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Bevezetés 

A gyógyszer-kölcsönhatások okozta mellékhatások növekvő száma 
miatt egyre komolyabb figyelem terelődik mind a hatóság, mind az 
orvostársadalom, mind a gyógyszert szedő betegek részéről az 
interakciók megelőzésére. Az elmúlt években több gyógyszer 
engedélyét vonták vissza gyógyszer-interakciók következtében 
kialakult súlyos mellékhatások miatt. 

Munkánkat is a nem kívánt gyógyszer-kölcsönhatásra vonatkozó 
klinikai megfigyelés indította el. Vesetranszplantált betegekben 
tofizopám adását követően a takrolimusz vérszintjének emelkedését 
és a vesefunkció romlását észlelték három esetben. Mindez a 
tofizopám és takrolimusz interakció lehetőségét vetette fel.  

A végstádiumú szervi elégtelenség miatt szervátültetésben részesült 
betegek a transzplantált graft kilökődésének megelőzése érdekében 
folyamatos, életre szóló immunszupresszív kezelésre szorulnak. A 
krónikus terápiában részesülő betegeknél minden olyan esetben, 
amikor a korábbiak mellé további új gyógyszer bevezetésére van 
szükség, elkerülhetetlen a lehetséges mellékhatások mérlegelése. A 
potenciális interakciók pontos meghatározásakor a 
kölcsönhatásokhoz vezető farmakokinetikai és klinikai-
farmakológiai okok pontos tisztázására van szükség. 

A takrolimusz gyógyszer-interakcióinak ismerete szűk terápiás 
indexe miatt, az immunszuppresszió alkalmazásakor komoly 
jelentőségű, és fontos szempontja a vesetranszplantált betegek 
krónikus kezelésének. Az immunszupresszív szer vérszintjének, a 
szignifikáns gyógyszer-interakcióból eredő csökkenése vagy 
emelkedése egyaránt a beültetett vese károsodásához vezethet. A 
gyógyszerszint csökkenés következtében elégtelenné váló 
immunszuppresszió miatt a beültetett szervvel szemben kilökődési 
reakció alakulhat ki, ami a graft károsodását, akár elvesztését is 
eredményezheti. Az interakció hatására megjelenő magas 
gyógyszerszint, vesetoxikus hatása miatt ugyancsak hátrányos lehet a 
graft reverzibilis vagy akár irreverzibilis károsodását okozva. 

Több szerző szerint, amit egy korábbi munkánk során mi magunk is 
közöltünk, a graft funkció átmeneti idejű csökkenése - etiológiától 
függetlenül - a transzplantált vese hosszú távú működését 
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befolyásolhatja. Mindezek alapján, a vesetranszplantált betegek 
kezelése során különös gonddal kell figyelni az interakciók 
elkerülésére, mert az immunszupresszív gyógyszerszintekben történő 
változás tartós károsodást okozhat a beültetett graft funkciójában, 
rontva ezáltal a beteg életminőségét is. A megfigyelt klinikai 
esetekben alkalmazott gyógyszerek közül a takrolimusz interakciói 
az irodalomból jól ismertek, míg a tofizopám, az eddig publikált 
esetek szerint kevés gyógyszerrel lép interakcióba. A két gyógyszer 
együttes adását követő tünetek felvetették, hogy a tofizopám az 
immunszupresszív gyógyszer metabolizmusát gátolja, ezáltal a 
biohasznosulását nagymértékben megemeli. A tofizopám adagjának 
csökkentése, vagy elhagyása után a megemelkedett takrolimusz szint 
normalizálódott, ami megerősítette a gyógyszerinterakció gyanúját.  
A kialakult interakció hátterében meghúzódó lehetséges 
mechanizmusokat először irodalmi adatok alapján elemeztük. Ennek 
alapján a legvalószínűbb mechanizmusnak a tofizopám a CYP 450 
3A4 izoenzimen kifejtett, feltételezett gátló hatása bizonyult. A 
takrolimusz és a tofizopám farmakológiai és farmakokinetikai 
tulajdonságai alapján, in vitro és in vivo vizsgálatokkal igyekeztünk 
modellezni a két szer interakciójához vezető, a CYP 450 3A4 
izoenzimhez kötött lehetséges mechanizmust.  
 
Célkitűzés 
 

• A tofizopám-takrolimusz gyógyszer-interakció 
mechanizmusának in vitro és in vivo vizsgálata. 

• Az interakciót okozó gyógyszerek farmakológiai és 
farmakokinetikai tulajdonságainak összefoglalása 
irodalmi adatok alapján. 

• A klinikai adatok elemzése és az interakció hátterében 
lehetséges farmakokinetikai okok mérlegelése.  

• Az interakciót okozó gyógyszerek (tofizopám és 
takrolimusz) ismert gyógyszer-interakcióinak 
összefoglalása irodalmi adatok alapján. 

• A tofizopám CYP-450 3A4 izoenzimen kifejtett 
hatásának in vitro vizsgálata.  
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• Az in vitro eredmények összehasonlítása egyéb a  
CYP-450 3A4 izoenzim gátlók in vitro eredményeivel. 

• A tofizopám humán farmakokinetikai vizsgálatának 
elvégzése és értékelése. 

• A tofizopám hepatikus CYP-450 3A4 izoenzimen 
kifejtett hatásának humán farmakokinetikai vizsgálatának 
elvégzése és értékelése, alprazolám mint teszt gyógyszer 
felhasználásával egészséges önkénteseken. 

• A tofizopám hepatikus/intestinalis CYP-450 3A4 
izoenzimen kifejtett hatásának humán farmakokinetikai 
vizsgálatának elvégzése és értékelése, midazolám mint 
teszt gyógyszer felhasználásával egészséges 
önkénteseken. 

• A két humán interakciós vizsgálat eredményeinek 
együttes értékelése, ezáltal a tofizopám CYP 3A4 
izoenzimen kifejtett gátló hatásának megítélése. 

 
Módszerek 
 
In vitro vizsgálatok 
 
In vitro vizsgáltuk a tofizopám CYP-450 3A4 enzimre gyakorolt 
hatását. Az enzimaktivitás méréséhez használt 150 μl reakcióelegy 1 
pmol CYP-450 3A4 szuperszómát (Humán rekombináns CYP-450 
3A4 szuperszóma (Cat. No.: P 202), és 50 μmol/l benziloxi-4-
(trifluorometil)-kumarin (BFC) szubsztrátot tartalmazott, 70 mmol/l 
nátrium-foszfát pH 7,4 pufferben. 10 perc, 37 °C-os elõinkubálás 
után, 1,5 mmol/l nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát-dinátrium-
só (NADPH), (Reanal, Budapest) hozzáadásával indítottuk el a 
reakciót, majd 10 perc 37 °C-os inkubálás után 150 μl 500 mmol/l 
tris-hidroximetil-aminometán (Tris bázis: Sigma Co. (St. Louis, 
USA), és acetonitril (Thomasker & Chemiris Vegyszerbolt 
Budapest), 40 % vs. 60 % keverékkel állítottuk le. Öt perc 11500 
rpm centrifugálás után 200 μl felülúszóhoz 1800 μl leállító oldatot 
adtunk, majd 409 nm excitációs és 530 nm emissziós 
hullámhosszakat alkalmazva spektrofluoriméterrel mértük a 
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képzõdött végterméket, a 7-hidroxi-4-(trifluorometil)-kumarin 
(HFC) (GenTest Corporation, Woburn, USA) mennyiségét. 
 
In vivo humán klinikai vizsgálatok 
 
A vizsgálat tervezése és lebonyolítása a Helsinki deklarációban 
meghatározott irányelveknek megfelelően, és GCP (Good Clinical 
Practice/Helyes Klinikai Gyakorlat) előírásai szerint történt. A 
vizsgálat az Országos Gyógyszerészeti Intézet 
(1901/40/2003.02.10.), és az Egészségügyi Tudományos Tanács, 
Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottságának az engedélyével (6030-
16/ETT/2003) zajlott.  
 
1. A tofizopám egyszeri adagolású farmakokinetikai vizsgálata 
 
A nyílt elrendezésű klinikai gyógyszervizsgálat, a MÁV Kórház és 
Központi Rendelőintézet Klinikai Farmakológiai és Terápiás 
Osztályán zajlott 12 egészséges férfi önkéntes bevonásával. A 
vizsgálat célja az volt, hogy naprakész farmakokinetikai 
eredményeket kapjunk, segítve ezzel a tervezett gyógyszer- 
interakciós vizsgálat előkészítését. A vizsgálat során az önkéntesek 
egyszeri alkalommal kaptak 100 mg tofizopámot. A gyógyszer 
bevétele előtt (0) és azt követően 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,33; 1,66; 2; 
2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 24; 36; 48; órával vérvétel történt, a 
gyógyszerszint meghatározásáral. A vérvételhez egyszerhasználatos, 
előre gyártott vérvételi csöveket alkalmaztunk, melyek K-EDTA 
véralvadásgátló szert tartalmaztak (Sarstedt S-Monovette® 7,5 ml 
K3E, No./REF: 01.1605.001). Centrifugálás után (3000 rpm, 10 
perc) a plazmát szeparáltuk, és -20°C-on tároltuk a bioanalitikai 
mérések elvégzéséig. A tofizopám plazmaszint meghatározásához 
érzékeny módszert fejlesztettünk ki, és a módszert 5-500 ng/ml 
koncentráció tartományban validáltuk. A plazma mintákat girizopám 
belső standard alkalmazása mellett, folyadék-folyadék extrakcióval 
készítettük elő és HP5890 Series II gázkromatográfiás készülékkel és 
HP7673 nitrogén-foszfor szelektív detektorral mértük (GC-NPD 
mérési módszer). A farmakokinetikai paramétereket kompartmentes 
és nem-kompartmentes módszerrel egyaránt kiszámoltuk, 
KineticaTM Ver. 4.02 (Inna Phase Corp. Philadelphia, PA. USA) 
validált farmakokinetikai szoftver segítségével. A farmakokinetikai 
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számítások eredményeinek feldolgozása leíró statisztikai módszerrel 
történt 
 
2. A tofizopám hepatikus CYP-450 3A4 izoenzimen kifejtett 
hatásának humán farmakokinetikai vizsgálata alprazolám, mint 
tesztgyógyszer felhasználásával. 
 
A tofizopám hatását a máj metabolikus enzimrendszerére, a 
tofizopám alprazolámra gyakorolt farmakokinetikai vizsgálatával 
kívántuk bizonyítani. Az alprazolám metabolizmusa elsődlegesen a 
májbeli mikroszómális oxidációhoz kötött, fő metabolitja a  
4-alpha-hidroxialprazolám, amely átalakulást a CYP-450 3A4 
izoenzim katalizálja. A 0,5 mg hatóanyag tartalmú tabletta orális 
adagolását követő alprazolám kinetikai görbe összehasonlítása 
alapján – a 9 napos tofizopám előkezelés után vagy a nélkül -, 
választ vártunk az in-vivo gátló hatás esetleges jelenlétéről, és annak 
mértékéről. A vizsgálat kettős-vak, randomizált, placebo kontrollált 
kétperiódusú keresztezett vizsgálat volt, 16 egészséges férfi önkéntes 
részvételével. A vizsgálatba bevont egyének randomizációs listája 
Microsoft® Excell 2002 programmal készült. A randomizáció 2 
kezelési szekvenciára (AB, BA) 4 fős blokkokban történt. Az 
önkéntesek a 9 napig tartó kezelési periódusban, a randomizációtól 
függően 3x100 mg tofizopámot, vagy placebot kaptak. A tofizopám 
egyensúlyi állapot kialakulását a kezelés 5-6-7. napján a 
gyógyszerbevétel előtti mintából ellenőriztük annak megítélésére, 
hogy a tofizopám a tervezett interakciós nap előtt elérte-e az 
egyensúlyi plazmakoncentrációt. A periódusok 7. napján az 
önkéntesek a reggeli tofizopám adagot követően 1 órával 0,5 mg 
alprazolámot vettek be. Az 5-6-7. napon reggel, a gyógyszer 
bevételét megelőzően levett vérmintákból a tofizopám plazma 
koncentrációját GC-NPD módszerrel határoztuk meg. A plazma 
alprazolám szint meghatározáshoz mindkét periódusban az 
alprazolám bevétel előtt és azt követően 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 
12; 24; 36; 48; 72 órával vért vettünk. A vérvételhez egyszer 
használatos, előre gyártott vérvételi csöveket alkalmaztunk, melyek 
K-EDTA véralvadásgátló szert tartalmaztak (Sarstedt S-Monovette® 
7,5 ml K3E, No./REF: 01.1605.001). Centrifugálás után (3000 rpm, 
10 perc) a plazmát szeparáltuk, és -20°C-on tároltuk a bioanalitikai 
mérések elvégzéséig. Az alprazolám plazmaszint meghatározásához 
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érzékeny módszert fejlesztettünk ki, és a módszert validáltuk. A 
módszer érzékenysége (LLOQ) 0,1 ng/ml volt. A plazma minták 
bioanalitikai méréseit midazolám belső standard alkalmazása mellett, 
gázkromatográfiás készülékhez (Agilent Technologoes 6890N GC-
MS) csatolt tömegszelektív detektorral (Agilent Technologies 
5973N) végeztük el. A farmakokinetikai paramétereket nem-
kompartmentes módszerrel számoltuk ki, KineticaTM Ver. 4.02 (Inna 
Phase Corp. Philadelphia, PA. USA) validált farmakokinetikai 
szoftver segítségével. A farmakokinetikai interakció hiányát vagy 
meglétét equivalencia problémaként kezeltük, és a statisztikai 
összehasonlítást, mint “teszt” (alprazolám + tofizopám) és mint 
“referens” (alprazolám+placebo) között végeztük. A statisztikai 
analízis során ANOVAlog, 90% CI, Kruskall-Wallis, és Schurmann 
módszert használtunk. Interakciót akkor mondhattunk ki a két 
kezelés között, ha a 90% CI teszt/referens arány nem tartalmazta az 
equivalencia limitet, azaz 0,80-1,25 közötti értéket. A tofizopám 
bevétele előtti gyógyszerszinteket egy szempontos 
varianciaanalízissel (ANOVA) hasonlítottuk össze.  
 
3. A tofizopám hepatikus/intestinalis CYP-450 3A4 izoenzimen 
kifejtett hatásának humán farmakokinetikai vizsgálata midazolám, 
mint tesztgyógyszer felhasználásával 
 
A takrolimusz a felszívódása során már a bélfalban található  
CYP 450 3A4-en is metabolizálódik, sőt az intestinalisan 
elhelyezkedő CYP 450 3A4 izoenzimhez kötött metabolizmusnak 
igen fontos szerepe van. Feltételezésünk az volt, hogy a takrolimusz 
tofizopám hatására bekövetkező koncentráció változásában a máj 
CYP 450 3A4 izoenzimén kívül a bélhámsejtek CYP 450 3A4 
enzime is szerepet játszhat, és az itt bekövetkező, tofizopám okozta 
gátlása jelentősen növelheti a takrolimusz biológiai 
hasznosíthatóságát. Ebben a vizsgálatban tesztgyógyszernek a 
midazolámot választottuk. Orális adagolás után a midazolám 
biológiai hasznosulása 25-40 %, nagymértékben metabolizálódik a 
hepatikus és a bél CYP3A4 izoenzimen. A midazolám ezen 
tulajdonságaiban hasonlít a takrolimuszhoz, így, mint 
tesztgyógyszer, modellezhette a klinikumban látott folyamatokat. A 
midazolám a p-glycoproteinnek nem szubsztrátja, ezért 
farmakokinetikai paramétereinek változása inhibítor jelenlétében, a 
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hepatikus és intestinalis CYP 450 3A4 izoenzimen bekövetkező 
változás eredménye. Az intestinalis metabolizmusnak a 
takrolimuszhoz hasonlóan jelentős szerepe van a midazolám 
esetében is. Májtranszplanció során az anhepatikus fázisban 
intravénásan beadva a midazolámot, a metabolitok megjelennek a 
keringésben, ami egyértelmű bizonyitéka, a midazolám 
extrahepatikus metabolizmusának. A nyílt, kétperiódusú, keresztezett 
vizsgálat 16 önkéntes bevonásával történt. A vizsgálat két eltérő 
felépítésű kezelési periódusból állt, a két kezelés között minimum 1 
hét gyógyszermentes időszak telt el. Az első kezelési periódusban az 
önkéntesek 1 darab, 7,5 mg-os midazolám tablettát kaptak. A 
második periódusban viszont minden önkéntes 9 napig, 3x100 mg 
tofizopám tablettát kapott. A tofizopám előkezelés 7. napján a 
reggeli adag bevételét követően 1 óra múlva 1 darab midazolám 7,5 
mg-os filmtablettát kellett bevenniük. A hét plusz két napig tartó 
tofizopám kezelést azért tartottuk szükségesnek, hogy a tofizopám az 
interakciós nap előtt elérje az egyensúlyi plazmakoncentrációt, 
valamint változatlan gyógyszerszinteket biztosítsunk a midazolám 
várhatólag megnyúlt eliminációs fázisában is. A vizsgálatban, a 
midazolám bevétele előtt, valamint azt követően 0,25, 0,5, 0,75, 1, 
1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5 3, 3,5, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 24, 48, 72, 96 órával 
történtek a vérvételek a kinetikai profil felvételéhez. A vérvételhez 
egyszer használatos előre gyártott vérvételi csöveket alkalmaztunk, 
melyek K-EDTA véralvadásgátló szert tartalmaztak (Sarstedt 
S-Monovette® 7,5 ml K3E, No./REF: 01.1605.001). Centrifugálás 
után (3000 rpm, 10 perc) a plazmát szeparáltuk, és -20°C-on 
tároltuk. A midazolám plazmaszint meghatározásához kidolgozott 
GC-MS módszerben belső standardként alprazolámot használtunk. A 
vizsgált vegyületek elektronbefogásra való képessége lehetővé tette 
nagy érzékenységű és szelektív meghatározásukat negatív kémiai 
ionizációt alkalmazó tömegspektrometriás detektálással. A 
vizsgálandó vegyület humán plazmából történő kinyerésére egyszerű 
folyadék-folyadék extrakciós módszer volt alkalmazható. A 
detektálás nagy érzékenysége lehetővé tette, hogy az extrakciót 
követően a szerves extraktumot mintadúsítás (bepárlás és 
visszaoldás) nélkül vigyük a gázkromatográfba. A plazma minták 
bioanalitikai méréseit gázkromatográfiás készülékhez (Agilent 
Technologoes 6890N GC-MS) csatolt tömegszelektív detektor 
(Agilent Technologies 5973N) segítségével végeztük el. A legkisebb 
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kvantifikálható menniség (LLOQ) 0,5 ng/ml volt. A 
plazmakoncentrációk alapján farmakokinetikai paramétereket (Cmax, 
tmax, AUC0-∞, AUCRest, Cmax/AUC0-∞, t1/2

β, Cloral,) számoltunk nem 
kompartmentes modell alapján KineticaTM Ver. 4.02 (Inna Phase 
Corp. Philadelphia, PA. USA), validált farmakokinetikai szoftverrel. 
A farmakokinetikai interakciót bioekvivalencia kérdésként kezeltük. 
Interakciónak azt tekintettük, ha a teszt (miazolám + tofizopám) és 
referencia (midazolám) kezelések mellet meghatározott fő 
farmakokinetikai paraméterek geometriai átlagának (Cmax, AUC, 
tβ1/2) arányára illesztett 90% konfidencia intervallum nem esik a  
0,8-1,25 tartományba. 
 
4. Az interakciós vizsgálatok eredményeinek statisztikai 
összehasonlítása 
 
A két interakciós vizsgálatban az önkéntesek azonos dózisban 
(3x100 mg) és azonos ideig (9 napig) kapták a tofizopámot, mint 
gátlószert, és mindkét vizsgálat 7. napján kapták a „tesztgyógyszert” 
(alprazolámot vagy midazolámot). A két vizsgálat teszt/referens 
arányokat összevetettük, és 95% -os konfidencia intervallumot 
számoltunk a főbb farmakokinetikai paraméterek esetében. 
Szignifikáns különbségnek fogadtuk el, ha a konfidencia-intervallum 
alsó és felső értéke nem tartalmazta a nullát. 

 
Eredmények 
 
In vitro vizsgálatok 
 
A tofizopám CYP-450 3A4 enzim aktivitására gyakorolt hatását, 0,1 
μmol/l; 0,25 μmol/l; 0,5 μmol/l; 0,75 μmol/l;1 μmol/l; és 5 μmol/l 
koncentrációban vizsgáltuk a fent leírt módszer szerint. A tofizopám 
humán szuperszómán a vizsgált koncentrációtartományban, a 
koncentrációtól függõen gátolta a CYP-450 3A4 enzim aktivitását. A 
vegyület 50 %-os gátlást okozó koncentrációja (IC50 ) az általunk 
használt GraphPad Prism program alapján 0,8 μmol/l volt. A 
referens ketokonazol IC50 értéke a mérési rendszerünkben 0,03 
μmol/l volt, ami megegyezik az irodalomban közölt értékekkel. 
Eredményeink alapján a tofizopám és a CYP-450 3A4 izoenzim által 
metabolizált gyógyszerek együttes alkalmazásakor feltételezhető volt 
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a kölcsönhatás, azonban a gátlás korrekt klinikai jelentőségének 
megítéléséhez, valamint a klinikumban megfigyelt tofizopám-
takrolimusz interakció mechanizmusának feltárásához további, 
humán vizsgálatok elvégzésére és értékelésére volt szükség.  
 
In vivo humán klinikai vizsgálatok 
 
1. A tofizopám egyszeri adagolású farmakokinetikai vizsgálata 
 
A tofizopám plazmakoncentrációja, jelentős inter-individuális 
variabilitást mutatott. A Cmax érték 100 mg tofizopám adás után 40,9 
és 655,6 ng/ml között változott. A Cmax átlag értéke 230, 5 ng/ml 
volt. Az első vérvételi időpontban (0,25 h), 5,22 és 21,47 ng/ml 
közötti plazmaszinteket láttunk, ami a tofizopám gyors 
felszívódására utal a gasztrointestinalis rendszerből. Fél órával a 
tabletta bevételét követően, minden önkéntesnél detektálható 
tofizopám koncentrációt mértünk, sőt 3 önkéntes esetében a mért 
érték a csúcskoncentrációnak felelt meg. A tofizopám plazmaszintje 
a legtöbb esetben az adagolás után 0,5-1,33 órával érte el a 
csúcskoncentrációt. Egy önkéntes esetében elhúzódó felszívódást 
láttunk, ahol a Cmax a tabletta bevételét követően 3,5 óra múlva 
alakult ki. Az önkéntes klinikai és laboratóriumi paraméterei nem 
magyarázták az elhúzódó felszívódást. A 16 órás mintavételi időpont 
után az LLOQ –t (5 ng/ml) meghaladó tofizopám plazmaszint nem 
volt detektálható. Az átlagos tmax érték 1,15±0,81 h volt, ami a 
gyors felszívódási felezésidővel együtt (0,10±0,12 h) igen gyors 
abszorpciós folyamatra utal. Az AUC0-∞ értékek 193,7 és  
780,0 ng×h/ml között változtak. A tofizopám Vd magas értéknek 
adódott, (1679,3 ± 1235,0 l). A molekula gyors megoszlását, a hat 
önkéntes adataiból kompartment módszerrel számolt disztribúciós 
paraméterek (alpha= 1,627±0,488 l/h; t1/2

α= 0,46±0,13 h) is 
alátámasztották. Az eliminációs folyamatokat leíró tipikus 
paraméterek közül a tβ

1/2 2,02 és 8,09 óra között változott. Az átlagos 
eliminációs fél-életidő (4,12±1,82 h) hosszabbnak adódott, mint a 
korábbi vizsgálatokban. A tofizopám elimináció viszonylag 
gyorsnak tekinthető, amit a hat önkéntes adataiból számolt 
eliminációs konstans is (kß= 0,198±0,081 l/h) alátámaszt. A fenti 
eredmények alapján, összefoglalásként elmondható, hogy a 
tofizopám felszívódása, szervezeten belüli megoszlása gyors, 
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viszonylag rövid a biológiai felezési ideje, plazmakoncentrációja 
pedig magas variabilitást mutat. 
 
2. A tofizopám hepatikus CYP-450 3A4 izoenzimen kifejtett 
hatásának humán farmakokinetikai vizsgálata alprazolám, mint 
tesztgyógyszer felhasználásával. 
 
A vizsgálat 5. 6. 7. napján, a gyógyszerbevétel előtti vérmintákból 
történt tofizopám plazmakoncentráció meghatározással igazoltuk, 
hogy az interakciós napra (7. nap) a tofizopám az önkéntesekben 
elérte-e az egyensúlyi állapotot. A tofizopám koncentrációk alapján 
elvégzett egy szempontos varianciaanalízis megerősítette, hogy a 
mintavételi napok plazmakoncentrációi nem különböztek 
szignifikánsan egymástól (p=0,12399) azaz a tofizopám 
plazmaszintje a vizsgált időpontra elérte az egyensúlyi állapotot. 
Tofizopám előkezelés után az alprazolám plazmakoncentrációja 0,5 
mg p.o. adagolását követően, a mért időpontokban 0,1 ng/ml 
minimum és 15,96 ng/ml maximum érték között változott. 
Tofizopám előkezelés nélkül ugyanez 0,1 ng/ml és 12,85 ng/ml 
közötti volt. A plazmaszintek változása a tofizopám előkezelés 
hatására megközelítőleg 120-130 %-val emelkedtek meg, 100 % 
véve az előkezelés nélküli értékeket. A tofizopám napi 3x100 mg 
dózisban, ismételt adagolás mellett, csak mérsékelten csökkentette az 
alprazolám orális clearance értékét [81 %; p= 0,0004], és növelte az 
eliminációs felezési idejét [121 %; 90 % CI= 113-135, p= 0,0002]. 
Az alprazolám AUC tofizopám előkezelés hatására mérsékelt, de 
szignifikáns [124 %; 90 % CI = 115-135, p= 0,0004] emelkedést 
mutatott. Tofizopám előkezelés hatására az alprazolám 
csúcskoncentrációja, saját eredményeink szerint nem változott 
szignifikáns mértékben [98 %; 90 % CI= 84-114], ami alapján az 
alprazolám és a tofizopám között gyenge, de statisztikailag 
szignifikáns interakció valószínűsíthető. Mindez arra utal, hogy a 
tofizopám a máj CYP-450 3A4 aktivitását nem befolyásolta jelentős 
mértékben, ami az alapján mondható ki, hogy az alprazolám 
metabolizmusa a májbeli CYP-450 3A4 aktivitásához kötött. A 
vizsgálatban az önkéntesek 7 napon át, napi 3x100 mg dózisban 
kaptak tofizopámot, ami csak kb 20 %-ban befolyásolta az 
alprazolám kinetikai paramétreit. Feltételezésünk szerint tehát a 
tofizopám hepatikus CYP-450 3A4 enzimgátlása reverzibilis jellegű.   
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3. A tofizopám hepatikus/intestinalis CYP-450 3A4 izoenzimen 
kifejtett hatásának humán farmakokinetikai vizsgálata midazolám, 
mint tesztgyógyszer felhasználásával 
 
A midazolám gyorsan felszívódott, a legtöbb esetben már az első 
mintavételi időpontban is (0,25 óránál) mérhető plazmaszinteket 
láttunk. A felszívódás korai szakaszában (0,5 óránál) a 
plazmaszintekben nagy volt az inter-individuális variancia, míg 
egyes önkénteseknél alig mérhető midazolám szinteket találtunk (pl. 
14 önkéntesben 3,8 ng/ml), addig másoknál a mért gyógyszerszint 
szokatlanul magas értéket mutatott (pl. 16 önkéntesben 107,9 ng/ml). 
A gyógyszer bevételét követő 48 órás mintákban az LLOQ szint 
feletti értéket mutató gyógyszerszintek nem voltak detektálhatóak. 
Egy hét kimosási periódust követően a második periódusban az 
önkéntesek 9 napig 3x100 mg tofizopámot kaptak. A kezelés 7. 
napján, egy órával a reggeli tofizopám bevételét követően 
megkapták a 7,5 mg midazolámot. Ezt teljes farmakokinetikai 
mintavételi sor, és a midazolám plazmaszintjének meghatározása 
követett. Az előzetes irodalmi adatok arra utaltak, hogy a midazolám 
esetén a CYP-450 3A4 izoenzim gátlószerek hatása elsősorban a 
csúcskoncentráció (Cmax) emelkedésben nyilvánul meg, és az 
eliminációs fázis idejének megnyúlása is várható, ezért a 
plazmakoncentrációk alakulását 96 óráig követtük. A 9 napig tartó 
tofizopám (mint feltételezett gátlószer) kezelést azért tartottuk 
szükségesnek, hogy a tofizopám koncentrációja a várhatólag 
megnyúlt eliminációs szakaszban is elegendő legyen.  
A 7,5 mg midazolám adagolás után a csúcskoncentráció  
30,50-107,87 ng/ml között változott tofizopám előkezelés nélkül, és 
47,16-154,85 ng/ml között tofizopám előkezeléssel, de a 
gyógyszerbevételt követő 48, 72, 96 órában már nem volt 
detektálható gyógyszermennyiség a plazmában. Tofizopám 
előkezelés a midazolám farmakokinetikáját szignifikánsan 
megváltoztatta, ami elsősorban a csúcskoncentráció emelkedésében 
nyilvánult meg. Ha a tofizopám előkezelés nélküli értékekeket 100 
%-nak vesszük, akkor a tofizopám kezelés hatására a 
csúcskoncentráció átlagosan 194 %-os emelkedést mutatott, és az 
AUC értékek növekedése volt látható (239 %-os emelkedés). A 
biológiai felezési idő (t β

1/2) kisebb mértékben emelkedett (138 %), 
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míg a clearance csökkenés 60 %-os volt. Az elvégzett statisztikai 
számítások azt igazolták, hogy a tofizopám előkezelés szignifikáns 
mértékben megváltoztatja a midazolám kinetikáját. Szignifikáns 
különbséget találtunk a csúcskoncentrációkban (p<0,001), az AUC-
ben, (p<0,001), ami a midazolám biohasznosulásának növekedését 
tükrözi tofizopámmal történő együttes adásakor. Ugyanakkor 
szignifikáns eltérést láthattunk a clearance (p<0,001), és az 
eliminációs idő (p<0,038) értékeiben is. Az eliminációs idő 
megemelkedése és a clearance csökkenése a tofizopám jelenlétében a 
midazolám metabolizmus elnyúlására enged következtetni.  
 
5. Az interakciós vizsgálatok eredményeinek statisztikai 
összehasonlítása 
 
Mivel mindkét interakciós vizsgálatban az önkéntesek azonos 
dózisban (3x100 mg) és azonos ideig (9 napig) kapták a tofizopámot 
mint gátlószert, és mindkét vizsgálat 7. napján kapták a 
„tesztgyógyszert” (alprazolámot vagy midazolámot), a két vizsgálat 
eredményeit összehasonlítottuk, hiszen a tofizopám gátló hatásának a 
kialakulásához mindkét vizsgálatban azonosak voltak a feltételek. Az 
elvégzett statisztikai számítások eredményei alapján arra 
következtethetünk, hogy az azonos ideig és azonos dózisban adott 
tofizopám a két tesztgyógyszer eliminációs fázisára ugyanúgy hat, 
hiszen szignifikáns különbség nem volt kimutatható a két vizsgálat 
eredményei között. Ezzel szemben jelentős, statisztikailag 
szignifikáns különbség volt megfigyelhető a két tesztgyógyszer 
esetében az AUC és a Cmax értékek változásában (p<0,00001). Ebből 
az következik, hogy a csúcskoncentrációban (Cmax) és a teljes 
gyógyszerterhelés mértékében (AUC) látott eredmények közötti 
statisztikailag szignifikáns különbség a tofizopám intestinalis 
hatásának következménye. A hepatikus/intestinalis gátlás 
mértékében látott különbség magyarázatául szolgálhat, hogy a 
tofizopám koncentrációja az előzetes metabolizmusa miatt a 
májsejteknél már olyan alacsony, hogy ebben a koncentrációban már 
csak kismértékű gátlást eredményez az alkalmazott tesztgyógyszerek 
eliminációjára. 
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Következtetések 
 

1. A vesetranszplantált betegekben a takrolimusz 
vérkoncentrációjának tofizopám hatására kialakult 
emelkedését a takrolimusz biológiai hasznosíthatóságának a 
164-495 %-os emelkedése okozta.  

2. In vitro vizsgálati eredményeink alapján igazoltuk, hogy 
humán szuperszómán a tofizopám a koncentrációjától 
függõen gátolja a CYP-450 3A4 enzim aktivitását. A gátlás 
mértéke alacsonyabb volt, mint az erősen gátló 
ketokonazolé, mérsékelt gátlásnak minősült.  

3. In vivo a tofizopám a máj CYP-450 3A4 enzimet kis 
mértékben (20 %) gátolta, amit a tofizopám-alprazolám 
interakciós vizsgálat eredményei támasztanak alá. A gátlás 
nagyságára az alprazolám kinetikai paramétereiből 
következtettünk, összehasonlítva az előkezeléssel és 
előkezelés nélküli farmakokinetikai értékeket. Az 
alprazolám mint „tesztgyógyszer” közel 100 %-os biológiai 
hasznosíthatósága kizárja azt a lehetőséget, hogy az 
alprazolám a P-glikoprotein szubsztrátja lenne, vagy 
jelentős mértékben metabolizálódna a bélfalban. Tehát a 
tofizopám hatására kialakult kinetikai változás a 
májenzimek aktivitásának változására vezethető vissza. 

4. A tofizopám-alprazolám interakciós vizsgálatban a 
tofizopám ismételt adagolása (9 napig) mellett kialakult 
gátlás mértéke (20 %) kizárja, hogy a tofizopám a CYP 450 
3A4 izoenzim irreverzibilis gátlószere lenne.  

5. In vitro, humán hepatikus mikroszómán végzett 
metabolizmus vizsgálatokból ismert, hogy a tofizopám a 
CYP-450 3A4-n metabolizálódott, így eredményeinkkel 
együtt arra következtethetünk, hogy a tofizopám in vivo a 
májban elhelyezkedő CYP -450 3A4 izoenzimet kompetitív 
módon gátolja. A gátlás mértéke 20 %. 

6. A takrolimusz lebontás különböző metabolikus útjai között 
kiemelkedő a májban és a bélfalban elhelyezkedő CYP-450 
3A4 izoenzimen zajló hidroxiláció és demetiláció. 
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Vizsgálati eredményeink arra utalnak, hogy a tofizopám 
gátolja az CYP-450 3A4 izoenzimet, ezáltal a takrolimusz 
lebontását, ami megemelkedett takrolimusz vérszintet 
eredményez.  

7. A takrolimusznak a tofizopám hatására bekövetkező, a 
vesetranszplantált betegekben észlelt jelentős (164-495 %) 
vérkoncentráció emelkedését nem magyarázhatjuk a májban 
elhelyezkedő CYP-450 3A4 enzim gátlásával, mert a 
takrolimusz máj clearance értéke kicsi és a tofizopám 
okozta hepatikus CYP-450 3A4 enzimgátlás mértéke is 
alacsony.  

8. Eredményeink alapján igazoltuk, hogy a tofizopám, gátolja 
a bél CYP-450 3A4 enzimet is, ami a tofizopám-midazolám 
interakciós vizsgálat eredményei alapján mondhatunk ki. A 
midazolám, mint „tesztgyógyszer” jól modellezi a 
takrolimuszt, hiszen a CYP-450 3A4 izoenzim szubsztrátja, 
jelentős first pass metabolizmuson esik át, és biológiai 
hasznosulása is megegyezik a takrolimuszéval. 
Midazolámot, mint tesztgyógyszert tofizopám előkezelés 
után adva, jelentős AUC (240 %) és Cmax (194 %) 
emelkedést láttunk.  

9. Vizsgálati eredményeink alapján feltételezhető, hogy a 
tofizopám gátló hatása a májban és a bélhámsejtekben 
különböző mértékű, az intestinalis gátlás a jelentősebb.  

10. Bár nincs direkt irodalmi adat arra vonatkozóan, hogy a 
tofizopám az intestinalis CYP 450 3A4–n metabolizálódik, 
eredményeink alapján, indirekt módon feltételezhető. A 
hepatikus/intestinalis gátlás mértékében látott különbség 
magyarázatául szolgálhat, hogy előzetes metabolizmusa 
miatt a tofizopám koncentrációja a májsejtekben már olyan 
alacsony, amely mellett, az alkalmazott tesztgyógyszerek 
eliminációjára gyakorolt gátló hatása már csak kismértékű. 

11. A tofizopám gátolja a CYP 450 1A1 izoenzimet is, amely 
részben szerepet játszik a takrolimusz metabolizmusban, 
így elképzelhető, hogy a tofizopám ezen az izoenzimen 
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kifejtett gátló hatásával is hozzájárult a vesetranszplantált 
betegekben látott takrolimusz vérszintemelkedéshez. 

12. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a vesetranszplantált 
betegeknél megfigyelt tofizopám-takrolimusz gyógyszer-
interakciót a bélhámsejtekben és a májban elhelyezkedő 
CYP-450 3A4 izoenzimen zajló takrolimusz metabolizmus, 
tofizopám hatására kialakult kompetitív gátlása okozta. 

13. A tofizopám nem sorolható a CYP 450 3A4 izoenzim erős 
gátlószerei közé, mert az általa okozott AUC emelkedés egy 
szenzitív CYP 450 3A4 szubsztrát (midazolám, alprazolám) 
esetében kisebb volt, mint az ajánlásokban szereplő  
3-5-szörös érték. 

14. A tofizopám és a CYP-450 3A4 enzimen metabolizálódó 
gyógyszerek együttadásakor fokozott óvatosság 
(nemkívánatos események figyelése, esetleg 
dózismódosítás) szükséges. 

 

Az eredmények gyakorlati értékelése  

1. Eredményeink igazolták a klinikai megfigyelés alapján 
felmerült tofizopám-takrolimusz interakció meglétét és 
annak mechanizmusát. 

2. In vitro és in vivo, humán vizsgálatokkal bizonyítottuk a 
gyógyszer-gyógyszer-interakció meglétét a CYP-450 3A4 
izoenzimen. 

3. Eredményeink predikciós előrejezést jelentenek tofizopám 
kezelés mellett, más olyan gyógyszerek esetében, amelyek 
metabolizmusa a CYP-450 3A4 izoenzimhez kötött. 

4. Eredményeink alátámasztják, hogy a szervátültetések során 
alkalmazott immunszupresszív szerek farmakokinetikai-
metabolizmus tulajdonságainak ismerete rendkívül fontos a 
gyógyszer-interakciók elkerülése, és a beültetett szerv 
védelme érdekében. 

5. Eredményeink felhívják a figyelmet arra, hogy a régen 
forgalomba helyezett gyógyszerek is okozhatnak 
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mellékhatásokat olyan mechanizmusokkal, amelyek a 
forgalomba helyezés időpontjában még nem voltak 
ismertek. Egyúttal figyelmeztetnek a törzskönyvi 
megújításkor szükséges dokumentáció, legalább in vitro 
metabolizmus vizsgálatokkal történő kiegészítésének 
szükségére, a hosszabb ideje forgalomban lévő és eddig 
még íly módon nem vizsgált molekulák esetében. 
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