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Farmakologisk respons
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Ausems & al 1986
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Olika läkemedel och olika effekter nyttjar omfånget av konc-effekt-kurvan i olika grad.

Ibland nås den övre regionen kanske bara vid toxicitet. Det kan tom vara så att det 

högre koncentrationsområdet inte är förenligt med liv.

Låga effekter eller koncentrationer kan vara svåra att mäta.

Ofta saknas data som täcker hela kurvan – man kan då inte bestämma alla 

parametrarna utan blir tvungen att använda en förenklad variant av sigmoid Emax-

modell.
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Det finns 3 viktiga regioner
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E = k x C

E = m x ln(C) + b
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”Platåregion” Region 3

Region 2

Region 1

OBS! Log-skala
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Tidsförloppet av effekt
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Antag att vi kopplar ihop en plasmakoncentration-tidkurva från en enkel 

enkompartmentmodell med Hill-ekvationen. Vi får då en effekt-tidkurva.

C(t) = C0 x e-kt
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Region 3  – Platåregion, liten ändring av effekt med tiden
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Region 2 – effekten avtar linjärt med tiden
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Region 1 – effekten avtar parallellt med koncentrationen

(bägge faller exponentiellt med tiden)
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I praktiken – direkta farmakologiska effekter
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Sammanfattning – direkt farmakologisk respons, Hill-ekvationen
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Hill-ekvationen utgör grunden för att beskriva direkta farmakologiska effekter

Det kan vara svårt att bestämma alla parametrar i Hill-ekvationen – förenklingar hjälper

Tex linjär modell och log-linjär modell

Tidsförlopp av koncentration länkas till effektmodellen för att ge helheten
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11 PK/PD – Varför bry sig?

Vanligt med fördröjningar mellan koncentration och effekt

Grumlar sambandet koncentration-effekt

Fördröjning

Ibuprofen sänker temperaturen med fördröjning, svårt att se EC50
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Rowland & Tozer
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Flera möjliga orsaker till hysteres (moturs), exempel:

– Distribution till effektstället kan ta tid, t ex intracellulär receptor

– Långsam associering med målmolekyl/receptor

– Långsam signalväg efter receptor till produktion av mätbar effekt

– Aktiva metaboliter och icke-aktiv modersubstans
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Hysteres medurs (=protores) ses vid toleransutveckling
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Brauer & al 1995
Samma drog kan visa olika hysteres för olika respons



2018-01-22

8

Turnover model (indirekt respons) – en vanligen använd modell
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Respons

Låda som utgör ett slags reservoir för respons,

t ex kroppstemp, blodtryck, koagulationsfunktion, 

protonpumpsfunktion. Denna reservoir innehåller 

mätstället för respons.

Produktion av respons

(Kin)

Elimination av respons

(Kut)

Läkemedelskoncentrationen

kan påverka produktion eller

elimination av respons.

±±

Receptorinteraktion

Exempel      Respons = koagulationsaktivitet 
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PCA = Protrombinkomplexaktivitet. 

Från Wright et al 2011

Warfarin

-
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Ett mera abstrakt exempel      Respons = protonpumpsaktivitet 

17

Rowland & Tozer

Omeprazol

+

Så vad betyder allt detta

för att förstå respons?
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Tidsfördröjningar och tidsberoenden är vanligt vid analys av respons och kan ha flera orsaker

Hystereskurvors riktning kan ge vägledning om underliggande mekanismer

Olika modeller används för att beskriva tidsberoenden. Kunskap om mekanismer och fysiologi 

kan ge vägledning om vilken modell som kan vara relevant

Det är alltid kul att testa olika modeller….  


