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Vorikonatsolin vaikutus 
suonensisäisen ja oraalisen midatsolaamin 

farmakokinetiikkaan ja farmakodynamiikkaan

Teijo I Saari, K Laine, K Leino, M Valtonen, PJ Neuvonen, KT Olkkola

Anestesiologian ja tehohoidon sekä Kliinisen farmakologian yksikkö, Turun yliopisto ja TYKS, 
Kliinisen farmakologian laitos, Helsingin yliopisto

Vorikonatsoli on Suomessa viimeisimpänä mark-
kinoille tullut atsoliryhmän antimykootti. In 

vitro-tutkimustenperusteella se metaboloituu sy-
tokromi P450 (CYP) isoentsyymien CYP2C9, 
CYP2C19 ja CYP3A4 vaikutuksesta ja samalla se 
myös hidastaa näiden entsyymien välityksellä me-
taboloituvien lääkeaineiden(substraattien) eliminaa-
tiota 1. Toistaiseksi ei ole tutkittu, millä tavoin vori-
konatsoli vaikuttaa CYP3A4:nsubstraatin midatso-
laamin metaboliaan ihmisellä.

Menetelmät

Tutkimukseen osallistui 10 vapaaehtoista koehenki-
löä, jotka saivat avoimessa nelivaiheisessa vaihtovuo-
roisessa koejärjestelyssä viikon välein (joko ilman 
edeltävää vorikonatsolihoitoa tai kahden päivän vo-
rikonatsolihoidon jälkeen) midatsolaamia 0,05 mg/
kg suonensisäisesti tai 7,5 mg suun kautta. Voriko-
natsolia annettiin suun kautta 400 mg kahdesti päi-
vässä yhden päivän ja sen jälkeen 200 mg kahdes-
ti päivässä toisen päivän ajan. Midatsolaamin pitoi-
suuksia mitattiin 24 h:n ja vaikutuksia 12 h:n ajan. 
Vaikutuksia arvioitiin mittaamalla piilokarsastusta 
sekä mittaamalla subjektiivisia tuntemuksia VAS:n 
avulla. Farmakokineettiset muuttujat, midatsolaa-
min pitoisuus-aikakäyrän pinta-ala (AUC), plasman 
huippupitoisuus, puhdistuma, jakautumistilavuus ja 
eliminaatiopuoliintumisaika laskettiin tavanomaisil-
la menetelmillä.

Tulokset

Midatsolaamin plasmapitoisuuksien keskiarvot 
(± SD) on esitetty kuvassa. Vorikonatsoli pienensi 
suonensisäisen midatsolaamin puhdistumaa 72 % 
(p  < 0.001) ja pidensi sen eliminaatiopuoliintumis-
aikaa arvosta 2,8 h arvoon 8,3 h (p < 0.001). Voriko-
natsolin vaikutuksesta oraalisenmidatsolaamin huip-
pupitoisuus lisääntyi 3,8-kertaiseksi ja AUC10,3-
kertaiseksi (p < 0.001). Vorikonatsolin ja oraalisen 
midatsolaamin yhteisvaikutus näkyi voimakkaa-
na myös kaikissa farmakodynaamisissa mittauksis-

sa (p  < 0.001). Vorikonatsolin ja suonensisäisen mi-
datsolaamin yhteisvaikutus näkyi vain yhdessä käy-
tetyistä farmakodynaamisista mittareista (p < 0.05).

Johtopäätökset

Vorikonatsoli vaikuttaa erittäin voimakkaasti suun 
kauttaotetun midatsolaamin farmakokinetiikkaan ja 
farmakodynamiikkaan. Suun kautta otetun midatso-
laamin ja vorikonatsolin samanaikaista käyttöä tulee 
välttää tai midatsolaamin annosta on syytä pienen-
tää voimakkaasti. Vorikonatsoli vaikuttaa myös suo-
nensisäisesti annetun midatsolaamin kinetiikkaan. 
Mikäli midatsolaamia annetaan pieninä annoksina 
lyhytaikaiseen sedaatioon, ei annostelunmuutos ole 
tarpeen. Käytettäessä suuria annoksia ja pitkäaikaista 
sedaatiota, on midatsolaamin annosta pienennettävä 
ja annosteltava tarkasti potilaan vasteenmukaisesti. r
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Vorikonatsoli on Suomessa viimeisimpänä markkinoille tullut atsoliryhmän antimykootti. In vitro-tutkimusten
perusteella se metaboloituu sytokromi P450 (CYP) isoentsyymien CYP2C9, CYP2C19 ja CYP3A4
vaikutuksesta ja samalla se myös hidastaa näiden entsyymien välityksellä metaboloituvien lääkeaineiden
(substraattien) eliminaatiota1. Toistaiseksi ei ole tutkittu, millä tavoin vorikonatsoli vaikuttaa CYP3A4:n
substraatin midatsolaamin metaboliaan ihmisellä.

Menetelmät
Tutkimukseen osallistui 10 vapaaehtoista koehenkilöä, jotka saivat avoimessa nelivaiheisessa
vaihtovuoroisessa koejärjestelyssä viikon välein (joko ilman edeltävää vorikonatsolihoitoa tai kahden päivän
vorikonatsolihoidon jälkeen) midatsolaamia 0,05 mg/kg suonensisäisesti tai 7,5 mg suun kautta.
Vorikonatsolia annettiin suun kautta 400 mg kahdesti päivässä yhden päivän ja sen jälkeen 200 mg kahdesti
päivässä toisen päivän ajan. Midatsolaamin pitoisuuksia mitattiin 24 h:n ja vaikutuksia 12 h:n ajan.
Vaikutuksia arvioitiin mittaamalla piilokarsastusta sekä mittaamalla subjektiivisia tuntemuksia VAS:n avulla.
Farmakokineettiset muuttujat, midatsolaamin pitoisuus-aikakäyrän pinta-ala (AUC), plasman huippupitoisuus,
puhdistuma, jakautumistilavuus ja eliminaatiopuoliintumisaika laskettiin tavanomaisilla menetelmillä.

Tulokset
Midatsolaamin plasmapitoisuuksien keskiarvot (± SD) on
esitetty kuvassa. Vorikonatsoli pienensi suonensisäisen
midatsolaamin puhdistumaa 72 % (p<0.001) ja pidensi sen
eliminaatiopuoliintumisaikaa arvosta 2,8 h arvoon 8,3 h
(p<0.001). Vorikonatsolin vaikutuksesta oraalisen
midatsolaamin huippupitoisuus lisääntyi 3,8-kertaiseksi ja AUC
10,3-kertaiseksi (p<0.001). Vorikonatsolin ja oraalisen
midatsolaamin yhteisvaikutus näkyi voimakkaana myös
kaikissa farmakodynaamisissa mittauksissa (p<0.001).
Vorikonatsolin ja suonensisäisen midatsolaamin yhteisvaikutus
näkyi vain yhdessä käytetyistä farmakodynaamisista mittareista
(p<0.05).

Johtopäätökset
Vorikonatsoli vaikuttaa erittäin voimakkaasti suun kautta
otetun midatsolaamin farmakokinetiikkaan ja
farmakodynamiikkaan. Suun kautta otetun midatsolaamin ja
vorikonatsolin samanaikaista käyttöä tulee välttää tai
midatsolaamin annosta on syytä pienentää voimakkaasti.
Vorikonatsoli vaikuttaa myös suonensisäisesti annetun
midatsolaamin kinetiikkaan. Mikäli midatsolaamia annetaan
pieninä annoksina lyhytaikaiseen sedaatioon, ei annostelun
muutos ole tarpeen. Käytettäessä suuria annoksia ja
pitkäaikaista sedaatiota, on midatsolaamin annosta
pienennettävä ja annosteltava tarkasti potilaan vasteen
mukaisesti.
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