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FORKORTELSER
4β-OH-K

4β-hydroksykolesterol

4β-OH-K-d7

4β-hydroksykolesterol-d7(deuterium7-merket)

APCI

Atmospheric pressure chemical ionization

C:D-ratio

Dosejustert serumkonsentrasjon

CYP

Cytokrom P450

EM

”extensive metabolizing”

ESI+

Positiv elektronspray

HEM

”heterozygous extensive metabolizer”

IM

”intermediate metabolizer”

MADRS

Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale

NDMV

N-desmetylvenlafaksin

ODMV

O-desmetylvenlafaksin

PM

”poor metabolizer”

rpm

Rotasjoner per minutt

SFP

Senter for Psykofarmakologi

UM

”ultra metabolizer”

UPLC

Ultra performance liquid chromatography

V
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SAMMENDRAG
HENSIKT
Venlafaksin metaboliseres hovedsakelig av enzymene CYP2D6 og CYP3A4, som begge
utviser stor grad av variasjon i fenotype mellom ulike personer. Hovedhensikten med denne
studien var derfor å undersøke betydning av CYP2D6-og CYP3A4-fenotype, for
interindividuelle variasjoner i total aktiv dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin og
metabolitter i henholdsvis kvinner og menn.
METODE
Studien var basert på restmateriale fra analyserte serumprøver av venlafaksin med tilhørende
informasjon hentet fra legemiddelmonitoreringsdatabasen ved Senter for Psykofarmakologi
(SFP), Diakonhjemmet Sykehus. Serumkonsentrasjon av venlafaksin og metabolitter ble
analysert som en del av rutineanalysene ved SFP, og forholdet mellom metabolittene N- og Odesmetylvenlafaksin

ble

benyttet

som

individuelt

mål

på

CYP2D6-fenotype.

Serumkonsentrasjonsanalyse av 4β-OH-K, som reflekterer individuell CYP3A4-fenotype, ble
utført ved bruk av tidligere validert UPLC-APCI-MS/MS-metode ved SFP. Spearman rank
test (univariat) ble først utført for å undersøke enkel korrelasjon mellom hhv. CYP3A4- og
CYP2D6-fenotype og dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin og metabolitter i
kvinner og menn. Multippel lineær regresjonsanalyse i kvinner og menn ble videre benyttet
for å undersøke om CYP2D6- og CYP3A4-fenotype er bestemmende for interindividuell
variasjon av tilsvarende dosejusterte serumkonsentrasjoner etter korrelasjon for andre mulige
forklaringsvariabler (alder og tidsintervall mellom siste dose og prøvetaking).
RESULTAT
Totalt 420 pasienter ble inkludert i studien. Ved bruk av Spearman rank test ble det påvist
korrelasjon mellom CYP2D6-fenotype og dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin og
metabolitter for i kvinner, menn og begge kjønn (p < 0,001 for alle). Tilsvarende var det
signifikant korrelasjon mellom CYP3A4-fenotype og dosejustert serumkonsentrasjon av
NDMV hos kvinner (p = 0,0247), samt total aktiv serumkonsentrasjon av venlafaksin, NDMV
og ODMV i begge kjønn (p = hhv. 0,0331, 0,0012 og 0,0172). Multippel lineær regresjon
påviste

signifikant

sammenheng

mellom

CYP2D6-fenotype

og

dosejustert

serumkonsentrasjon av umetabolisert venlafaksin og metabolitter (p <0,001 for alle), men
ikke total aktiv serumkonsentrasjon (venlafaksin + O-desmetylvenlafaksin) i kvinner og
menn. CYP3A4-fenotype var signifikant for dosejustert umetabolisert venlafaksin i kvinner

VII

(p = 0,032). Alder var gjennomgående statistisk signifikant for kvinner i multivariat analyse
(p <0,05 for alle).
KONKLUSJON
CYP2D6-fenotype er av signifikant betydning for interindividuell variasjon i dosejustert
serumkonsentrasjon av umetabolisert venlafaksin og metabolitter i både kvinner og menn.
CYP3A4-fenotype er av betydning for den interindividuelle variasjonen av venlafaksin og
metabolitter, men ikke i like stor grad som CYP2D6.
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1 INTRODUKSJON
1.1 Psykiske lidelser
Psykiske lidelser er et begrep som omfatter flere tilstander, slik som schizofreni,
rusproblemer, angst, affektive lidelser og fobier. Fellestegn for disse tilstandene er at de
påvirker adferd, tanker, følelser og sosial omgang. Tilstandene kan være forårsaket av
genetiske, sosiale, fysiokjemiske eller psykologiske faktorer (1). I et livsløp vil nærmere
50 % av befolkningen oppleve én form for psykisk lidelse og i løpet av et 12-månedersløp vil
omtrent én tredjedel av befolkningen kunne oppfylle kriterier for en form for psykisk lidelse
(2). I 2014 ble psykiske lidelser oppgitt å være årsak til omtrent 15 % av alt sykefravær i
norsk arbeidsliv, noe som er en økning fra tidligere år (3). Depresjon er en av de psykiske
sykdommen som rammer flest personer i befolkningen (2).

1.2 Depresjon
Sykdommen er heterogen og symptomene manifesterer seg ulikt fra person til person.
Depresjon er en form for affektiv lidelse som karakteriseres av nedstemt stemningsleie,
interessetap og redusert energinivå som igjen fører til nedsatt aktivitet (4). Sykdommen
ledsages ofte av andre symptomer som skyldfølelse, redusert appetitt, konsentrasjon og
selvtillit (4-6).

1.2.1 Epidemiologi
Depresjon er som tidligere nevnt en av de psykiske lidelsene som har høyest forekomst i
befolkningen. I løpet av livet vil omtrent én av fem rammes av en depressiv episode og én av
ti vil rammes i løpet av et 12-måneders forløp (2, 7). I henhold til en studie utført i USA av
Kessler et al. var debutalder for depresjon omtrent 30 år (8). Videre fant Bromet et al., i en
tverrnasjonal epidemiologisk studie, at debutalder var 25,7 år i høyinntektsland og 24 år for
lav- og middelinntektsland (7). I midlertid viste HUNT-studien utført i Nord-Trøndelag at
forekomsten av depresjon øker blant eldre (9). Kvinner har høyere sannsynlighet for å bli
rammet av en depressiv episode enn menn, både i et livstids- og 12-månedersperspektiv (2, 7,
8).
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1.2.2 Patofysiologi
Familie, tvilling- og adopsjonsstudier viser at alvorlig depresjon er en familiær sykdom og
skyldes genetiske faktorer i 30-40 % av tilfellene (10). Dette tyder på at sykdommens
patogenese vil være svært viktig da sykdommen ikke er forårsaket av miljøfaktorer alene
(11).
Årsaken til depresjon er uklar, men flere teorier er utviklet for å forklare de fysiologiske
mekanismene som forårsaker sykdommen. Den viktigste hypotesen baserer seg på de kliniske
effektene man ser ved bruk av substanser som kjent påvirker monoaminerg transmisjon i
hjernen (12). Redusert mengde av monoaminene dopamin, serotonin (5-HT) og noradrenalin
i monoaminerge nervesynapser er tenkt som en forklaring på depressive symptomer (13).
Serotonerge, monoaminerge og dopaminerge nervebaner er lokalisert i midthjernen og
rafekjernen i hjernestammen hvor de prosjekterer ut til hele hjernen. Nervebanene er derfor
involvert i appetitt, humør, søvn og kognitiv funksjon (11).

1.2.3 Komorbide lidelser
Sykdommer, som for eksempel demens, somatisk sykdom, kroniske smerter eller
rusproblemer, er ofte ledsaget av depresjon. Somatisk sykdom som er forbundet med økt
risiko for depresjon er hjerneslag, diabetes, kreft, hjertesykdom eller kronisk obstruktiv
lungesykdom (KOLS) (5, 14). Ofte kan depresjon også ha direkte fysiologisk sammenheng
med annen somatisk sykdom (5).
Omtrent én tredjedel av pasienter med depresjon i primærhelsetjenesten vil også ha en
angstlidelse (5). I ”Tvillingstudien” utført av Folkehelseinstituttet var angstlidelser den
psykiske sykdommen som hadde høyest forekomst hos unge voksne (15). I likhet med
depresjon, er det høyere prevalens av angstlidelser hos kvinner sett både i et livstids- og 12månedersperspektiv. Angst inngår ikke i diagnosekriteriene for depresjon, og vil derfor være
en eventuell differensialdiagnose. Personer med en komorbid angstlidelse og depresjon har
dårligere prognose (14) og reagerer ofte dårlig på konvensjonell behandling (5).
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1.2.4 Symptomer og diagnostisering
Enkeltstående depressiv episode kan deles inn i tre ulike grader: mild, moderat og alvorlig (46). Mild depresjon karakteriseres av to eller flere av kjernesymptomene i tabell 1.1, i tillegg
til to av tilleggssymptomene (4-6). Ved moderat depresjon kreves tilstedeværelse av minst tre
til fire tilleggsymptomer sammen med to av kjernesymptomene (4-6). Alvorlig depresjon
medfører alle kjernesymptomene, samt minimum fire av tilleggssymptomene som helst skal
være fremtredende (4-6). Generelt kan man si at graden av depresjon vil øke med antall
tilleggsymptomer. For at diagnosen depresjon skal kunne stilles kreves det minst 2 ukers
tilstedeværelse av symptomene, dette gjelder alle depresjonsgradene (4).

Tabell 1.1 Grunn- og tilleggsymptomer ved ulike grader av depresjon(4-6)

1. Kjernesymptomer

2. Tilleggssymptomer

- Depressivt stemningsleie

- forandret matlyst

- Nedsatt energinivå

- redusert konsentrasjon

- Tap av glede og interesse

- forandret søvnmønster
- redusert selvtillit og selvfølelse
- skyld- og mindreverdighetsfølelse
- tanker om selvskading eller selvmord

Under diagnostisering av pasienter anbefales det å bruke et standardisert diagnostisk verktøy
i tillegg til samtale med pasient for å bestemme depresjonsdybde (5). Et slikt verktøy vil også
være nyttig under videre oppfølging av pasienten. Montgomery-Åsberg Depression Rating
Scale (MADRS) er et diagnoseverktøy for karakterisering av omfang og depresjonsdybde
spesielt tilpasset oppfølging av pasienter med depresjon (16). MADRS er et skjema som
dekker ti ulike emner, der ni besvares av pasient og ett observeres av legen (16). Innen hvert
emne kan pasienten skåre seks poeng, maks poengsum vil derfor være 60 (16). Skjemaet
inneholder spørsmål med tema innenfor grunn- og tilleggssymptomene i tabell 1.1 (16).
MADRS er anbefalt som et oppfølgingsverktøy i depresjonsbehandling for å evaluere effekt
av behandling (5).
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1.2.5 Behandling
Ved behandling med antidepressiva er det svært viktig at pasienter har god etterlevelse (17).
Det er estimert at omtrent 80 % av pasientene som ikke følger behandling får tilbakefall, mot
30% tilbakefall hos pasienter som er adherent (17). Omtrent 53% av pasienter som bruker
antidepressiva vil være non-adherent (17). Ved komorbide lidelser, som for eksempel angst,
burde valgte antidepressiva også ha dokumentert effekt ved angst (5). Noen grupper
antidepressiva er kontraindisert for enkelte grupper, for eksempel skal eldre ikke bruke
trisykliske antidepressiva på grunn av risiko for kolinerge bivirkninger (18).
Pasienten skal bli forespeilet de ulike behandlingsalternativene som foreligger ved depresjon,
og behandlingsplan skal utarbeides i samarbeid med pasienten (5). Ved mild til moderat
depresjon er det flere ulike ikke-medikamentelle behandlingsmetoder som kan gi effekt, som
for eksempel ulike former for strukturert psykologisk behandling (5). Pasienter med mild
depresjon vil som oftest oppnå remisjon med ikke-medikamentelle tiltak. Likevel kan det
være nødvendig med medikamentellbehandling hvis ikke-medikamentelle tiltak ikke gir
ønsket effekt (14). Medikamentell behandling av depresjon er primært indisert ved moderat
til alvorlig depresjon (5). MADRS skår > 35 tyder på alvorlig depresjon og behandling med
antidepressiva vil alltid være indisert (6). Ved tilbakevendende depresjon vil det være indisert
med medikamentell vedlikeholdsbehandling (5, 6)

1.3 Antidepressiva
Forbruk
I 2015 var det 322 647 brukere av legemidler i ATC-gruppe N06A, antidepressiva, noe som
utgjør omtrent 6,2 % av befolkningen (19). Av brukerne var 65 % kvinner og 34 % menn
(19). Forbruket av antidepressiva har holdt seg stabilt de siste ti årene (20).
Egenskaper
Antidepressiva kan deles inn i selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI), trisykliske
antidepressiva (TCA), monoaminoksidase-A-hemmer (MAO-A-hemmere), serotonin- og
noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) og andre typer antidepressiva, tabell 1.2 (12, 21).
Virkningsmekanismen til antidepressiva baserer seg på hypotesen om at personer med
depresjon har redusert konsentrasjon av monoaminer i nervesynapsene (21). Felles for
antidepressiva er derfor at de øker mengden av ett eller flere av monoaminene (6).
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Tabell 1.2 Ulike grupper antidepressiva og egenskaper

Gruppe

Egenskaper

SSRI

Hemmer selektivt reopptak av 5-HT og fører til økt konsentrasjon i
nervesynapsene.

SNRI

Hemmer reopptak av noradrenalin og 5-HT og fører til økt
konsentrasjon av transmitterne i nervesynapsene. Lite påvirkning
av andre transmittersystem.

TCA

Hemmer reopptak av noradrenalin og 5-HT fører til økt
konsentrasjon i nervnesynapsene. Har i tillegg antikolinerg- og
antihistaminergeffekt.

MAO-hemmere

Irreversibelt og spesifikk hemmer av enzymet MAO-A. Hindrer
nedbrytning av noradrenalin og 5-HT i nerveender.

Reseptorantagonister

Blokkerer noradrenerge α2-reseptorer og delvis serotonerge 5-HTreseptorer. Øker blant annet frigjøringen av noradrenalin.

NDRI

Hemmer reopptak av noradrenalin og dopamin. Fører til økt
konsentrasjon i nervesynapsene.

1.3.1 Venlafaksin
Venlafaksin er et antidepressiva i gruppen serotonin-og noradrenalinreopptakshemmer
(SNRI) som er indisert ved depressive episoder og tilbakefall av depresjon (22). Videre er
venlafaksin indisert ved angstlidelser, som generalisert angst, sosial angst og panikklidelser
med eller uten agorafobi (22). Venlafaksin er også indisert ved SSRI-resistent depresjon
(23). I 2015 var det over 32 000 brukere, noe som tilsvarer omtrent 0,6 % av befolkningen og
over 60 % av brukerne var over 60 år (19). Dette gjør venlafaksin til ett av de mest brukte
antidepressiva i Norge (19).
Farmakokinetikk
Venlafaksin gjennomgår omfattende ”first pass”-metabolisme (24). Primært metaboliseres
venlafaksin til en aktiv metabolitt, O-desmetylvenlafaksin (ODMV), via enzymet CYP2D6
(22, 24). En annen vei er via CYP3A4 til den inaktive metabolitten N-desmetylvenlafaksin
(NDMV) (22, 24). Både ODMV og NDMV omdannes deretter til N,O-desmetylvenlafaksin
via henholdsvis CYP2D6 og CYP3A4 (24). ODMV tilegnes lik farmakologisk effekt som

5

venlafaksin (22). Summen av venlafaksin og ODMV regnes derfor som farmakologisk aktiv
serumkonsentrasjon i klinisk praksis da den vil gjenspeile den faktiske eksponeringen av
farmakologisk aktiv substans, figur 1.1. De andre metabolittene regnes å ha liten eller ingen
farmakologisk aktivitet. Den absolutte biotilgjengeligheten til venlafaksin er bare 40-45 %
(22), årsaken til dette er den omfattende ”first pass”-metabolismen (24). For
depotkapselformuleringen nås maks plasmakonsentrasjon av venlafaksin og ODMV etter
henholdsvis 5½ og 9 timer (22). Halveringstiden til venlafaksin er 5±2 timer og ODMV 11±2
timer, ”steady state” vil dermed nås etter 3 dager (22, 24). Venlafaksin elimineres
hovedsakelig via nyrene (22). Etter 48 timer gjenfinnes omtrent 87% av venlafaksindosen i
urin (22). Venlafaksin utgjør da omtrent 5 %, konjugert og ukonjugert ODMV utgjør omtrent
55 % og resterende 27 % er inaktive metabolitter (22).

N

HO
HO

O-desmetylvenlafaksin

CYP2D6

CYP3A4

H
N

N

HO

HO
HO

O

Venlafaksin

N,O-desmetylvenlafaksin

H
N

CYP3A4

CYP2D6

HO
O

N-desmetylvenlafaksin

Figur 1.1 Metabolisme av venlafaksin, rød boks markerer total aktiv serumkonsentrasjon
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Fenotypen av enzymet CYP2D6 er tidligere vist å ha stor betydning for metabolismen av
venlafaksin (25-27). Personer med en CYP2D6 ”poor metabolizing”-fenotype er assosiert
med økt forekomst av bivirkninger (25, 26), spesielt hjerte-karrelaterte (28). PM CYP2D6fenotype er også assosiert med høyere total aktiv serumkonsentrasjon av venlafaksin enn
personer med EM-fenotype (25). Tidligere har det blitt observert et skift i den metabolske
veien for venlafaksin i personer med redusert CYP2D6-kapasitet som resulterer i økt
forekomst av metabolitten NDMV, som er assosiert med bivirkninger (25). Høyere forekomst
metabolitten NDMV er observert i kvinner enn menn (25, 29). Videre ser man en additiv
effekt for kjønn og alder, som medfører at eldre kvinner er spesielt utsatt for høyere
serumkonsentrasjon av venlafaksin og ODMV (30).

1.4 Variabilitet i legemiddelrespons
I klinisk praksis utgjør interindividuell variabilitet i legemiddelrespons en stor utfordring.
Legemidler forskrives på basis av deres dokumenterte terapeutiske effekt og sikkerhetsprofil i
kontrollerte kliniske studier, imidlertid vil ikke alltid samme dose gi lik klinisk effekt i ulike
individer (31). Effekten kan variere fra full remisjon av symptomer til ineffektiv behandling,
bivirkninger eller toksiske effekter (31). Serumkonsentrasjonen av et legemiddel kan variere
opp til 1000-ganger mellom to personer med lik vekt som får samme dose (32). Optimal
legemiddelrespons er svært viktig, for lav eksponering av virkestoffet vil ikke gi effekt og for
høy eksponering kan føre til bivirkninger som i ytterste konsekvens kan være fatale (31). En
retrospektivstudie utført ved medisinsk avdeling ved Akershus Sykehus identifiserte 75
dødsfall i en to årsperiode som følge av legemiddelrelaterte bivirkninger, noe som utgjorde
10 % av alle dødsfall på avdelingen (33). Bivirkninger kan også føre til at pasienten selv
velger å seponerer medisinen (17).
Flere faktorer bestemmer variasjonen i legemiddelrespons (31, 34). Blant annet er genetikk,
kjønn, alder, miljø, interaksjoner med andre legemidler, vekt og sykdom faktorer som kan
påvirke den endelige serumkonsentrasjonen og responsen av legemidler (31, 34). Individuelle
forskjeller i legemiddelmetabolisme er en av de viktigste faktorene for variasjon i
legemiddelrespons (35).
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1.5 Metabolisme av legemidler
Metabolisme er enzymatisk omdannelse av en kjemisk substans til en ny kjemisk forbindelse
(metabolitt) (36). Legemiddelmetabolisme er en del av kroppens forsvar mot ikke-endogene
forbindelser (36). Hydrofile xenobiotikum vil i prinsippet elimineres uforandret via nyrene i
urin. Derfor er legemidler er produsert laget lipofile slik at de skal kunne passere
cellemembraner og utøve sin funksjon. Kroppen vil omdanne legemidler til med hydrofile
forbindelser slik at de skilles ut via urin (20, 36).
Ved administrasjon av et legemiddel peroralt vil det passere gjennom magen til tynntarmen
og føres videre til leveren via portvenen der det blir metabolisert, dette blir ofte omtalt som
”first pass”-metabolisme (37). Legemiddelmetabolisme skjer hovedsakelig i leveren, men
tarmvegg, nyrer, plasma og lunger er også åsted for metabolisme. Metabolittene kan være
inaktive eller ha farmakologisk effekt på lik linje med modersubstans (38). Aktive
metabolitter kan også gi uønskede effekter slik som bivirkninger eller toksisitet (36, 38).
Legemidler som gjennomgår utstrakt ”first pass”-metabolisme og som har smalt terapeutisk
vindu er mest utsatt for store interindividuelle forskjeller i serumkonsentrasjon (39).
Legemiddelmetabolisme involverer to typer reaksjoner, fase 1 og fase 2 (36, 37, 40). Første
del er fase 1-reaksjoner som består av oksidasjon, hydrolysering og reduksjon (36, 37, 40).
Funksjonen til fase 1-reaksjoner er å gjøre legemidlet mer vannløselig ofte ved demetylering
eller hydroksylering (37). Fase 2-reaksjoner består av konjugeringsreaksjoner slik som
glukuronidering (37, 40).

1.5.1 Cytokrom P450-systemet
Enzymene som er ansvarlig for fase 1-reaksjonene, reduksjon og oksidasjon, tilhører en
superfamilie med enzymer som heter cytokrom P450 (20, 36, 40). Familien består av flere
genetisk beslektede enzymer. De deles inn i familier, betegnet med tall (f. eks CYP1),
deretter følger én bokstav (f. eks CYP1A) som videre betegner tilhørighet til en subfamilie
(36, 40). Et spesifikt genprodukt(enzym) innen en subfamilie angis til slutt med ett tall (f. eks
CYP1A2). Hos mennesker en det beskrevet tre familier, CYP1-3, som står for omtrent 7080% av alle fase 1-reaksjoner (28, 41). Over 50 enzymer er beskrevet og omtrent 10 av disse
er viktig for legemiddelmetabolisme (35).
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Enzymene er primært lokalisert i lever, men kan også finnes i tarmvegg, hjerte og hjerne
(35). Aktiviteten til enzymene varierer mellom personer og er et resultat av både genetiske og
ikke-genetiske faktorer (35). Den interindividuelle variasjonen i enzymkapasitet kan variere
så mye som 10-20 ganger mellom ulike personer (35). Dette resulterer i at personer med lav
enzymkapasitet kan få serumkonsentrasjon over det terapeutisk vinduet for det gitte
legemidlet, noe som kan medføre bivirkninger eller toksiske effekter (35). Motsatt vil en
person som har høy enzymkapasitet få serumkonsentrasjon under det terapeutiske vinduet
noe som kan føre til terapisvikt og ikke ønsket klinisk respons (35). For legemidler som
metaboliseres av cytokrom P450-systemet er det viktig å kunne identifisere de ulike
faktorene som bestemmer en persons enzymkapasitet for å kunne tilpasse behandlingen (42).
Genetisk polymorfisme
Den enzymatiske kapasiteten til flere av cytokrom P450-enzymene er genetisk bestemt (28).
Det er estimert at det terapeutiske utfallet av medikamentell behandling vil være påvirket av
genetisk polymorfisme i 20-25% av tilfellene (28). Enkeltnukleotidpolymorfismer (eng.
single nucleotide polymorphisms, SNPs) er når det forekommer ulike nukleotider på samme
sted i genomet (43). Menneskets genom består av et allel fra mor og ett allel fra far med
motsatte posisjoner på genomet. Allelene bestemmer genotype, mens hva som kommer til
uttrykk, fenotypen, blir bestemt av hvilket allel som er dominant (43). Genetiske
polymorfismer i gener som koder for de legemiddelmetaboliserende enzymene kan derfor
føre til økt eller redusert enzymkapasitet (44), svært få polymorfismer vil endre
substratspesifisiteten til enzymet (45). De viktigste polymorfe legemiddelmetaboliserende
enzymene er CYP2C19, CYP2C9 og CYP2D6 (46).

1.5.2 CYP2D6
Mellom 20-30 % av legemidler i bruk metaboliseres av CYP2D6 (47), inkludert et stort antall
psykotrope legemidler slik som antidepressiva (41). Genetisk polymorfisme er svært viktig
for den interindividuelle variasjonen i CYP2D6-fenotype og vil være klinisk relevant for
omtrent 50 % av legemidlene som metaboliseres av CYP2D6 (28). CYP2D6 er et enzym med
svært mange polymorfe former og over 100 allelvarianter er beskrevet (45).
Allelvariantene kan deles inn i fire ulike fenotyper som fører til fraværende, redusert, normal
og økt enzymfunksjon (28, 48). To defekte allel vil gi en ”poor metabolizing”-fenotype (PM)
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som medfører svært redusert eller fraværende aktivitet (28, 48). En person med to
funksjonelle allel vil ha en ”extensive metabolizer”-fenotype (EM) noe som medfører normal
enzymfunskjon (28, 48). Ett defekt og ett funksjonelt allel vil gi en enzymfunksjon som er
noe lavere enn gjennomsnittet eller innenfor normalvariasjon, denne fenotypen omtales ofte
som ”intermediate metabolizer” (IM) eller ”heterozygous extensive metabolizer” (HEM) (28,
35, 48). Personer med økt enzymfunksjon har en ”ultra metabolizing”-fenotype (UM), som er
et resultat av duplisering (oppkopiering) av CYP2D6-genet.
Forekomsten av de ulike fenotypene variere stort mellom ulike etniske grupper (35). I den
kaukasiske befolkningen har rundt 7 % en PM-fenotype, i motsetning til den asiatiske,
afrikanske og sør-amerikanske befolkningen der forekomsten er svært lav (28, 35, 45).
Personer med afrikansk etnisitet har lavere forekomst enn den kaukasiske (28). UM-fenotype
har høyest forekomst i Nord-Afrika og Oseania (28), i Europa er forekomsten er høyest i sør
(49). Mellom 10-15 % av den kaukasiske befolkningen har en IM-fenotype, men forekomsten
er høyest i Asia der opp til 50 % har ett inaktivt gen (49).

1.5.3 CYP3A4
CYP3A4 er et av de viktigste enzymene i cytokrom P450-familien. Det er utbredt både i
tynntarm og spesielt i lever (50), der det står for omtrent 50 % av alle CYP-enzymene (31).
CYP3A4 er spesielt viktig fordi det evner å metaboliserer forbindelser med kjemisk urelaterte
strukturer, blant annet mellom 30-40 % alle legemidler (31, 51). Den inter- og
intraindividuelle variasjonen i CYP3A4-aktivitet er stor (31). Ekspresjon av CYP3A4
reguleres via kjernereseptorenene pregnan X reseptor (PXR) og konstituiv androstran
reseptor (CAR) og kan dermed induseres via genetiske, fysiologiske og miljøfaktorer (28,
51). Fysiologiske faktorer som påvirker aktiviteten til CYP3A4 er alder, kjønn og
inflammasjon, der de to siste resulterer i henholdsvis økt og nedregulert aktivitet (45, 51). En
viktig årsak til variasjon i CYP3A4-aktivitet er legemiddelinteraksjoner som kan forårsake
både økt og redusert metabolsk aktivitet (31). Det er omdiskutert i hvor stor grad genetiske
faktorer påvirker enzymkapasiteten til CYP3A4. Tidligere er det estimert at genetiske
faktorer står for 66 – 88 % av interindividuell variasjon i enzymkapasitet. Over 20
variantalleler av CYP3A4-genet er identifisert (52), men svært få av disse påvirker
ekspresjon og kan dermed ikke tilskrives stor klinisk effekt (51, 53).
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1.5.4 Betydning av kjønn og alder for legemiddelmetabolisme
En annen viktig årsake til interindividuell variasjon i legemiddelrespons er kjønnsforskjeller
i farmakokinetiske parameter (54, 55). Primært er ulik metabolisme av legemidler hos menn
og kvinner er ansett som et av

de viktigste parameterne for kjønnsforskjeller i

legemiddelrespons (54). Kjønnsforskjeller i legemiddelmetabolisme skyldes i stor grad ulikt
utrykk av legemiddelmetaboliserende enzymer i lever (54). For CYP3A4 er det vist 20-50 %
høyere enzymaktivitet hos kvinner enn menn (55). I tillegg sees det en større nedgang
enzymkapasitet hos eldre menn enn kvinner (55). Kvinner med EM CYP2D6-fenotype er vist
å ha høyere enzymaktivitet enn menn (55). Det er ikke identifisert kjønnsforskjeller i
forekomsten av PM CYP2D6-fenotype (55).
I henhold til WHO defineres personer over 65 år som eldre (56). Om enzymkapasiteten hos
eldre generelt er endret er noe usikkert (57, 58). Studier utført in vitro viser ingen sikker
sammenheng mellom alder og aktiviteten til cytokrom P450-enzymene (57-59). Videre er det
sett at in vivo kan metabolsk clearance være redusert med 20-40 % for noen legemidler, mens
andre er upåvirket (57, 58). Årsaken til endringer i metabolsk clearance for legemidler er
tenkt å være blodtilførsel til lever og ikke enzymatisk (57, 58). Blodtilførsel til lever vil
påvirke høyekstraherte legemidler. Ved redusert blodtilførsel vil den metabolske clearance
også være redusert noe som resulterer i lavere serumkonsentrasjon.

1.6 Biomarkører for legemiddelmetaboliserende enzymer
Genotyping vil gi informasjon om enzymets genetisk bestemte kapasitet, men ikke
nødvendigvis enzymets faktiske aktivitet (fenotype) (35). Fenotyping vil derfor være et nyttig
verktøy for å kunne estimere den metabolske kapasiteten til ett gitt enzym ved måling av
biomarkører, som er spesifikke endogene eller eksogene stoffer i urin eller serum. En
endogen eller eksogen biomarkør må være et spesifikt substrat for enzymet slik at
metabolitten hovedsakelig dannes via det aktuelle enzymet. En ideell biomarkør må være
enkel å måle, korrelere sterkt med enzymets fenotype og være sikker for pasienten (43).
Fenotyping gir et mer klinisk relevant bilde av enzymets aktivitet da det vil reflekterer andre
faktorer som påvirker enzymkapasieten slik som fysiske- og miljøfaktorer (60).
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1.6.1 4β-hydroksykolesterol som biomarkør for CYP3A4-fenotype
4β-hydroksykolesterol ble foreslått som en endogen biomarkør for CYP3A4-aktivitet i 2001
(61). Det ble observert at personer som brukte antiepileptiske legemidler, som induserer
CYP3A4, hadde økt serumkonsentrasjonen av 4β-OH-K (61). Det ble videre vist at CYP3A4
omdanner kolesterol via oksydering til 4β-OH-K, figur 1.2 (61).

CYP3A4

HO

HO
OH

Figur 1.2 Omdannelse av 4β-OH-K fra kolesterol via CYP3A4

Halveringstiden til 4β-OH-K er estimert å være 17 dager (62). Den lange halveringstiden til
4β-OH-K gjør at serumkonsentrasjonen ikke vil være ideell for å reflektere hyppige
endringer i CYP3A4-aktivitet (62). På den andre siden vil det være lite intraindividuell
variasjon noe som gjør at den vil være en god endogen markør når målingene er gjort i
steady-state tilstand (63). Videre vil heller ikke miljøfaktorer som for eksempel matinntak
påvirke

serumkonsentrasjonen

på

grunn

av

den

lange

halveringstiden

(64).

Serumkonsentrasjon av 4β-OH-K er vist å reflektere både hemming (64) og induksjon av
CYP3A4 (61, 65, 66). En økning og reduksjon i serumkonsentrasjonsnivå av 4β-OH-K vil
være et resultat av henholdsvis økt og redusert CYP3A4-aktivitet (65).

1.6.2 NDMV/ODMV-ratio som biomarkør for CYP2D6-fenotype
Forholdet mellom metabolittene NDMV og ODMV er foreslått som en eksogen biomarkør
for CYP2D6-fenotype i pasienter under behandling med venlafaksin (67). I en studie utført
av Manneheimer et al. påviste NDMV/ODMV-ratio 98 % av personene med en PM
CYP2D6-fenotype (67). Tilsvarende ble 93 % av pasientene med en non-PM CYP2D6fenotype identifisert ved bruk av NDMV/ODMV-ratio (67). Tidligere har ODMV/VEN blitt
foreslått som en biomarkør for CYP2D6-fenotype i venlafaksinbehandlede pasienter (26),
men denne ratioen viste ikke like god spesifisitet (86 %) og sensitivitet (93 %) som
NDMV/ODMV-ratio.
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Personer med en NDMV/ODMV-ratio over én vil ha en PM CYP2D6-fenotype (67). En ratio
under eller lik én vil tilsvare en non-PM CYP2D6-fenotype (67).

1.7 Hensikt
Venlafaksin metaboliseres hovedsakelig av enzymene CYP2D6 og CYP3A4, som begge
utviser stor grad av variasjon i fenotype mellom ulike personer. Hovedhensikten med denne
studien var derfor å undersøke betydning av CYP2D6-og CYP3A4-fenotype, for
interindividuelle variasjoner i total aktiv dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin og
metabolitter i henholdsvis kvinner og menn. Sekundært var det en målsetting å se på
betydning

av

alder

for

interindividuelle

variasjoner

i

total

aktiv

dosejustert

serumkonsentrasjon av venlafaksin og metabolitter i henholdsvis kvinner og menn.
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2 METODE
2.1 Studiemateriale
Studien var basert på serumprøver fra pasienter under behandling med venlafaksin.
Restmateriale fra analyserte serumprøver av venlafaksin med tilhørende informasjon ble
hentet fra legemiddelmonitoreringsdatabasen ved Senter for Psykofarmakologi (SFP),
Diakonhjemmet Sykehus. Prøvene ble valgt ut ved hjelp av labdatasystemet SwissLab. Det
ble gjort fortløpende søk, i tidsrommet 10. september 2015 – 21. februar 2016, etter
analyserte serumprøver som kunne legges til side for reanalyse av 4β-OH-K Alle prøver fra
pasienter som hadde fått utført serumkonsetrasjonsmåling av venlafaksin i tidligere nevnte
tidsrom ble inkludert såfremt blodprøven var tatt innen 10-26 timer etter doseinntak og
informasjon om døgndose var tilgjengelig. Prøver der venlafaksin ikke var påvist ble ikke
vurdert for inklusjon.
Følgende informasjon ble notert for hver prøve:
-

alder

-

kjønn

-

døgndose

-

tidsintervall mellom blodprøvetaking og siste dose

-

konsentrasjon av venlafaksin, ODMV og NDMV

-

prøvenummer

Informasjonen ble kontrollert opp mot prøvens rekvisisjonsskjema. Ved gjennomgang ble
også andre legemidler som pasienter brukte samt tidspunkt for eventuell doseendring eller
oppstart av behandling notert. Potensielle interaksjoner ble vurdert ved hjelp av
interaksjonsdatabasen FEST (68). Doseendring eller behandlingsstart under 3 dager før
måling og interagerende legemidler førte til eksklusjon av prøver.
Da formålet med studien var å studere interindividuell variasjon serumkonsentrasjon av
venlafaksin og metabolitter ble det inkludert én prøve per person. Hvis mer enn én
serumkonsentrasjonsmåling per pasient oppfylte overnevnte krav ble én tilfeldig prøve
inkludert uavhengig av dato for blodprøvetaking.
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2.2 Serumkonsentrasjonsanalyse av venlafaksin og
metabolitter
Serumkonsentrasjonsanalysen av venlafaksin ble utført som en del av rutineanalysene ved
SFP. For venlafaksin var analysemetoden validert for konsentrasjoner i området 100-2000
nmol/L Tilsvarende var konsentrasjonsområdet for NDMV og ODMV henholdsvis 100-2000
nmol/L og 150-2000 nmol/L. Dersom metabolittene til venlafaksin ikke var påvist og det
ikke forelå mistanke om dårlig etterlevelse basert på informasjon fra rekvisisjonsskjema ble
metabolittmålingene satt til nedre grenseverdi.
Prøveopparbeidelse
Prøveopparbeidelsen gjøres ved proteinfelling. Reagensrørene settes på is i minimum 10
minutter før 500 µL serum pipetteres over. 1 mL kald acetonitrile tilsettes før hver prøve
vortexes i 15 sekunder, korkes og settes i fryser i 10 minutter ved -20°C. Prøvene vortexes
deretter i 5 sekunder og sentrifugeres i 10 minutter ved 4°C og 2000 rpm (rotasjoner per
minutt). Etter sentrifugering settes prøvene tilbake på is og omtrent 500 µL av supernatanten
pipetteres over i vialer og plasseres i autosampler.
UPLC-MS/MS-analyse
Analysen utføres ved bruk av ”ultra performance liquid chromatography”(UPLC) koblet til
tandem massespektrometrisk(MS/MS) detektor. UPLC-instrumentet er av typen Acquity og
MS/MS-detektoren Quattro Micro eller Quttro Premier, begge fra leverandøren Waters.
Kolonnen som brukes er en Acquity BEH RP-shield C18-kolonne (1,7 µm, 1x100mm;
Waters). Betingelser for analysen er oppgitt i tabell 2.1.
Tabell 2.1 Analysebetingelser for venlafaksin og metabolitter

Kolonnetemperatur

40°C

Injeksjonsvolum

5 µL

Analysetid

5 minutter

Mobilfase

10mM

ammoniumacetat

(pH=4,8)

og

acetonitrile,

gradienteluering fra 82:18 til 10:90
Mobilfasehastighet

0,2 mL/min
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Analyttene ble detektert ved positiv elektronspray (ESI+). Venlafaksin, NDMV og ODMV
ble detektert ved hjelp av følgende masseoverganger ved bruk av multippel
reaksjonsmonitorering (MRM) i MS/MS-detektoren.
-

venlafaksin m/z 278 → 260

-

NDMV m/z 264 → 246

-

ODMV m/z 264 → 246

2.3 Serumkonsentrasjonsanalyse av 4β-OH-K
Prøveopparbeidelsen

var

basert

på

prinsippet

væske-væskeekstraksjon.

For

serumkonsentrasjonsmåling av 4β-OH-K ble det brukt en tidligere validert analysemetode
utviklet som del av et foregående masterprosjekt ved SFP (69). Ettersom det i senere tid har
blitt observert utfellinger etter reløsing av opparbeidede prøver har det ved tidligere
prosjekter blitt gjort endring av prøveopparbeidelsen. Endringen består av et filtreringstrinn
etter reløsning før overføring til vialer og injeksjon på UPLC-APCI-MS/MS-apparatet.
Analysemetoden er tidligere validert for både intra-og interdag nøyaktighet og presisjon.
Inter-og interdag nøyaktighet for metoden var under 15 % ved 25 nmol/L og under 2 % ved
1600 nmol/L, tilsvarende resultater for presisjon var under 8 % ved 25 nmol/L og under 4 %
ved 1600 nmol/L. 25 nmol/L var laveste kvantifiseringsgrense (eng. lower limit of
quantification - LLOQ). For hver analyseserie ble det også opparbeidet en blank prøve av
humant serum med kjent konsentrasjon av 4β-OH-K. Blankprøven ble benyttet som kontroll
på variasjon mellom og innad i analyseseriene.
Før prøveopparbeidelsen ble prøvene oppbevart i fryser ved SFP som holdt en temperatur på
-20°C. Analysene ble utført fra 15. januar 2016 – 14. mars 2016 over totalt 22 dager med en
analyseserie per dag. En analyseserie bestod av 16, 24 eller 32 serumprøver.
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2.3.1 Prøveopparbeidelse
Serumprøve fra pasient ble først vortexet i 5 sekunder før 500 µl serum ble overført til et
reagensrør. Deretter ble 50 µl med 10 µM metanolløsning med internstandarden 4βhydroksykolesterol-d7. Det ble tilsatt 1 ml med 1 M natriummetoksidløsning, laget samme
dag. Videre ble prøvene dekket med aluminiumsfolie før de stod på benken i 20 minutter for
fullstendig hydrolysering av esterbindinger mellom fettsyrer og 4β-OH-K i serum. Prøvene
ble så tilsatt 1 ml vann og 4 ml heksan for å skille hydrofobe og hydrofile forbindelser. For å
sikre godt ekstraksjonsutbytte ble prøvene vendt i 2 minutter før sentrifugering i 5 minutter
ved 2500 rpm og 20°C for tydelig skille mellom vann-og organiskfase. Blandingen ble
plassert i fryser ved -80°C i omtrent 25 minutter for å fryse vannfasen. Den organiske fasen
ble helt over i nytt reagensrør før inndamping under lett nitrogengasspray ved 37°C til
fullstendig tørrhet. Prøvene ble reløst i 500 µl metanol og vortexet i ca 5 sekunder før
løsningen ble overført til filterrør (Costar® Spin-x HPLC Micro Centrifuge Filter 0,2 µm
Nylon Filter). Fellingsreaksjon ble fremprovosert ved å plassere filterrørene med løsning i
fryseren ved -20°C i 15 minutter. Filterrørene ble til slutt sentrifugert i 6 minutter ved 2500
rpm og 2°C. Den filtrerte løsningen ble overført til vialer og plassert i autosampler for
analyse.

2.3.2 UPLC-APCI-MS/MS-analyse
Til analysen ble det brukt et væskekromatografisystem av typen Acquity ”ultra performance
liquid chromatography” (UPLC) koblet til en Micromass Quattro Micro tandem
massespektrometrisk (MS/MS) detektor fra Waters (Milford, MA, USA). Stoffene ble
separert ved hjelp av en Acquity UPLC BEH Shield C18-kolonne (1,7 µm, 1,0 mm; Waters).
Betingelser for analysen er oppgitt i tabell 2.2.
Tabell 2.2: Analysebetingelser for 4β-OH-K

Kolonnetemperatur

40°C

Injeksjonsvolum

10 µl

Analysetid

10 minutter

Mobilfase

Vann og metanol, gradienteluering fra 15:85 (Figur 2.1)

Mobilfasehastighet

0,150 ml/min
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100

Andel (%)

80
60

Vann

40

Metanol

20
0
0

3,5

8,2

8,5

10

Figur 2.1: Sammensetning av mobilfase under UPLC-APCI-MS/MS-analysen

Som ionekilde mellom kolonnen og MS/MS-detektoren ble det brukt atmosfæretrykkkjemisk-ionisasjon (APCI) innstilt i positivt modus, betingelser oppgis i tabell 2.3.
Tabell 2.3: Betingelser for APCI ved bruk av MS/MS-detektor

Ionekildetemperatur

130°C

Temperatur i kapillær

600°C

Nebulisatorgass

600 L/t

Spenning på koronautladning

10µA

Tørkegass

90L/t

4β-OH-K og 4β-OH-K-d7 ble detektert ved hjelp av følgende masseoverganger ved bruk av
multippel reaksjonsmonitorering (MRM) i MS/MS-detektoren.
-

4β-OH-K m/z 385,25 → 367,45

-

4β-OH-K-d7 m/z 392,30 →374,50

Kromatogrammene ble bearbeidet i programmet MassLynx 4.1 (Waters, Milford, MA, USA).
For hver serie prøver ble det laget en lineær standardkurve basert på åtte
standardkonsentrasjoner i området 25-1600 nmol/L. Ratioen mellom topphøyden til
henholdsvis 4β-OH-K og 4β-OH-K-d7 ble brukt som responsvariabel for å kvantifisere 4βOH-K. Ved hjelp av lineær regresjon ble en funksjon, 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, laget for standardkurven.
Forholdet mellom topphøyden til 4β-OH-K og 4β-OH-K-d7 (𝑦) ble brukt som
responsvariabel for å bestemme konsentrasjon av 4β-OH-K i prøven (𝑥).
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2.4 Statistiske analyser
Det primære effektmål var total aktiv serumkonsentrasjon av venlafaksin hos menn og
kvinner som separate populasjoner. Sekundære effektmål var dosejustert venlafaksin, NDMV
og ODMV hos menn og kvinner.
For å evaluere om CYP2D6- og CYP3A4-fenotype er bestemmende for interindividuell
variasjon i dosejustert total aktiv serumkonsentrasjon av venlafaksin hos menn og kvinner,
ble det benyttet multivariat lineær regresjon. Tilsvarende ble gjort for å undersøke effekten av
CYP2D6- og CYP3A4-fenotype på dosejustert venlafaksin, NDMV og ODMV hos menn og
kvinner. Som mulige kovariater ble alder, tidsintervall mellom siste dose og blodprøve,
NDMV/ODMV-ratio og 4β-OH-K brukt. Eventuelle ikke-signifikante kovariater ble beholdt
i regresjonsmodellen for å vise deres betydning for effektmålene. P-verdi <0,05 ble ansett
som statistisk signifikant.
I tillegg til multivariat lineær regresjon ble det utført ”Spearman rank test” for å undersøke
univariat korrelasjon for de ulike effektmålene. Rank-testen ble utført for begge kjønn som én
populasjon, samt kvinner og menn hver for seg.
Statistiske analyser ble gjennomført ved bruk av statistikkprogrammet IBM SPSS Statistics
versjon 23 (IBM corporation, Armonk, NY, USA). For grafisk fremstilling ble programmet
GraphPad Prism versjon 6.01 (GraphPad Software, Inc, San Diego, CA, USA) brukt.

2.5 Etikk og godkjenninger
Reanalyse av 4β-OH-K i resterende serumprøver fra rutineanalyser av legemidler ved SFP
med hensyn på 4β-OH-K var forhåndsgodkjent av Regional Komité for medisinsk og
helsefaglig forskningsetikk (REK-referansenummer: 2014/1191-1) og Forskningutvalget ved
Diakonhjemmet Sykehus. Personlige opplysninger om pasientene ble kun oppbevart på lokal
PC ved SFP for å forhindre at sensitiv informasjon kom på avveie.
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3 RESULTATER
3.1 Datamateriale
Inkluderte personer
Etter fortløpende søk ble 657 personer vurdert hvorav 437 personer ble inkludert. I tabell 3.1
er det angitt en oversikt over demografiske variable og andre karakteristika blant de
inkluderte pasientene. Totalt var 262 av de inkluderte pasientene kvinner (62 %). Det ble
bestemt at personer med tidsintervall noe over og noe under inklusjonskriterien kunne
inkluderes, da tidspunkt for inntak av siste tablett oppgitt av pasient kan være noe usikkert.
To pasienter med tidsintervall over 26 timer, og tilsvarende ble det inkludert 3 pasienter med
tidsintervall under 10 timer ble inkludert.
Tabell 3.1 Deskriptive data for inkluderte pasienter

Antall personer inkludert
(kvinner/menn)
Alder1 (år)
(yngst/eldst)
Døgndose1 (mg/døgn)
(Høyest/lavest)
Prøvetidspunkt1 (t. min)
(kortest/lengst)
1

420

Kvinner

Menn

50

52

47

(17-98)

(17-98)

(17-85)

170

163,5

182

(37,5-450)

(37,5-450)

(37,5-450)

19.40

20.13

18.45

(9.30-26.35)

(9.43-26.30)

(9.30-26.35)

(262/158)

Gjennomsnittsverdi

Ekskluderte personer
Totalt var det 220 personer som ikke oppfylte kravene for inklusjon, tabell 3.2. Ikke påvist
venlafaksin og ODMV ble sett på som tegn på manglende etterlevelse og ble ekskludert.
Under inklusjon ble det oppdaget at noen av prøvene var oppført med doser som ikke
eksisterer for venlafaksin. Disse prøvene ble derfor gjennomgått en ekstra gang, der det var
oppgitt riktig dose på rekvisisjonsskjema ble den endret i prøveoversikt. Tidsintervall for
prøvene med feil dose ble også dobbelkontrollert da det i SwissLab ofte ikke samsvarte med
det oppgitt på rekvisisjonsskjema. Ved feil tidsintervall ble også dette endret. For 2 personer
var det oppgitt doser på rekvisisjonsskjema som ikke var mulig, henholdsvis 275 og 400
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mg,det ble bestemt at disse prøvene skulle ekskluderes da dosen er nødvendig for å kunne
dosejustere serumkonsentrasjonene.
For 40 av prøvene var det ikke tilstrekkelig volum for å kunne utføre analyse av 4β-OH-K.
Under plukking var det 33 prøver som ikke ble funnet. Etter analyse ble også ytterligere 17
prøver ekskludert på grunn av for lavt utbytte av 4β-OH-K i blankprøve. Etter reanalyse av
4β-OH-K ble 420 pasientprøver ble inkludert.
Tabell 3.2 Antall ekskluderte og årsak

Eksklusjonsårsak

Antall

Tidsintervall < 10 timer mellom siste dose og blodprøve

44

Tidsintervall > 26 timer mellom siste dose og blodprøve

68

Ikke oppgitt tidsintervall mellom siste dose og blodprøve

2

Interaksjon

11

Ikke påvist venlafaksin eller ODMV

17

Dose

5

Volum < 250 µl

40

Ikke funnet

33

Feil ved analyse

17

Total

237
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3.2 Korrelasjon mellom CYP2D6-fenotype og dosejustert
serumkonsentrasjon av venlafaksin og metabolitter i
kvinner og menn
Menn

Kvinner
30
C:D venlafaksin + ODMV

C:D venlafaksin + ODMV

30

20

10

0
0.001

0.01

0.1

1

N/O

20

10

0
10 0.001

0.01

0.1

1

N/O

Figur 3.1 Korrelasjon mellom CYP2D6-fenotype, målt som NDMV/ODMV-ratio, og dosejustert total aktiv
serumkonsentrasjon av venlafaksin(nM/mg) hos kvinner og menn, merket med henholdsvis rød og blå.
Spearman r-verdi 0,1036 (p-verdi = 0,1952) og 0,09609 (p-verdi = 0,1208) for henholdsvis menn og kvinner.

Ingen statistisk signifikant korrelasjon ble påvist mellom CYP2D6-fenotype og dosejustert
total aktiv serumkonsentrasjon av venlafaksin hos verken kvinner, menn eller begge kjønn
som én populasjon, tabell 3.3. Korrelasjon mellom dosejustert serumkonsentrasjon av
venlafaksin og redusert CYP2D6-aktivitet ble påvist i kvinner, menn og begge kjønn som
samlet populasjon. Det ble påvist statistisk signifikant korrelasjon mellom redusert CYP2D6aktivitet og reduksjon i dosejustert ODMV for både kvinner, menn og begge kjønn som
samlet utvalg. For begge kjønn som samlet utvalg, kvinner og menn viste redusert CYP2D6aktivitet statistisk signifikant korrelasjon med økt dosejustert serumkonsentrasjon av NDMV.
For grafisk fremstilling av korrelasjon mellom redusert CYP2D6-fenotype og umetabolisert
venlafaksin og metabolitter se vedlegg.
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Tabell 3.3 Korrelasjon mellom CYP2D6-aktivitet og dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin og
metabolitter i kvinner, menn og begge kjønn som én populasjon

Menn
r
p-verdi

Kvinner
r
p-verdi

Begge kjønn
r
p-verdi

C:D VEN + ODMV

0,1036

0,1952

0,09609

0,1208

0,09245

0,0583

C:D venlafaksin

0,6200

< 0,001

0,5816

< 0,001

0,5945

< 0,001

C:D NDMV

0,9405

< 0,001

0,9269

< 0,001

0,9318

< 0,001

C:D ODMV

-0,3965

< 0,001

-0,2418

< 0,001

-0,2894

< 0,001

3.3 Korrelasjon mellom CYP3A4-fenotype og dosejustert
serumkonsentrasjon av venlafaksin og metabolitter i
kvinner og menn
Menn

Kvinner

30
C:D venlafaksin + ODMV

C:D venlafaksin + ODMV

30

20

10

0

20

10

0
0

100

200

300

4b-OH-K

400

500 0

100

200

300

4b-OH-K

Figur 3.2 Korrelasjon mellom CYP3A4-fenotype, målt som 4β-OH-K, og dosejustert total aktiv
serumkonsentrasjon av venlafaksin(nM/mg) hos kvinner og menn, merket med henholdsvis rød og blå.
Spearman r-verdi = 0,01967 (p-verdi = 0,8063) og 0,09635 (p-verdi =0,1198) for henholdsvis menn og kvinner
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Det ble påvist statistisk signifikant korrelasjon mellom økt total aktiv dosejustert
serumkonsentrasjon og økt CYP3A4-aktivitet for kvinner og menn som ett utvalg, tabell 3.4.
Statistisk signifikant sammenheng mellom økt CYP3A4 og økt serumkonsentrasjon av total
aktiv serumkonsentrasjon hos kvinner og menn som separate populasjoner ble ikke påvist.
Økt CYP3A4-aktivitet korrelerte med økt dosejustert serumkonsentrasjon av NDMV hos
kvinner og begge kjønn som én populasjon, men ikke hos menn. For begge kjønn som én
populasjon korrelerte økt CYP3A4-aktivitet med økt dosejustert serumkonsentrasjon av
ODMV. For grafisk fremstilling av korrelasjon mellom økende CYP3A4-fenotype og
umetabolisert venlafaksin og metabolitter se vedlegg.
Tabell 3.4 Korrelasjon mellom CYP3A4-fenotype og dosejusterte serumkonsentrasjoner av venlafaksin og
metabolitter

Menn

Kvinner

Begge kjønn

r

p-verdi

r

p-verdi

r

p-verdi

C:D VEN + ODMV

0,01967

0,8063

0,09635

0,1198

0,1040

0,0331

C:D venlafaksin

-0,0280

0,7269

0,04442

0,4741

0,01796

0,7136

C:D NDMV

0,1355

0,0895

0,1736

0,0048

0,1580

0,0012

C:D ODMV

0,03257

0,6846

0,1033

0,0952

0,1162

0,0172
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3.4 Estimerte effekter av CYP3A4-og CYP2D6-fenotype i
multivariatanalyser for dosejustert serumkonsentrasjon
av venlafaksin og metabolitter i kvinner og menn
3.4.1 Total aktiv serumkonsentrasjon av venlafaksin i kvinner
Tabell 3.5a Estimerte effekter av inkluderte variabler for dosejustert total aktiv serumkonsentrasjon av
venlafaksin hos kvinner

Variabel
Tidsdifferanse (t)
Alder (år)

C:D VEN + ODMV (nM/mg)a

p-verdi

-0,117 (0,042)

0,005

0,075 (0,011)

<0,001

1

-0,005 (0,007)

0,453

2

0,750 (0,371)

0,053

CYP3A4-fenotype
CYP2D6-fenotype
2

r
a

0,187

Estimert konstant 5,791±1,085 (SE) nM/mg
1
Målt som 4β-OH-K (nM)
2
Målt som NDMV/ODMV-ratio

For kvinner estimerte multivariatanalysen at hverken CYP2D6- eller CYP3A4-fenotype var
signifikant for total aktiv serumkonsentrasjon av venlafaksin. Videre gir økning i alder med
ett år gir en reduksjon i total aktiv serumkonsentrasjon av venlafaksin med -0,075 nM/mg (pverdi <0,001), tabell 3.5a. Etter ti år vil det tilsvare en reduksjon på -0,75 nM/mg.
Regresjonsmodellen forklarte 18,7 % av variasjonen i total aktiv serumkonsentrasjon av
venlafaksin hos kvinner.
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3.4.2 Dosejustert total aktiv serumkonsentrasjon av venlafaksin i menn
Tabell 3.5b Estimerte effekter av inkluderte variabler for dosejustert total aktiv serumkonsentrasjon av
venlafaksin hos menn

C:D VEN + ODMV (nM/mg)a

p-verdi

-0,1541 (0,051)

0,004

Alder (år)

0,013 (0,018)

0,469

CYP3A4-fenotype1

-0,004 (0,006)

0,536

CYP2D6-fenotype2

0,655 (0,351)

0,064

Variabel
Tidsdifferanse (t)

r2

0,071

a

Estimert konstant 8,297±1,306 (SE) nM/mg
Målt som 4β-OH-K (nM)
2
Målt som NDMV/ODMV-ratio
1

For menn estimerte multivariatanalysen at total aktiv serumkonsentrasjon av venlafaksin var
tidsdifferansen mellom fra siste dose til blodprøve, tabell 3.5b. Alder og CYP3A4-og
CYP2D6-fenotype var ikke signifikante variabler. Modellen forklarte 7,1 % av variasjonen i
total aktiv serumkonsentrasjon av venlafaksin hos menn.

3.4.3 Dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin i kvinner
Tabell 3.6a Estimerte effekter av inkluderte variabler for dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin hos
kvinner

C:D venlafaksin (nM/mg)a

p-verdi

Tidsdifferanse (t)

-0,030 (0,019)

0,116

Alder (år)

0,022 (0,005)

<0,001

CYP3A4-fenotype1

-0,007 (0,003)

0,032

CYP2D6-fenotype2

2,285 (0,174)

<0,001

Variabel

r2
a

0,446

Estimert konstant 1,241±0,490(SE) nM/mg
Målt som 4β-OH-K(nM)
2
Målt som NDMV/ODMV-ratio
1

Multivariatanalysen estimerte at alder, CYP2D6-og CYP3A4-fenotype var en statistisk
signifikante variabler for doserjustert serumkonsentrasjon av venlafaksin i kvinner. Redusert
CYP2D6-aktivitet fører til en økning i dosejustert venlafaksin med 2,285 nM/mg (p-verdi
<0,001), tabell 3.6a. Økt CYP3A4-aktivitet fører til 0,007 nM7mg reduksjon i dosejustert
serumkonsentrasjon av venlafaksin (p-verdi = 0,032), tabell 3.6a. Ti års økning i alder
resulterer i 0,25 nM/mg økning i dosejustert venlafaksin(p-verdi <0,001),
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tabell 3.3a.

Tidsdifferanse var ikke statistisk signifikant variabel. Modellen forklarte 44,6% av
variasjonen i dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin hos kvinner.

3.4.4 Dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin i menn
Tabell 3.6b Estimerte effekter av inkluderte variabler for dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin hos
menn

Variabel
Tidsdifferanse(t)
Alder(år)

C:D venlafaksin (nM/mg)a

p-verdi

-0,059(0,027)

0,031

0,014(0,009)

0,145

1

-0,001(0,003)

0,769

2

1,577(0,187)

<0,001

CYP3A4-fenotype
CYP2D6-fenotype
r2

0,325

a

Estimert konstant 1,952±0,694(SE) nM/mg
1
Målt som 4β-OH-K(nM)
2
Målt som NDMV/ODMV-ratio

Multivariatanalysen estimerte at CYP2D6-fenotype var en signifikant variabel for endringer i
dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin hos menn. Redusert CYP2D6-aktivitet vil føre
til en 1,577 nM/mg økning i dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin (p-verdi <0,001),
tabell 3.6b. Tidsdifferanse var en annen statistisk signifikant variabel, for hver time etter
tablettinntak vil dosejustert serumkonsentrasjon reduseres med 0,059 nM/mg (p-verdi =
0,031), tabell 3.6b. CYP3A4-fenotype og alder var ikke statistisk signifikante variabler.
Modellen forklarte 32,5% av variasjonen i dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin hos
menn.

3.4.5 Dosejustert serumkonsentrasjon av NDMV i kvinner
Tabell 3.7a Estimerte effekter av inkluderte variabler for dosejustert serumkonsentrasjon av NDMV hos kvinner

Variabel
Tidsdifferanse (t)
Alder (år)

C:D NDMV (nM/mg)a

p-verdi

-0,006 (0,010)

0,581

0,013 (0,003)

<0,001

1

CYP3A4-fenotype

0,000 (0,002)

0,850

CYP2D6-fenotype2

2,577 (0,094)

<0,001

r2
a

0,760

Estimert konstant -0,281±0,263 (SE) nM/mg
1
Målt som 4β-OH-K (nM)
2
Målt som NDMV/ODMV-ratio
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For kvinner estimerte multivariatanalysen at CYP2D6-fenotype var en statistisk signifikant
variabel for dosejustert serumkonsentrasjon av NDMV. Reduksjon i CYP2D6-aktivitet fører
til en økning i dosejustert serumkonsentrasjon av NDMV med 2,577 nM/mg (p-verdi
<0,001), tabell 3.7a. Alder var også en signifikant variabel og fører til en 0,013 nM/mg
økning dosejustert serumkonsentrasjon av NMDV (p-verdi <0,001), tabell 3.7a.
Tidsdifferanse og CYP3A4-fenotype var ikke statistisk signifikant for den dosejusterte
serumkonsentrasjonen av NDMV. Modellen forklarte 76 % av variasjonen i dosejustert
serumkonsentrasjon av NMDV.

3.4.6 Dosejustert serumkonsentrasjon av NDMV i menn
Tabell 3.7b Estimerte effekter av inkluderte variabler for dosejustert serumkonsentrasjon av NDMV hos menn

Variabel
Tidsdifferanse(t)
Alder(år)

C:D NDMV(nM/mg)a

p-verdi

-0,006(0,009)

0,491

0,005(0,003)

0,093

1

-6,091E-5(0,001)

0,950

2

1,461(0,058)

<0,001

CYP3A4-fenotype
CYP2D6-fenotype
r2
a

0,81

Estimert konstant 0,157±0,215 (SE) nM/mg
1
Målt som 4β-OH-K(nM)
2
Målt som NDMV/ODMV-ratio

For menn estimerte multivariatanalysen at CYP2D6-fenotype var statistisk signifikant for
dosejustert serumkonsentrasjon av NDMV. Reduksjon i CYP2D6-aktivitet fører til en 1,461
nM/mg økning i dosejustert serumkonsentrasjon av NDMV (p-verdi <0,001), tabell 3.7b.
Verken tidsdifferanse, alder eller CYP3A4-fenotype var statistisk signifikante variabler for
dosejustert serumkonsentrasjon av NDMV. Modellen forklarte 81 % av variasjonen i
dosejustert serumkonsentrasjon av NDMV hos menn.
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3.4.7 Dosejustert serumkonsentrasjon av ODMV i kvinner
Tabell 3.8a Estimerte effekter av inkluderte variabler for dosejustert serumkonsentrasjon av ODMV hos kvinner

Variabel
Tidsdifferanse(t)
Alder (år)

C:D ODMV (nM/mg)a

p-verdi

-0,087 (0,030)

0,003

0,053 (0,008)

<0,001

1

0,001 (0,005)

0,756

2

-1,535 (0,275)

<0,001

CYP3A4-fenotype

CYP2D6-fenotype
r2

0,230

a

Estimert konstant 4,827±0,766 (SE) nM/mg
1
Målt som 4β-OH-K(nM)
2
Målt som NDMV/ODMV-ratio

Multivariatanalysen estimerte at CYP2D6-fenotype er en statistisk signifikant variabel for
dosejustert serumkonsentrasjon av ODMV. Reduksjon i CYP2D6-aktivitet vil føre til 1,535
nM/mg reduksjon i dosejustert serumkonsentrasjon av ODMV (p-verdi <0,001), tabell 3.8a.
En annen statistisk signifikant variabel var alder, dosejustert serumkonsentrasjon av ODMV
vil øke med 0,051 nM/mg hvert fylte år (p-verdi <0,001), tabell 3.8a. Tidsdifferanse var også
en signifikant variabel. CYP3A4-fenotype var ikke en statistisk signifikant variabel.
Regresjonsmodellen forklarte 23 % av variasjonen i dosejustert serumkonsentrasjon av
ODMV.

3.4.8 Dosejustert serumkonsentrasjon av ODMV i menn
Tabell 3.8b Estimerte effekter av inkluderte variabler for dosejustert serumkonsentrasjon av ODMV hos menn

Variabel
Tidsdifferanse (t)
Alder (år)

C:D ODMV (nM/mg)a

p-verdi

-0,092 (0,034)

0,008

-0,001 (0,012)

0,936

1

CYP3A4-fenotype

-0,003 (0,004)

0,492

CYP2D6-fenotype2

-0,922 (0,236)

<0,001

r2
a

0,145

Estimert konstant 6,328±0,889 (SE) nM/mg
Målt som 4β-OH-K(nM)
2
Målt som NDMV/ODMV-ratio
1
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CYP2D6-fenotype ble estimert å være en statistisk signifikant variabel for dosejustert
serumkonsentrasjon av ODMV. Redusert CY2D6-aktivitete vil føre til en 0,922 nM/mg
reduksjon i dosejustert serumkonsentrasjon av ODMV (p-verdi <0,001), tabell 3.8b.
Tidsdifferanse var også en statistisk signifikant variabel. Videre var ikke CYP3A4-fenotype
og alder statistisk signifikante variabler. Regresjonsmodellen forklarte 14,5 % av variasjonen
i dosejustert serumkonsentrasjon til ODMV.
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4 DISKUSJON
Studien inkluderte et stort antall pasienter (n=420) noe som tillot bruk av multippel lineær
multivariat regresjonsanalyse for å estimere sammenhengen mellom CYP3A4- og CYP2D6fenotype og interindividuell variasjon i dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin og
metabolitter i kvinner og menn. Fordelen med multivariat analyse er at den vil korrigere for
variabler, slik som alder og tidsdifferanse som er potensielt skjevfordelt i utvalgene. En
ulempe med lineær multivariat analyse er at den evaluerer grad av lineære korrelasjoner
mellom uavhengige og avhengige variable i utvalget. Det er ikke gitt at sammenhenger
mellom uavhengige og avhengige variabler er lineære. Spearman rank korrelasjonstest ble
derfor utført for å undersøke eventuelle ikke lineære sammenhenger mellom CYP3A4-og
CYP2D6-fenotype og dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin og metabolitter i
kvinner og menn. Spearman rank test er imidlertid en univariat statistisk analyse, som ikke
muliggjør justering for andre potensielle forklaringsvariabler enn de som testes.
Univariat korrelasjonsanalyse påviste en klar, men ikke statistisk signifikant sammenheng
mellom dosejustert total aktiv serumkonsentrasjon av venlafaksin og redusert CYP2D6aktivitet i verken kvinner, menn eller begge kjønn som én populasjon, tabell 3.3. Dette
samsvarte med resultatene fra multippel lineær regresjonsanalyse, tabell 3.5a og 3.5b. For
både kvinner og menn ble det i multivariatanalysene estimert en økning i dosejustert total
aktiv serumkonsentrasjon av venlafaksin ved gradvis redusert CYP2D6-fenotype, men
estimatene var ikke statistisk signifikante (p-verdier 0,053 og 0,064), tabell 3.5a 3.5b.
Økende dosejustert total aktiv serumkonsentrasjon av venlafaksin ved redusert CYP2D6fenotype var i tråd med en studie utført av McAlpine et al. som påvist signifikant
sammenheng mellom total aktiv serumkonsentrasjon av venlafaksin og CYP2D6-aktivitet i
begge kjønn som én populasjon (70). McAlpine et al. brukte ”genotypeaktivitets”-skår som et
mål på CYP2D6-fenotype, der PM-genotype fikk skår 0 og EM-genotype fikk skår 1 (70). I
vår studie ble NDMV/ODMV-ratio brukt som en kontinuerlig variabel og kan derfor tenkes å
gi en bedre indikasjon på faktisk fenotype. Selv om studiedesign skiller seg den del, tyder
dataene

samlet

sett

på

at

CYP2D6-fenotype

er

bestemmende

for

den

aktive

serumkonsentrasjonen som oppnås per dose ved behandling med venlafaksin.
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Univariat korrelasjonsanalyse påviste sterk statistisk sammenheng mellom dosejustert
serumkonsentrasjon av venlafaksin og CYP2D6-aktivitet uavhengig av kjønn, tabell 3.3.
Dette samsvarte med resultatene fra multivariatanalysene, og viser at CYP2D6 tydelig er
sentral i metabolismen av venlafaksin, tabell 3.6a og 3.6b. Tidligere studier har også vist
assosiasjon mellom PM CYP2D6-fenotype og høyere serumkonsentrasjon av venlafaksin
(24, 25).
Hovedmetabolitten til venlafaksin er ODMV og dannes enzymatisk via CYP2D6. Lavere
CYP2D6-aktivitet vil dermed føre til redusert omdannelse av venlafaksin til ODMV, og
dermed føre til henholdsvis økt og redusert serumkonsentrasjon av venlafaksin og ODMV.
Spearman rank test viste sterk korrelasjon mellom dosejustert serumkonsentrasjon av ODMV
og

CYP2D6-fenotype

uavhengig

av

kjønn,

tabell

3.3.

Dette

samsvarte

med

multivariatanalysene som viste at CYP2D6-fenotype er signifikant for dosejustert
serumkonsentrasjon ODMV i begge kjønn som separate populasjoner, tabell 3.8a og 3.8b.
Den estimerte betydning av CYP2D6-fenotype var større hos kvinner enn menn, noe som kan
bety at CYP2D6 har relativt sett har større betydning for totalmetabolismen av venlafaksin
hos kvinner enn menn.
Statistisk signifikant univariat sammenheng mellom dosejustert serumkonsentrasjon av
NDMV og redusert CYP2D6-fenotype ble påvist uavhengig av kjønn, tabell 3.3. Funnene
samsvarte med multivariat analysen som også viste signifikant korrelasjon mellom redusert
CYP2D6-aktivitet og dosejustert serumkonsentrasjon av NDMV, tabell 3.7a og 3.7b. Samlet
viser resultatene at CYP2D6-fenotype er sterkt predikerende for produksjonen av NDMV,
som er assosiert med bivirkninger ved venlafaksin behandling (25, 26). Dette støttes også av
tidligere studier der det har blitt observert statistisk signifikant økt dosejustert
serumkonsentrasjon av NDMV i personer med PM CYP2D6-fenotype i forhold til EM
CYP2D6-fenotype (25, 71)
Univariat korrelasjonsanalyse estimerte signifikant sammenheng mellom CYP3A4-fenotype
og dosejustert total aktiv serumkonsentrasjon av venlafaksin i kvinner og menn som samlet
populasjon, men ikke kvinner og menn som separate utvalg, tabell 3.4. Overraskende var den
estimerte Spearman r-verdi positiv noe som innebærer økende dosejustert total aktiv
serumkonsentrasjon. Observasjonen var ikke i samsvar med vår hypotese om reduksjon i
dosejustert serumkonsentrasjon av ODMV ved økende CYP3A4-aktivtet. Økningen i total
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aktiv serumkonsentrasjon skyldes primært den økte dosejusterte serumkonsentrasjonen av
ODMV med økende CYP3A4-aktivitet. Observasjonen kunne vært forklart med økende
venlafaksin-omdannelse til ODMV, som har lengre halveringstid enn modersubstansen. Dette
er lite sannsynlig da CYP3A4 ikke antas å være involvert i O-demetylering av venlafaksin,
men bare N-demetylering (71). En in vitro-studie utført av Fogelman et al. viser at ODMV
omdannes via CYP2C9,- 2C19 og 2D6, der CYP2D6 er det mest dominante enzymet (72).
Studien viste ikke at CYP3A4 omdannet venlafaksin til ODMV. Videre dannes ikke
CYP3A4-biomarkøren 4β-OH-K via CYP2C9, -2C19 og 2D6 (65). Forklaringen for hvorfor
dosejustert total aktiv serumkonsentrasjon øker med økende CYP3A4-aktivitet er uklar, og
må følges nøye opp i videre studier.
CYP3A4 er foreslått som det viktigste enzymet i metabolismen av venlafaksin til NDMV
(73, 74). Det ble påvist statistisk signifikant positiv korrelasjon mellom CYP3A4-fenotype og
dosejustert serumkonsentrasjon av NDMV i kvinner, men ikke i menn, tabell 3.4. Flere
studier viser at kvinner har høyere CYP3A4-kapasitet enn menn (45, 51, 55), noe som kan
forklare funnet. Korrelasjonen estimert av Spearman rank test

samsvarte ikke med

resultatene fra multippel lineær regresjonsanalyse der en eventuell sammenheng mellom
CYP3A4-fenotype ikke var i nærheten av signifikant, tabell 3.7a og 3.7b. På den andre siden
var CYP2D6-fenotype en meget sterk prediktor for dosejustert serumkonsentrasjon av
NDMV både i univariat korrelasjonsanalyse og multippel lineær regresjonsanalyse, tabell 3.3,
3.7a og 3.7b. Funnet reflekterer mest sannsynlig at CYP2D6 vil bestemme tilgjengeligheten
av venlafaksin for produksjon av NDMV. Metabolismen av NDMV via CYP3A4 er vanligvis
en sekundær metabolismevei som blir sentral ved nedsatt CYP2D6-aktivitet. Totalt sett vil
det være grunn til å tro at personer med redusert CYP2D6-fenotype og økt CYP3A4-fenotype
er utsatt for høye serumkonsentrasjoner av NDMV og dermed potensielt toksiske
bivirkninger under venlafaksin behandling.
Multivariat analyse for dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin estimerte en
signifikant betydning av CYP3A4-fenotype for individuell variasjon i kvinner, tabell 3.6a.
Selv om Spearman rank test ikke påviste signifikant korrelasjon mellom dosejustert
venlafaksin og økt CYP3A4-aktivtet i verken kvinner eller menn, kan dette tyde på at
CYP3A4 spiller en viss rolle i den totale metabolismen av venlafaksin. Dette støttes av en
studie utført av Lindh et al. der ble det administrert ketokonazol, en potent CYP3A4-
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inhibitor, sammen med venlafaksin i 21 friske frivillige personer (75). Studien viste at
ketokonazol medførte en drøyt 30 % økning i serumkonsentrasjon av venlafaksin i personer
med EM CYP2D6-fenotype (75). Dette samsvarer med vårt funn om at CYP3A4 har en liten,
men samtidig begrenset betydning for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av
venlafaksin.
I populasjonen inkludert var det en høyere prosentandel kvinner enn menn, noe som er i tråd
med at forekomsten av depresjon er høyere i kvinner. Alder hadde gjennomgående en
signifikant

effekt

på

dosejusterte

venlafaksin-

og

metabolittkonsentrasjoner

i

multivariatanalysene for kvinner, men ikke hos menn, tabell 3.5a-3.8b. Effektestimatene av
alder lå i størrelsesorden 10-50 % økning i dosejustert serumkonsentrasjoner av venlafaksin
og metabolitter per 10 års aldersøkning fra laveste alder i modellen (17 år), tabell 3.5a-3.8a.
Grunnen til at alder ser ut til å ha utelukkende betydning for eksponering av venlafaksin og
metabolitter hos kvinner er uklar. Om kjønn påvirker aktiviteten av CYP2D6 er omdiskutert,
noen studier har påvist høyere aktivitet i kvinner enn menn og en årsak kan være forskjeller i
kjønnshormoner (55). En studie har påvist økt CYP2D6-aktivitet under graviditet (76) noe
som tyder på at økt nivå av kjønnshormoner i kvinner medfører økt CYP2D6-aktivitet. Dette
impliserer også at eldre kvinner etter menopause, potensielt kan få lavere enzymaktivitet av
CYP2D6 som følge av redusert mengde kjønnshormoner. På den andre siden har andre
studier ikke funnet at CYP2D6 er påvirket av kjønnshormoner (55). En annen årsak for
betydning av alder i kvinner kan være at venlafaksin er et legemiddel med høy hepatisk
ekstraksjonsratio (definert som ≤ 60%) (77). Legemidler med høy ekstraksjonsratio vil være
mer utsatt ved endringer i blodtilførsel til lever og lavere blodtilførsel vil kunne føre til
redusert hepatisk clearance og dermed redusert serumkonsentrasjon (77). Kvinner har
generelt høyere blodtilførsel til organer enn menn (54) og ved økende alder vil hepatisk
blodtilførsel reduseres med 20-50 % (78). Det kan derfor tenkes at med økende alder vil
kvinner være mer utsatt for endringer i serumkonsentrasjon av legemidler med høy hepatisk
ekstraksjonsratio slik som venlafaksin.
Studien er basert på data fra terapeutisk legemiddelmonitoreringsdatabase noe som kan
medføre feilkilder og begrensninger i studiematerialet. Opplysningene oppgitt på
rekvisisjonsskjemaet er eneste kilde til informasjon om pasienten. Informasjonen oppgitt på
rekvireringsskjema kan være mangelfull og utfyllingsgraden varierer fra lege til lege. Ikke
alle leger oppgir informasjon om hvilke andre legemidler som er brukt noe som medfører
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potensielt uoppdagede interaksjoner. En annen feilkilde er kan være eventuelle sykdommer
som kan påvirke for eksempel opptak eller eliminasjon av legemidlet, samt mangelfull
informasjon om etterlevelse (compliance) blant pasientene. Alle overnevnte faktorene vil
bidra til variasjon i dosejusterte serumkonsentrasjoner som ikke er biologisk betinget, og kan
dermed svekke muligheten til å finne signifikante effekter av biologiske variable, som for
eksempel CYP2D6- og CYP3A4-fenotype. Likevel vil det være fordeler med å basere en slik
studie på naturalistiske data i forhold til friske frivillige. Resultatene vil kunne gi et bedre
bilde av den faktiske variasjonen i pasientene og det gir mulighet for å inkludere et større
antall pasienter.
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5 KONKLUSJON
Denne studien viser at total aktiv dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin blir tydelig,
men ikke signifikant påvirket CYP2D6-fenotype. Fenotypen til CYP2D6 er tydelig assosiert
med interindividuell variasjon i dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin og
metabolitter uavhengig av kjønn. CYP2D6-fenotype er av stor betydning for den
interindividuelle variasjonen i dosejustert serumkonsentrasjon av metabolitten NDMV,
uavhengig av kjønn. Videre ble det vist at fenotypen til CYP3A4 har noe betydning for den
interindividuelle variasjonen av venlafaksin og metabolitter, men ikke i like stor grad som
CYP2D6. Spesielt i kvinner var CYP3A4 assosiert med interindividuell variasjon i
dosejustert serumkonsentrasjon av venlafaksin og metabolitter. I kvinner var alder en
gjennomgående signifikant variabel for interindividuelle forskjeller i dosejustert total aktiv
serumkonsentrasjon av venlafaksin, umetabolisert venlafaksin og metabolitter.
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Vedlegg / Appendiks
Grafisk fremstilling av korrelasjon mellom CYP2D6-fenotype og dosejustert
venlafaksin
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Figur A Korrelasjon mellom CYP2D6-fenotype, målt som NDMV/ODMV-ratio, og dosejustert
serumkonsentrasjon av venlafaksin(nM/mg) hos kvinner og menn, merket med henholdsvis rød firkant og blå
sirkel. Spearman r-verdi 0,5816 (p-verdi <0,001), 0,6200 (p-verdi <0,001) og 0,5945 (p-verdi <0,001)
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Grafisk fremstilling av korrelasjon mellom CYP2D6-fenotype og dosejustert NDMV
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Figur B Korrelasjon mellom CYP2D6-fenotype, målt som NDMV/ODMV-ratio,
og dosejustert
serumkonsentrasjon av NDMV (nM/mg) hos kvinner og menn, merket med henholdsvis rød firkant og blå
sirkel. Spearman r-verdi 0,9269 (p-verdi <0,001), 0,9405 (p-verdi <0,001) og 0,9318 (p-verdi <0,001) for
henholdsvis kvinner, menn og begge kjønn som én populasjon.
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Grafisk fremstilling av korrelasjon mellom CYP2D6-fenotype og dosejustert ODMV
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Figur C Korrelasjon mellom CYP2D6-fenotype, målt som NDMV/ODMV-ratio, og dosejustert
serumkonsentrasjon av ODMV (nM/mg) hos kvinner og menn, merket med henholdsvis rød firkant og blå
sirkel. Spearman r-verdi -0,2418 (p-verdi <0,001), -0,3965 (p-verdi <0,001) og -0,2895 (p-verdi <0,001) for
henholdsvis kvinner, menn og begge kjønn som én populasjon.
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Grafisk fremstilling av korrelasjon mellom CYP3A4-fenotype og dosejustert
venlafaksin
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Figur D Korrelasjon mellom CYP3A4-fenotype, målt som 4β-OH-K, og dosejustert serumkonsentrasjon av
venlafaksin(nM/mg) hos kvinner og menn, merket med henholdsvis rød firkant og blå sirkel. Spearman r-verdi
0,04442 (p-verdi = 0,4741), -0,02800 (p-verdi = 0,7269) og 0,01796 (p-verdi = 0,7136) for henholdsvis kvinner,
menn og begge kjønn som én populasjon
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Grafisk fremstilling av korrelasjon mellom CYP3A4-fenotype og dosejustert NDMV
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Figur E Korrelasjon mellom CYP3A4-fenotype, målt som 4β-OH-K, og dosejustert serumkonsentrasjon av
NDMV (nM/mg) hos kvinner og menn, merket med henholdsvis rød firkant og blå sirkel. Spearman r-verdi
0,1736 (p-verdi = 0,0048), 0,1355 (p-verdi = 0,0895) og 0,1580 (p-verdi 0,0012) for henholdsvis kvinner, menn
og begge kjønn som én populasjon.
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Grafisk fremstilling av korrelasjon mellom CYP3A4-fenotype og dosejustert ODMV
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Figur F Korrelasjon mellom CYP3A4-fenotype, målt som 4β-OH-K, og dosejustert serumkonsentrasjon av
ODMV (nM/mg) hos kvinner og menn, merket med henholdsvis rød firkant og blå sirkel. Spearman r-verdi
0,1033 (p-verdi 0,0952), 0,0325 (p-verdi = 0,6846) og 0,1162 (p-verdi = 0,0172) for henholdsvis kvinner, menn
og begge kjønn som én populasjon.
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