvaikutukset

Virtsan pH vaikuttaa heikkojen happojen ja heik-
kojen emästen erittymiseen. pH:n säätelyä voi-
daan käyttää hyväksi haluttaessa lisätä haitallis-
ten molekyylien erittymistä. Natriumbikarbonaa-
tilla saadaan virtsan pH nostettua alkaliseksi, jol-
loin esimerkiksi barbituraatit, salisylaatit ja myog-
lobiinit erittyvät paremmin virtsaan. Hapan virt-
sa on eduksi kinidiinin erittymiselle.

5. Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset

QTQTQTQTQT-aikaa pidentävät lääkk-aikaa pidentävät lääkk-aikaa pidentävät lääkk-aikaa pidentävät lääkk-aikaa pidentävät lääkkeeteeteeteeteet

QT-aikaa pidentävät lääkkeet ja CYP-entsyymi-
en estäjät voivat olla vaarallinen yhdistelmä. Näis-
sä yhdistelmissä QT-aikaa pidentävän lääkkeen
annosta tulisi huomattavasti pienentää ja pitoi-
suutta pitäisi kontrolloida, mikäli mahdollista.
QT-aikaa pidentäviä lääkkeitä ovat muun muas-
sa luokkien IA ja III lääkkeet (kinidiini, prokai-
namidi, disopyramidi, sotaloli), trisykliset masen-
nuslääkkeet, terfenadiini ja sisapridi.

SerotoniinioireyhtymäSerotoniinioireyhtymäSerotoniinioireyhtymäSerotoniinioireyhtymäSerotoniinioireyhtymä

Serotoniini on keskeinen keskushermoston välit-
täjäaine. Sen aineenvaihdunnan häiriöillä katso-
taan olevan osuutta esimerkiksi migreenin ja
monien psyyken sairauksien syntyyn. Vähenty-
nyttä serotoniiniaktiivisuutta yritetään lääkityk-
sellä parantaa lisäämällä synapsiraon seroniini-
määrää, joko lisäämällä serotiinin eritystä mirtat-
sapiinilla tai estämällä sen takaisinottoa presynap-
tiseen hermopäätteeseen (trisykliset masennus-
lääkkeet ja selektiivisesti serotoniinin takaisinot-
toa estävät ns. SSRI-lääkkeet). Serotoniinin ha-
joamista voidaan estää monoamiinioksidaasin es-
täjillä (MAO-estäjät). Mikäli MAO-estäjiä ja
muita serotonergisiä neurotransmissiota lisääviä
lääkkeitä käytetään yhtä aikaa, voi seurauksena olla
jopa kuolemaan johtava oireisto, ns. serotoniini-
oireyhtymä. Serotoniinioireyhtymän oireet ovat
lievässä muodossa muun muassa päänsärky,
myoklonus, lihasjäykkyys, vapina, levottomuus,
sekavuus, hikoilu ja ripuli. Vaikeassa muodossa
oireet ovat kooma, maligni hypertermia, DIC ja
kuolema. Meillä on käytössä kaksi MAO-estäjää:
masennuslääke moklobemidi, joka estää MAO-
A:ta (vastaa lähinnä adrenaliinin, noradrenaliinin,
tyramiinin ja serotoniinin metaboliasta) ohime-
nevästi ja selegiini, jota käytetään Parkinsonin

taudin hoitoon. Selegiini estää MAO-B:tä (do-
pamiinin metabolia). (7)

Lihasrelaksantit ja inhalaatioanesteetitLihasrelaksantit ja inhalaatioanesteetitLihasrelaksantit ja inhalaatioanesteetitLihasrelaksantit ja inhalaatioanesteetitLihasrelaksantit ja inhalaatioanesteetit

Pitkään on tiedetty, että inhalaatioanesteetit voi-
mistavat lihasrelaksanttien vaikutusta. Kansanaho
on väitöskirjassaan selvittänyt enfluraani-, isoflu-
raani- tai halotaanianestesian vaikutusta lihasre-
laksanttien infuusiotarpeeseen (17). Tuloksissa
todettiin enfluraanin 0,9 % ET-pitoisuuden pie-
nentävän vekuronin tarvetta 54 % ja atrakuurin
tarvetta 29 % verrattuna typpioksiduuli-opioi-
dianestesiaan. Isofluraani (1,15 % ET) vähensi
mivakuurin infuusiotarvetta 32 % ja halotaani
15-25 % verrattuna typpioksiduuli-opioidianes-
tesiaan. Isofluraanianestesia vähensi myös rokuro-
nin infuusiotarvetta 35-50 %.

Lopuksi
Lääkkeitä määrättäessä on muistettava metaboli-
an keskeinen merkitys lääkeaineiden eliminaati-
ossa. Vaarallisia lääkeyhdistelmiä tulee välttää,
mikäli mahdollista. Erityisen tärkeää on muistaa
QT-aikaa pidentävien lääkeaineyhdistelmien kam-
miotakykardiaa aiheuttava yhteisvaikutus. CYP-
entsyymien estäjät lisäävät useiden tavallisten
lääkkeiden vaikutusta, toisaalta induktorit vähen-
tävät muiden lääkkeiden tehoa. Yhteisvaikutuk-
sen mahdollisuus tulee pitää mielessä, kun an-
nettu lääkitys ei tehoa tai vaste ei ole toivottu.
Potilaalta tulee myös kysyä mahdollinen käsikaup-
pa- ja rohdoslääkityksen käyttö.
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