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PRESENTASJON 
AV GRUNNLEGGENDE 

FARMAKOKINETIKK

Avdeling for klinisk farmakologi

Roar Dyrkorn 
Spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi

Hva vil vi formidle?

Gi en kort innføring i 
farmakokinetikk.

Forklare hvordan 
nytteverdien av 
medikamentanalyser kan 
bli størst mulig.
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Definisjoner

Farmakodynamikk
“ Hva legemidlet gjør med kroppen”

Farmakokinetikk
“ Hva kroppen gjør med legemidlet”

Fra Legemidler og bruken av dem, 
Nordeng og Spigset (red)
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Farmakokinetikk
ADME

Absorpsjon
Opptak av legemiddel til blodet

Distribusjon
Fordeling av legemiddel fra blod til 
(og fra) vev/målorgan

Metabolisme
Omdannelse av legemiddel

Ekskresjon
Utskillelse gjennom nyrene og gallen

Peroral engangsdose

Absorpsjonsfase

Distribusjonsfase

Metabolisme

Ekskresjon

Stabil 
eliminasjonsfase

Kons (log)

Tid

Cmax

Tmax
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Cmax
Maksimalkons. (toppverdi/peak)

Cmin
Laveste kons. før neste dose 
(dalverdi/trough)

Tmax
Tid til maksimalkons.

Farmakokinetikk forts…..

06.06.2016
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En dose gitt intravenøst, 
intramuskulært, subkutant og 

peroralt

Illustrert

Farmakologi

2 utg 2004

Absorpsjon

Biologisk tilgjengelighet = F

F=1 , dvs 100 % absorpsjon

Avhengig av:
Passasje til ventrikkel

Omdanning i ventrikkel

Syrestabilitet

Transittid i tarm, eks diare

1.passasje effekt 
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Distribusjonsfase

Distribusjonsvolum er et abstrakt volum

Det tilsynelatende distribusjonsvolum =Vd, er 
definert som det væskevolum som er påkrevd 
for å inneholde den totale legemiddelmengden  
i kroppen i samme konsentrasjon som i plasma.

Plasmavolumet regnes til å være 3 l

D Dose

Cp Plasmakonsentrasjonen

Cp=
0,3 g/l

Cp= 
0,003 g/l

3 l

1 g

=Vd =

Vd = D = 1g   = 3 l
Cp   0,3 g/l

Vd = D = 1g     = 333 l
Cp   0,003g/l

metanol, etylenglykol, acetylsalisylsyre, litium og metformin. 
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Metabolisme
Legemiddel

Mellomprodukt (aktivt/inaktivt)

Vannløselig produkt

Fase 1

Deaktivering/avgiftning

CYP-enzymer

Fase 2

Konjugering

UGT-enzymer
(Uridindifosfat-Glukuronosyl-Transferase)

Ekskresjon

Nyre:
utskillelse ved glomerulær filtrasjon og 
tubulær sekresjon, og via organiske anion 
og kation transportere

Galle:
En del fettløselige glukuroniderte 
legemidler, f.eks p-piller der etinyløstradiol 
utskilles 60 % i fæces og 40 % i urin
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ABC transportersP-glycoprotein  = ABCB1

Probenecid
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Fra Legemidler og bruken av dem, Nordeng og Spigset (red)

” Halveringstiden er den tiden det tar før   
konsentrasjonen av et legemiddel i blod er 

halvert.”

Halveringstid (t ½)
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Halveringstid (t ½) forts…

En dose 100 %

1 x t ½ 50%

2 x t ½ 25%

3 x t ½ 12,5%

4 x t ½ 6,25%

5 x t ½ 3,125%

Halveringstid (t ½) forts…

Kons (log)

Tid

100 %

50 %

25 %

t1 t2

t ½ = t2 – t1
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Halveringstid (t ½) forts…

” Halveringstiden er den tiden det tar før 
konsentrasjonen av et legemiddel i blod er 

halvert ”

Hvert legemiddel har sin halveringstid     
(oppgitt som intervall).

Penicillin: t ½ = 30-60 minutter

Digitoxin: t ½ = 3-16 døgn

Digoxin: t ½ = 20-50 timer~ 1-2 døgn

Eliminasjonen av legemidlet er proporsjonal 
med konsentrasjonen av legemidlet i blod.

Dette gjelder dersom omdanningen av 
legemidlet følger 1.ordens kinetikk 

Gjelder de fleste legemidlene.

Unntak:

Noen legemidler følger 0.ordens kinetikk.

Det omdannes da en bestemt mengde 
legemiddel pr. tidsenhet.

Halveringstid (t ½ ) forts…
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Halveringstid (t ½) forts…

Etter 5  t ½ = Oppnådd distribusjonslikevekt

Oppstart av en ny legemiddeldosering

Endring av legemiddeldose

Ved oppnådd distribusjonslikevekt, vil mengden 
legemiddel som elimineres tilsvare mengden 
legemiddel som tilføres hvis doseringen skjer 
regelmessig.

Distribusjonslikevekt (Css)

Illustrert

Farmakologi

2.utg 2004

< 75 % 
Sannsynlig 
manglende 
effekt

> 110% 
Sannsynlig 
toksisk effekt

75-110% 
Sannsynlig 
effekt
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Seponering av legemiddel

Illuustrert 

Farmakologi

2 utg 2004

Fenotype= haplotype + ikke genetiske faktorer

Bengtson
TDM 2004
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n = 1733 prøver av 829 pasienter (A. Reimers 2004)
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Serumkonsentrasjon 
av lamotrigin fordelt på dose

Antidepressiva 
(M.Reis 2003)

Dose Minimum

kons.

Maksimum

kons.

Sertralin  

( Zoloft ® )

100 mg 24 nmol/l 234 nmol/l

Paroxetin     
(Seroxate ®)

20 mg 15 nmol/l 558 nmol/l
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Referanseområdet

Baserer seg på farmakokinetiske studier og dose-
effekt studier 

Angir normalfordelingen av medikamentfastende
serumkonsentrasjon i en standard pasientpopulasjon 
som doseres innenfor det anbefalte 
doseringsområdet

Pasienter med ekstremvarianter av metabolisme 
og/eller uregelmessig inntak kan ligge utenfor 
referanseområdet ved vanlig dosering

Referanseområdet

Ikke et terapeutisk område

Gjelder ved monoterapi på bestemte indikasjoner

Referanseområdet er veiledende-
klinikken er fasiten
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Serumkonsentrasjonen

Det nærmeste man kommer konsentrasjonen i 
hjernen, eller i andre målorgan.

Kan si noe om sannsynligheten for effekt, 
bivirkninger og toksisitet

Gir sikrere og mer nøyaktig dosering

Serumkonsentrasjonen ved 
terapisvikt

Avslører complianceproblemer eller hurtig 
metabolisme

Sannsynliggjør om doseøkning vil gi økt 
behandlingseffekt uten økte bivirkninger

Kan begrunne dosering utenfor anbefalt 
område
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Kvinne, sykepleier, 54 år gammel, 
terapiresistent depresjon

Paroxetin max dose 50 mg 6-8 uker

Venlafaxin max dose 300 mg 6-8 uker

Citalopram max dose 80 mg for 6 uker (80 
mg på innleggelsesdagen)

Serumnivå ved innleggelse:

Citalopram 0 nmol/l

Non-compliance

Hvorfor serum-
konsentrasjons-
målinger?

Effekt

Forgiftninger

Legemiddel-
interaksjoner

Dokumentasjon

KommunikasjonGenerere ny 
kunnskap

Non-responder

Behandlings-
tilhørighet 
(compliance)

Bivirkninger
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Blodprøvene skal tas:
Tidligst etter 5 x t ½ 

Medikamentfastende, 12-24 t etter siste 
dose

Opplysninger på rekvisisjon

Dato og klokkeslett for siste dose

Døgndose

Andre medikamenter

Dato og klokkeslett for når prøven ble tatt

Rekvisisjon
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Rekvisisjon

X               Citalopram                                20mg + 0+ 0                  12.12.13 kl 20

13.12.13 kl 09         Dyrkorn/Espnes

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

SPØRSMÅL?
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Oppsummering

Når vi forstår at farmakokinetikken er inndelt i 
ulike faser, gir det oss et godt innblikk i hva 
kroppen gjør med legemidlet.

Etter en gitt tidsenhet, t ½ , har kroppen halvert 
legemiddelkonsentrasjonen i blodet.

Blodprøvene skal tas:
Tidligst etter 5 x t ½ 

Medikamentfastende, 12-24 t etter siste 
dose

Opplysninger på rekvisisjon

Dato og klokkeslett for siste dose

Døgndose

Andre medikamenter

Dato og klokkeslett for når prøven ble tatt

Oppsummering 
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Oppsummering forts…

Følger man disse ”huskereglene”, vil man få et 
mest mulig korrekt svar og en best mulig 
vurdering av serumkonsentrasjon i forhold til 
dose.

Sammenholdt med den kliniske vurderingen 
resulterer dette i best mulig behandling av 
pasienten


