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Sammendrag 

Bakgrunn: CYP3A4 er dét cytokrom P450 (CYP)-enzymet som er involvert i metabolismen 

av flest legemidler. Det er stor intra- og interindividuell variasjon i CYP3A4-fenotype, og 4β-

hydroksykolesterol (4β-HK) er en lovende endogen biomarkør for denne variasjonen. Det er 

tidligere beskrevet at kvinner har høyere CYP3A4-aktivitet enn menn, men det er til nå lite 

kjent om hvilken betydning alder kan ha for disse kjønnsforskjellene. Den primære hensikten 

med oppgaven var derfor å undersøke betydning av alder for kjønnsforskjell i CYP3A4-mediert 

metabolisme hos pasienter behandlet med eller uten enzyminduserende antiepileptika. I tillegg 

ble betydning av alder for CYP3A4-fenotype undersøkt for kvinner og menn.  

Metode: Studien ble gjennomført ved å måle 4β-HK-konsentrasjonen i lagrede serumprøver, 

der det allerede var utført rutineanalyse av utvalgte antiepileptika. Til sammen ble serumprøver 

fra totalt 1000 pasienter lagret for mulig inklusjon i studien, hvorav 500 var behandlet med én 

eller flere enzyminduserende antiepileptika (karbamazepin, fenobarbital og/eller fenytoin), og 

de resterende 500 behandlet med en ikke-induser (levetiracetam). Fra laboratoriedatabasen ble 

det hentet ut informasjon om serumkonsentrasjon og dose av gitt antiepileptikum, samt kjønn 

og alder tilknyttet de inkluderte prøvene/pasientene. 4β-HK-konsentrasjonen ble bestemt ved 

UPLC-MS/MS, og deretter sammenlignet mellom kvinner og menn i følgende aldersgrupper 

18 - 44, 45 - 55 og > 55 år. Statistiske sammenligninger i 4β-HK-nivå mellom kvinner og menn 

i ulike aldersgrupper hos pasienter med og uten bruk av enzymindusere, ble utført ved bruk av 

ikke-parametriske, to-halede Mann-Whitney analyser. Det ble i tillegg utført ikke-parametriske, 

Kruskal-Wallis analyser for å sammenligne 4β-HK-nivå mellom ulike aldersgrupper hos 

kvinner og menn, både for pasienter behandlet uten enzyminduser og med karbamazepin som 

induser, som viste seg å være den mest brukte enzyminduseren. 

Resultater: Totalt ble 804 pasienter inkludert i studien, hvorav 415 var fra indusergruppen og 

389 var fra ikke-indusergruppen. Serumkonsentrasjonen av 4β-HK-konsentrasjonen varierte 

mellom 4,4 – 353,3 nM i ikke-indusergruppen (median 54,3 nM), og fra 33,8 – 3945,6 nM 

(median 374,3 nM) i indusergruppen. Median 4β-HK-verdi var signifikant høyere hos kvinner 

enn menn i alle aldersgrupper, både med og uten bruk av CYP3A4-induserende antiepileptika 

(P ≤ 0,0380). Kvinner hadde rundt 40 % høyere median 4β-HK-verdi enn menn i alle 

aldersgruppene. Et unntak var imidlertid ikke-induserte pasienter i den yngste aldersgruppen, 

der observert kjønnsforskjell var mindre (ca. 20 høyere hos kvinner enn menn). Det var ingen 
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signifikant forskjell mellom ulike aldersgrupper blant ikke-induserte kvinner (P = 0,2401) eller 

menn (P = 0,7755), og heller ikke innad blant karbamazepinbehandlede kvinner (P = 0,0642) 

eller menn (P = 0,8808). 

Konklusjon: Denne studien viser at kvinner gjennomgående har høyere CYP3A4-aktivitet enn 

menn uavhengig av alder eller bruk av enzyminduser. Dette kan potensielt være av klinisk 

betydning i form av kjønnsbetinget variasjon i dosebehov for legemidler som i betydelig grad 

metaboliseres av CYP3A4. Høyere observert kjønnsforskjell i 4β-HK-nivå i den yngste 

aldersgruppen med induser sammenlignet med uten, kan tyde på at unge kvinner har en sterkere 

induserbarhet av CYP3A4 enn unge menn. Studien tyder også på at alder ≥ 18 år i seg selv ikke 

endrer CYP3A4-aktivtet, men alder kan likevel være av potensiell betydning for dosebehov av 

CYP3A4-substrater på grunn av andre farmakologiske aldersforskjeller. 
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Forkortelser 

4β-HK   4β-hydroksykolesterol 

4β-HK-d7  4β-hydroksykolesterol-d7 (deuterert internstandard) 

APCI   eng: atmospheric pressure chemical ionization 

AUC   areal under kurve, eng: area under the curve 

CYP   cytokrom P450 

HLOQ   øvre kvantifiseringsgrense eng: higher limit of quantification 

Kinin MR  kinin/3-hydroksykinin metabolsk ratio 

LC-MS/MS  væskekromatografi med tandem massespektrometrisk deteksjon 

LDL   eng: low density lipoprotein 

LLOQ   nedre kvantifiseringsgrense, eng: lower limit of quantification 

LRP   legemiddelrelaterte problemer 

MRM   eng: multiple reaction monitoring 

NHI   Norsk Helseinformatikk 

SFP   Senter for Psykofarmakologi 

TDM   legemiddelmonitorering, eng: therapeutic drug monitoring 

UPLC   eng: ultra perfomance liquid chromatography 
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1 Introduksjon 

1.1 Variasjon i legemiddelrespons 

Legemidler er viktig i forebyggingen og behandlingen av sykdommer og plager, og gir 

utvilsomt en betydelig helsegevinst når det brukes riktig (1). Stadig økende bruk av legemidler 

og bruk av flere legemidler samtidig, øker risikoen for legemiddelrelaterte problemer (LRP) (1, 

2). LRP er en stor utfordring i helsevesenet i dag, og bidrar til økt sykelighet, dødelighet og 

store kostander for samfunnet (3). LRP omfatter blant annet at pasienter bruker for få 

legemidler, for mye legemidler, ikke lenger trenger legemiddelet lenger, at dosen og/eller type 

legemiddel ikke er optimal, én eller flere legemiddelinteraksjoner, nødvendighet av 

legemiddelmonitorering (eng: therapeutic drug monitoring, TDM) eller bivirkninger (3). 

Individuell variasjon i klinisk respons er en kjent utfordring i legemiddelbehandlingen (4). Til 

tross for dette får pasienter ofte samme dose av samme legemiddel. Dette medfører at én gitt 

dose av ett og samme legemiddel kan gi tilfredsstillende behandling hos noen, og ineffektiv 

legemiddelbehandling eller toksiske bivirkninger hos andre (4, 5).  

Spesielt for legemidler med et smalt terapeutisk vindu (legemidler hvor forskjellen mellom 

ineffektiv behandling og toksiske bivirkninger er liten) anses dette som en stor utfordring (6). 

Eksempler på dette er antiepileptika som fenytoin, fenobarbital og karbamazepin, og 

immunosupressive legemidler som ciklosporin og takrolimus (3, 5). Ciklosporin og takrolimus 

brukes i behandlingen av transplantasjonspasienter for å hindre avstøtning av transplanterte 

organer, og konsekvensene av ineffektiv legemiddelbehandling er derfor stor (6). For pasienter 

behandlet med legemidler med smalt terapeutisk vindu krever det tett oppfølging av kvalifisert 

helsepersonell, og TDM anses som nødvendig i behandlingen (3, 5, 7). 

Variasjon i legemiddelrespons omfatter både intraindividuell variasjon (forskjell innad 

individet over tid) og interindividuell variasjon (forskjell mellom individer ved et gitt tidspunkt) 

(6). Alder, kjønn, sykdommer, vekt, gener, miljø og samtidig bruk av andre legemidler er 

faktorer som bidrar til både intra- og interindividuell variasjon i legemiddelrespons (6). 

Variasjonen kan være knyttet til farmakokinetiske- og/eller farmakodynamiske prosesser, som 

henholdsvis innebærer hvordan kroppen håndterer legemiddelet og hvordan legemiddelet 

påvirker kroppen  (5, 8). 
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Interaksjoner ved samtidig bruk av flere legemidler er en av hovedårsakene til variasjon i 

legemiddelrespons (5). I verste fall kan det føre til ineffektiv behandling, sykehusinnleggelser 

og dødsfall (5). Økt kunnskap om årsaker til individuelle forskjeller i legemiddelrespons kan 

bidra til å optimalisere behandlingen til den enkelte pasient (9). 

1.2 Metabolisme av legemidler 

Legemidler metaboliseres i kroppen som en slags forsvarsmekanisme mot fremmedstoffer (10), 

og innebærer ofte at stoffene blir mer vannløselige og dermed lettere skilles ut via nyrene (4). 

Metabolisme er omdannelsen av et kjemisk stoff til et annet, og de omdannede stoffene kalles 

metabolitter (11). Metabolittene dannes ved hjelp av to trinn: fase I- og fase II-reaksjoner. 

Oksidasjon, reduksjon og hydrolyse er eksempler på fase I-reaksjoner, mens fase II-reaksjoner 

innebærer konjugeringsreaksjoner, som for eksempel glukuronidering og metylering. Oftest 

gjennomgår legemidlene først fase I-metabolisme, og deretter fase II-metabolisme, men noen 

legemidler metaboliseres direkte gjennom en fase II-reaksjon (10). 

1.3 Cytokrom P450-systemet 

Cytokrom P450 (CYP)-enzymer metaboliserer en rekke ulike legemidler (9). CYP-enzymene 

blir ansett som en superfamilie og inneholder flere enzymer. De klassifiseres som familier og 

subfamilier, ett tall indikerer tilhørende familie, og deretter én bokstav (fra A til E) som 

indikerer tilhørende subfamilie og til slutt ett nytt tall som angir det enkelte enzym. CYP-

familiene 1-3 er til nå oppdaget i mennesker (8, 10, 12). 

De mest rekvirerte og brukte legemidlene blir metabolisert av CYP-enzymer (9), men til tross 

for at det er identifisert mer enn 50 funksjonelle humane gener som koder for ulike CYP-

enzymer, er det bare rundt tolv av disse som bidrar i legemiddelmetabolismen. Av de tolv, er 

seks av disse alene ansvarlig for metabolismen til 90 % av alle legemidler. Disse seks er 

henholdsvis CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4 og CYP3A5, og alle er 

hovedsakelig lokalisert i lever, men er også å finne i tynntarm, lunger, morkake og nyrer  (9). 

En legmiddelinteraksjon oppstår når ett eller flere legemidler påvirker farmakokinetikken 

og/eller farmakodynamikken til hverandre (13). CYP-enzymer kan både induseres og hemmes 

av andre legemidler, og er derfor årsaken til flere legemiddelinteraksjoner (9). I tillegg kan mat, 
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drikke, naturlegemidler og andre miljøfaktorer påvirke farmakokinetikken og/eller 

farmakodynamikken til legemidler (13). Mange pasienter, og kanskje spesielt eldre, blir ofte 

behandlet med flere ulike legemidler samtidig (polyfarmasi), for ulike tilstander og/eller 

sykdommer (5, 9). Polyfarmasi øker risikoen for legemiddelinteraksjoner, som igjen kan føre 

til ineffektiv behandling hos enkelte og bivirkninger og toksiske effekter hos andre (13).  

Farmakogenetikk er betegnelsen på variasjon i legemiddelrespons, hvor årsaken til variasjonen 

er genetisk betinget (14). Genetisk variabilitet (polymorfisme) kan, i likhet med 

legemiddelinteraksjoner, bidra til betydelige forskjeller i legemiddelmetabolisme (8, 9). Det 

menneskelige genom inneholder flere ulike gener, og ett gen kommer i ulike former; som for 

eksempel ulik øyenfarge, eller ulik evne til å metabolisere ulike legemidler (14). 

Ett individs genom kalles genotype, og genene som kommer til uttrykk i individet kalles 

fenotype. For hvert gen, arver hvert individ ett allel fra hver av foreldrene sine. Et allel kan 

enten være dominant (det uttrykkes fenotypisk) eller recessivt (det utrykkes ikke fenotypisk) 

(14).  

CYP2D6, CYP2C9 og CYP2C19 har stor genetisk betinget variabilitet i fenotype (15, 16). 

Enzymaktiviteten til nevnte enzymer kan variere fra ingen eller meget redusert, til å 

metabolisere raskere enn «normalen» (9, 14). Det er fra tidligere kjent at det er ulik forekomst 

av ulike genvarianter i forskjellige etniske populasjoner, og hyppighet av enkelte genvarianter 

har blitt sett i ulike etniske grupper. Blant annet er enzymaktiviteten av CYP2D6 redusert hos 

8 % av befolkningen i Vest-Europa og USA, og bare 1 – 2 % av den asiatiske befolkningen 

(15). Slik klassifisering kan i enkelte tilfeller bidra til å forklare forskjeller i legemiddelrespons, 

mellom etniske populasjoner, men det blir ofte sett like stor interindividuell variasjon innad én 

etnisk populasjon (14). 

Den viktigste subfamilien i legemiddelmetabolisme er CYP3A, som er involvert i 

metabolismen til mer enn 50 % av alle markedsførte legemidler (4, 12, 17, 18). Det er 

identifisert fire enzymer i denne subfamilien: CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7 og CYP3A43. 

CYP3A43 er lite uttrykt i mennesker, mens CYP3A7 er primært uttrykt i fostre. Bidraget til 

CYP3A43 og CYP3A7 i legemiddelmetabolismen er derfor neglisjerbar (19). CYP3A4 og 

CYP3A5 er i høyest grad uttrykt i lever, og de aller fleste substrater av CYP3A4 metaboliseres 

i tillegg av CYP3A5 (19). Tidligere var kunnskapen om CYP3A5 begrenset, men man har i den 

senere tid blitt oppmerksom på at det kan ha en relevant innvirkning på total CYP3A-
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metabolisme hos individer som uttrykker enzymet (19). En studie fra 2001, viste at når CYP3A5 

først er uttrykt, representerer enzymet minst halvparten av all CYP3A-innhold i lever (20). 

1.3.1 CYP3A4 

CYP3A4 er det enkeltenzymet innen CYP-familien som er involvert i metabolismen av flest 

legemidler (17, 18, 21). Enzymet er hovedsakelig uttrykt i lever, men er også å finne i tarm 

(21). Fordi enzymet er med i metabolismen til over halvparten av alle legemidler, inkludert 

immunosuppressiva, makrolid antibiotika, antihistaminer og benzodiazepiner, vil en eventuell 

inhibering eller induksjon av enzymet kunne føre til mange kliniske relevante interaksjoner 

(22).  

Det er stor interindividuell variasjon i CYP3A-fenotype (17, 20). CYP3A4 og CYP3A5 

metaboliserer mange av de samme substratene, men bidraget til de to enzymene varierer fra 

substrat til substrat. Ofte kan det derfor være vanskelig å skille bidragene fra de ulike enzymene 

til CYP3A-mediert metabolisme (19), og en tidligere studie viste at genotyping av CYP3A4 og 

CYP3A5 ikke reflekterte variabiliteten av CYP3A-aktivitet (23). Det er tidligere sett at 

CYP3A5 i større grad er uttrykt hos afrikanere (60 %) enn i den hvite (33 %) og asiatiske 

befolkningen, og at disse forskjellene i stor grad bidrar til variasjonene CYP3A-mediert 

metabolisme og doserespons (19, 20).  

Variasjon i CYP3A4-uttrykk skyldes både genetiske og ikke-genetiske faktorer (24, 25). 

CYP3A4 er genetisk polymorf og det er til nå beskrevet mer enn 20 allelvarianter (19). Likevel 

kan ikke de genetiske variasjonene forklare den store variasjonen i CYP3A4-aktivitet, fordi 

flere av genvariantene enten er lite uttrykt eller har begrenset funksjonell betydning (19). En 

studie fra 2000 estimerer at 90 % av variasjonen i CYP3A4-fenotype skyldes genetiske faktorer 

(24), mens en nyere studie viser at ikke-genetiske faktorer spiller en større rolle for variasjonen 

i CYP3A-fenotype (25). 
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1.4 Markører for CYP3A4-fenotype 

Det er stor variasjon i CYP3A4-fenotype, men i motsetning til flere enzymer innen CYP2-

familien er ikke genotyping egnet for å predikere denne variasjonen (26, 27). I stedet er det 

nødvendig å benytte en markør som reflekterer for variasjonene i metaboliserende fenotype 

(27). 

Flere studier har sammenlignet ulike endogene og eksogene markører for CYP3A4 (26-29). 

Blant annet har 4β-hydroksykolesterol (4β-HK) i plasma/serum, 6β-hydroksykortison, 6β-

hydroksykortisol/kortisol ratio i urin blitt foreslått som endogene CYP3A4-markører, da 

omdannelsen av kolesterol- og kortisolmetabolittene skjer via CYP3A4 og CYP3A5 (17, 28). 

Bruk av endogene (kroppsegne) markører er en fordel, da man unngår unødvendig 

administrering av eksogene substanser (prober), som potensielt kan bidra til 

fysiologiske/farmakologiske effekter hos forsøkspersoner eller pasienter. Av den grunn blir 

endogene markører ansett som enklere og mer sikkert (29, 30). 6β-hydroksykortisol/kortisol 

ratio i urin har i løpet av det siste tiåret blitt ansett som en god biomarkør for måling av CYP3A-

fenotype, men de siste årene har det blitt stilt spørsmålstegn ved om dette er pålitelig nok, og 

om 6β-hydroksykortisol/kortisol ratio i urin korrelerer godt nok med CYP3A-substrater (8, 29). 

Ulike eksogene markører for CYP3A4-mediert metabolisme har også blitt undersøkt. 

Midazolamclearance i plasma regnes av mange som «gullstandard», men flere studier har 

benyttet kinin/3-hydroksykinin metabolsk ratio (kinin MR) og erytromycin pusteprøve som 

potensielle markører for måling av CYP3A4-aktivitet (26, 27). Midazolam er for mange et 

foretrukket probesubstrat for å måle CYP3A4-aktivitet in vivo. Fordelen med benzodiazepinet 

er at det er kjemisk stabilt, absorberes fullstendig i mage- og tarmkanalen og selektivt kun 

metaboliseres av CYP3A4 (31, 32). 

I en tidligere studie ble kinin sammenlignet med 4β-HK og midazolam som mulige markører 

(26). Det er både fordeler og ulemper ved bruk av de ulike markørene, men studien konkluderte 

med at en kombinasjon av kinin MR og nivå av 4β-HK var det enkleste og mest nøyaktige for 

mål av både CYP3A-induksjon og -inhibisjon (26). 
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1.4.1 4β-hydroksykolesterol 

4β-HK anses som en lovende endogen markør for måling av CYP3A4-aktivitet in vivo (17). 

Markøren er et produkt av oksidert kolesterol, ofte kalt oksysteroler, og oksideres både av 

CYP3A4 og CYP3A5, som vist i figur 1 (17, 33). Det er imidlertid vist at bidraget til CYP3A5 

i omdannelsen av 4β-HK in vitro er liten. Bodin et al. viste at CYP3A4 er > 20 ganger mer 

effektiv enn CYP3A5 i omdannelsen av 4β-HK (34). Dette indikerer at CYP3A5 har relativt 

liten betydning for omdannelsen av kolesterol til 4β-HK (34). 

Ettersom 4β-HK omdannes fra kolesterol, forklarer plasmakonsentrasjonen av kolesterol 

relativt lite av variasjonene i 4β-HK (35). Det ble sett en signifikant (P < 0,0001), men relativt 

svak korrelasjon (r = 0,30) mellom plasmakonsentrasjonen av kolesterol og 4β-HK, og det 

estimeres at ca. 9 % av variasjonen i 4β-HK, skyldes variasjoner i plasmakonsentrasjonen av 

kolesterol (35).  

 

Figur 1: 4β-hydroksykolesterol (4β-HK) oksideres via CYP3A4/5 fra kolesterol. 

Oksysteroler dannes enten via auto-oksidering eller av kolesterolmetaboliserende enzymer, 

som for eksempel CYP3A4 (33). Det blir omdannet relativt lite 4α- og 4β-hydroksykolesterol 

under in vitro oksidering av LDL (eng: low density lipoprotein). I tillegg ble kun lave nivåer av 

de to oksysterolene sett i aterosklerotisk plakk (33). Mengden 4α- og 4β-hydroksykolesterol var 

omtrent lik i både LDL og aterosklerotisk plakk. Likevel ble det målt høye verdier av 4β-HK i 

plasma, men ikke for 4α-hydroksykolesterol (33). Ved samtidig bruk av CYP3A4-induserende 

antiepileptika økte plasmakonsentrasjonen av 4β-HK, mens for 4α-hydroksykolesterol var 

konsentrasjonen uforandret (17, 33). Dette indikerer at 4β-HK dannes in vivo av enzymatiske 

reaksjoner, og det anses som lite sannsynlig at 4β-HK omdannes via auto-oksidering, men heller 

via CYP3A4 (33). 
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Ved bruk av antiepileptika som induserer CYP3A4, har det blitt sett at nivået av 4β-HK øker 

betraktelig (17, 33). I en studie publisert i 2001, var karbamazepin, fenobarbital og fenytoin 

inkludert som enzymindusere, og det ble sett et 10 – 20 ganger forhøyet nivå av 4β-HK i plasma 

ved bruk av nevnte indusere (17, 33). Til sammenligning var 4α-hydroksykolesterol-

konsentrasjonen upåvirket av enzyminduserne, noe som antyder at 4α-hydroksykolesterol ikke 

omdannes av CYP3A4 (33). 

Plasma/serumkonsentrasjonen av 4β-HK økes ved bruk av CYP3A4-indusere og reduseres ved 

bruk av CYP3A4-hemmere (17). Biomarkøren kan derfor brukes til å studere både indusering 

og hemming av CYP3A4 (17). Ulike studier har estimert en halveringstid av 4β-HK på 17 dager 

(17) og 60 timer (34). Ettersom de utførte studiene inkluderte et begrenset antall personer er 

undersøkelser med flere deltakere nødvendig for å anslå nøyaktig hvor lang halveringstiden er 

(36). Selv om estimatene fra eksisterende studier er forskjellige er halveringstiden 

sannsynligvis lang. Den lange halveringstiden resulterer i liten intraindividuell variasjon i 4β-

HK-konsentrasjon under stabile forhold, og på bakgrunn av dette blir 4β-HK ansett som en 

lovende markør for CYP3A4-aktivitet in vivo (17, 33, 35). 

1.5 Antiepileptika som enzymindusere 

Antiepileptika er en samlebetegnelse for legemidler som blant annet brukes i behandlingen av 

epilepsi (37). Legemiddelgruppen har et større bruksområde og brukes i tillegg mot 

hjerterytmeforstyrrelser, bipolare lidelser, migreneprofylakse, angst og nervesmerter (37-39). 

Det skilles mellom de veletablerte («gamle») antiepileptiske legemidlene som fenytoin, 

karbamazepin, valproat og fenobarbital, og de nyere som gabapentin, pregabalin, lamotrigin, 

levetiracetam, topiramat og zonisamid (37). Antiepileptika brukes som en langvarig, ofte 

livslang, behandling, og det er derfor viktig at bivirkningene av legemidlene er så begrenset 

som mulig. De nyere legemidlene er derfor utviklet for å gi færre legemiddelinteraksjoner og 

bivirkninger (37). 

Karbamazepin, fenytoin og fenobarbital har vist å indusere (stimulere) aktiviteten til flere CYP-

enzymer, inkludert CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4 (40). En kontrollert studie med 

midazolom som probesubstrat, og karbamazepin og fenytoin som enzymindusere, viste at 

plasmakonsentrasjon-tidskurven (AUC, eng: area under the curve) av midazolam, var redusert 

med 94 %, sammenlignet med kontrollgruppen som ikke ble behandlet med enzymindusere 
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(41). Halveringstiden med induser var på 1,3 timer, mens kontrollgruppen hadde en 

gjennomsnittlig halveringstid på 3,1 timer (41). Studien viste i tillegg en signifikant forskjell i 

toppkonsentrasjonen av midazolam, som var redusert med 93 % (41). Det ble konkludert med 

at de store farmakokinetiske og farmakodynamiske forskjellene skyldtes induksjon av CYP3A4 

(41). 

4β-HK-konsentrasjonen øker ved samtidig bruk av karbamazepin, fenytoin og/eller 

fenobarbital, og flere studier bruker disse som indusere av CYP3A4-mediert metabolisme (17, 

33, 42). En studie hvor karbamazepin ble brukt som CYP3A4-induser viste at døgndose, men 

ikke serumkonsentrasjon av karbamazepin korrelerte med 4β-HK-nivåer (42). 

1.6 Betydning av kjønn for CYP3A4-fenotype 

Det er vist at kvinner har høyere CYP3A4-nivå enn menn, målt ved hjelp av ulike markører for 

CYP3A4 (12, 17, 42, 43). Observasjonene har blitt sett på tvers av ulike etnisiteter, og 

forskjellen var signifikant hos koreanere, etiopiere og tanzaniere (17). Kjønnsforskjellen ble 

målt som nivå av 4β-HK og ble i tillegg sett hos svensker, men der var forskjellen ikke 

signifikant (17). En studie hvor humane hepatocytter ble undersøkt hadde kvinner dobbelt så 

høy CYP3A4-aktivitet sammenlignet med menn (43). Det er både målt høyere clearance av 

flere CYP3A4-substrater for kvinner enn menn (44), og høyere uttrykt CYP3A4 i lever for 

kvinner em menn (45). Det er til nå ikke belyst nøyaktig hvilke faktorer det er som bidrar til 

kjønnsforskjellen, men det er grunn til å tro at det blant annet kan skyldes faktorer som vekt og 

hormonell status (12, 46).  

Det har i tillegg blitt observert at kvinner har noe høyere induserbarhet av enzymet, 

sammenlignet med menn. Dette har både blitt sett hos mennesker og rotter (42, 43). Lignende 

resultater ble derimot ikke observert på humane hepatocytter, og det er derfor usikkert om kjønn 

påvirker induserbarheten til CYP3A4 (43).  
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1.6.1 Hormonell påvirkning av CYP3A4-fenotype 

Det er liten tvil om at det er en kjønnsforskjell i CYP3A4-aktivitet, men det er foreløpig uklart 

hva som er grunnleggende årsak(er) til forskjellen. Rowland og Tozer foreslår at vekt spiller en 

rolle for variabilitet mellom kvinner og menn i CYP3A4-aktivtet (46), men en annen foreslått 

årsak er hormonelle forskjeller (12). 

Selv om østrogen har vært foreslått som en årsak til kjønnsforskjeller i CYP3A4-aktivtet (22, 

47), viste en studie ingen signifikant forskjell i erytromycin-pustetest (CYP3A4-markør) 

mellom pre- og postmenopausale kvinner. Studien inkluderte imidlertid få deltagere (n = 6 i 

hver gruppe), og det har også vært uenighet om erytromycin-pustetest er en god nok markør for 

å måle CYP3A4-aktivitet in vivo (47). Det kan derfor ikke avkreftes at østrogenstatus spiller en 

rolle for variasjonen i CYP3A4-aktivitet. 

Østrogenproduksjonen reduseres som kjent etter overgangsalderen, som ifølge kilder vanligvis 

inntreffer mellom 45 – 55 år (48, 49). Et søk i reseptregisteret, viser at ca. 20 % av norske 

kvinner i denne aldersgruppen blir behandlet med østrogentilskudd (50). 

1.7 Betydning av alder for legemiddelmetabolisme 

Alder er en potensiell faktor for variasjon i legemiddelrespons, og dosejustering med hensyn til 

alder kan være nødvendig for å oppnå optimal legemiddelbehandling (12, 46). Spesielt for 

nyfødte og eldre har legemidler ofte lengre halveringstid (46). Det skyldes at nyfødte enda ikke 

har utviklet ulike enzymsystemer, som for eksempel CYP-systemet, som vanligvis utvikler seg 

i løpet av det første leveåret (12). Leveren øker i tillegg betraktelig i størrelse under denne tiden, 

samtidig som metabolsk aktivitet modnes (12, 46). 

For eldre vil clearance av legemidler ofte være noe redusert (46). Med økende alder skjer det 

en rekke fysiologiske endringer i kroppen; redusert blodstrøm til lever og nyrer, nedsatt 

nyrefunksjon, forandringer i magesekkens pH og tømming, i tillegg til at tarmmotorikken 

forandres med alderen (46). Som et resultat av dette kan clearance reduseres og halveringstiden 

til legemidler vil øke (12, 46). En oversikt over flere studier viser at alder kan påvirke clearance 

av enkelte CYP3A-substrater, (44, 46). Andre faktorer som potensielt kan påvirke utskillelsen 

av legemidler hos eldre er polyfarmasi og andre sykdommer (12, 46). Eldre bruker ofte flere 
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legemidler, som gir økt risiko for interaksjoner med andre legemidler. I tillegg kan ulike 

sykdommer bidra til en negativ effekt på legemiddelmetabolisme (12, 51). 

Tross potensielt redusert clearance av CYP3A-substrater hos eldre har imidlertid en studie på 

vev fra menneskelever vist økende aktivitet av CYP-enzymer med økende alder (51). Eldre 

kvinner hadde økt CYP1A2-aktivitet, sammenlignet med yngre, mens for CYP2C9, CYP2C8, 

CYP2A6, CYP3A4 og CYP2B6 ble det vist økt enzymaktivitet hos begge kjønn, med økende 

alder (51). Aldersforskjellen var kun signifikant for CYP2C9 etter å ha justert for andre faktorer. 

Ved å kun studere betydning av alder alene, ble det ikke sett noen signifikante forskjeller, men 

ved å ta høyde for kjønn og alder samtidig, ble det sett en signifikant aldersforskjell (51). Dette 

indikerer at alder knyttet til kjønn er av betydning for CYP-aktivitet (51). 

1.8 Hensikt 

Tidligere studier har vist en kjønnsforskjell i CYP3A4-fenotype, og kvinner har 

gjennomgående høyere CYP3A4-aktivitet enn menn (12, 17, 42). Det er tidligere rapportert 

motstridende funn vedrørende potensiell endring i CYP3A4-aktivitet med økende alder (12, 

46). Hvorvidt alder er av betydning for kjønnsforskjellene i CYP3A4-aktivitet er derfor uklart. 

Hensikten med oppgaven var å undersøke betydning av alder for kjønnsforskjell i CYP3A4-

mediert metabolisme, målt som 4β-HK, hos pasienter behandlet med eller uten 

enzyminduserende antiepileptika. I tillegg ble betydningen av alder for CYP3A4-fenotype, 

undersøkt hos både menn og kvinner. 

Sekundært var det også ønskelig å undersøke om bruk av forskjellige enzymindusere påvirker 

serumkonsentrasjonen av 4β-HK ulikt, og hvorvidt serumkonsentrasjonen av 4β-HK korrelerer 

med serumkonsentrasjonen og døgndose av enzymindusere. 
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2 Materiale og metode 

2.1 Pasientmateriale 

Studien tok utgangspunkt i lagrede serumprøver ved Senter for Psykofarmakologi (SFP), 

Diakonhjemmet Sykehus. Serumprøvene var tatt i forbindelse med monitorering av 

legemiddelbehandlingen, hvor pasientene ble behandlet med ulike antiepileptika. I perioden 

mellom januar og september 2016 ble 1000 tilfeldige restprøver av serum lagret i biobank, for 

senere reanalyse av 4β-HK. 500 av disse var serumprøver fra pasienter behandlet med 

enzyminduserende antiepileptika (karbamazepin, fenobarbital og/eller fenytoin), og de 

resterende 500 serumprøver var fra pasienter behandlet med et ikke-induserende 

antiepileptikum (levetiracetam). 

2.1.1 Kartlegging av komedikasjon 

Rekvisisjonsskjemaer for alle pasientene ble hentet fra labdatasystemet Swisslab II – hvor 

informasjon om pasientene er lagret. Det ble hentet ut relevant informasjon om alder, kjønn, 

døgndose, serumkonsentrasjon av aktuell antiepileptika og tidsdifferansen mellom siste dose 

og prøvetaking. Informasjon om eventuelle andre legemidler pasienten ble behandlet med ble 

også hentet ut her. Dette var aktuelt i de tilfellene hvor pasienten ble behandlet med legemidler 

som var potente hemmere av CYP3A4, eller andre legemidler hvor interaksjoner med enzymet 

var rapportert. Identifisering av eventuell komedikasjon med indusere eller hemmere av 

CYP3A4 var basert på en oversiktstabell tilgjengelig fra nettsiden til School of Medicine, 

Indiana University (52). 

Det var kun mulig å hente ut informasjon om hvilke legemidler pasientene ble behandlet med 

ved at legen hadde rekvirert én eller flere legemiddelanalyser og/eller at legen hadde oppført 

hvilke andre legemidler pasienten ble behandlet med på rekvisisjonen. Kromatogrammene fra 

serumanalysene for alle i ikke-indusergruppen ble i tillegg gjennomgått for å undersøke om det 

var påvist eventuelle andre antiepileptika som er mulige CYP3A4-indusere i serumprøven. Det 

ble sett etter karbamazepin, fenobarbital og fenytoin. For indusergruppen ble kun 

kromatogrammene gjennomgått for de 50 serumprøvene med høyest 4β-HK-verdi, og for de 20 

prøvene med lavest 4β-HK-verdi.  
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2.1.2 Eksklusjonskriterier 

Prøvene ble ekskludert etter følgende kriterier: 

- Personer under 18 år 

- Ikke påvist aktuell antiepileptika i serumprøven ved analysering 

- I tilfeller hvor det var flere serumprøver fra én og samme pasient ble den nyeste av 

prøvene inkludert i studien 

- Ikke nok serum til å utføre analyse av 4β-HK 

- I ikke-indusergruppen ble pasientene som samtidig ble behandlet med en induser 

ekskludert fra gruppen 

2.2 Serumkonsentrasjonsmålinger av 4β-HK 

For å bestemme 4β-HK-konsentrasjonen ble det benyttet en validert metode utviklet av en 

tidligere masterstudent ved SFP (53). Metoden hadde tidligere blitt modifisert for å forebygge 

problemer med utfellingsreaksjoner gjort en modifisering av prosedyren, og det ble lagt til et 

trinn hvor prøvene ble overført til filtreringsrør etter reløsing for å filtrere vekk utfellinger før 

selve analysen (54). 

Alle analysene av 4β-HK utført i denne studien ble gjennomført ved SFP. Før analysering ble 

prøvene oppbevart i en fryser med temperatur – 20 °C. Analysene ble gjennomført i løpet av en 

periode fra oktober 2016 til februar 2017. 

2.2.1 Prøveopparbeidelse 

Prøveopparbeidelsen var basert på væske-væske-ekstraksjon. 500 µl med serum ble pipettert ut 

og tilsatt 50 µl internstandard (10 µM 4β-hydroksykolesterol-d7 (4β-HK-d7) i metanol) og 1 ml 

nylaget 1 M natriummetoksidløsning i etanol. For fullstendig hydroksylering av esterbindingen 

mellom 4β-HK og de lange fettsyrene i serumet, ble blandingen stående på benken tildekket 

med aluminiumsfolie. Etter 20 minutter ble blandingen tilsatt 1 mL MilliQ-vann og 4 mL 

heksan, for å separere de hydrofile og de hydrofobe stoffene fra hverandre. Blandingen ble 

manuelt vendt opp og ned i to minutter for å få et godt ekstraksjonsbytte. For å få et klart skille 
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mellom de to væskefasene, ble blandingen sentrifugert ved 2500 g i 5 minutter ved 20 °C. 

Deretter ble blandingen oppbevart i en fryser ved – 80 °C i minst 25 minutter, slik at vannfasen 

ble fullstendig fryst, og den organiske fasen kunne helles over i et nytt rør. Den organiske fasen 

ble så inndampet med en lett nitrogengass-spray ved 37 °C til fullstendig tørrhet i minst 

30 minutter. Deretter ble prøven reløst i 500 µl metanol og pipettert over i filterrør før 

nedkjøling i fryseskap (- 20 °C) i 15 minutter. Etter nedkjøling ble prøven sentrifugert ved 

2500 g i 6 minutter ved 2 °C. Det filtrerte ekstraktet ble så pipettert over i 2 mL glassvialer og 

plassert i autosampler før analyse. 

2.2.2 UPLC-APCI-MS/MS-analyse 

Det ble benyttet et væskekromatografisystem av typen Acquity «ultra performance liquid 

chromatography» (UPLC) koblet til Micromass Quattro Micro tandem massespektrometrisk 

(MS/MS) detektor fra Waters (Milford, MA, USA). Kromatografisk separasjon av stoffene ble 

oppnådd ved bruk av en Acquity UPLC BEH Shield C18-kolonne (1,7 µm, 1,0 x 100 mm; 

Waters) og med en kolonnetemperatur på 40 °C. Det ble injisert 10 µl fra hver prøve og 

mobilfasen bestod av vann og metanol (med forholdet 15:85) med en gradienteluering som vist 

i figur 2. Hastigheten til mobilfasen var på 0,150 mL/min, og analysetiden per prøve var 

10 minutter. Retensjonstiden til 4β-HK var på 3,0 minutter. 

 

 

Figur 2: Mobilfasesammensetning under UPLC-APCI-MS/MS-analysen. 
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Ionekilden mellom kolonnen og MS/MS-detektoren var en «atmospheric pressure chemical 

ionization» (APCI)-probe i positiv mode betingelser, som vist i tabell 1. 

 

Tabell 1: Spesifikasjoner for «atmospheric pressure chemical ionization (APCI)»-probe 

innstilt i positive mode ved bruk av massespektrometrisk MS/MS-detektor. 

Temperatur i ionekilde 130 °C 

Temperatur ved frigjøring av analytt fra frie ioner i mobilfasen 600 °C 

Elektrisk spenning på APCI-nålen 10 µA 

Gassgjennomstrømming på prøvekonen 90 L/t 

Gassgjennomstrømming ved frigjøring av analytt fra frie ioner i 

mobilfasen 

600 L/t 

 

Til deteksjon av 4β-HK og internstandard (4β-HK-d7), ble følgende masseoverganger benyttet 

ved hjelp av «multiple reaction monitoring» (MRM) i MS/MS-detektoren: 

- 4β-HK m/z 385.25           367.45 

- 4β-HK-d7 m/z 392.30            374.50 

Dataprogrammet Masslynx (Waters, Milford, MA, USA), ble brukt til å bearbeide resultatene 

og bestemme topphøyde og retensjonstid til stoffene. Høyden på den kromatografiske toppen 

til 4β-HK, justert for topphøyden til intern standard, ble benyttet som responsvariabel i UPLC-

APCI-MS/MS-metoden. Konsentrasjonen til 4β-HK ble kalkulert ut fra en lineær 

standardkurve basert på åtte standardløsninger med konsentrasjonene 25, 50, 100, 200, 400, 

800, 1200 og 1600 nmol/L (nM) av 4β-HK.  

Analysemetoden var tidligere validert for nøyaktighet og presisjon med en intra- og interdag 

nøyaktighet < 15 % ved 25 nM og < 2 % ved 1600 nM, og presisjon < 8 % ved 25 nM og < 4 % 

ved 1600 nM. Det ble analysert humane serumprøver med kjent konsentrasjon av 4β-HK ved 

hver av analyseserie. Disse serumprøvene var en blanding serum fra flere pasienter og ble brukt 

som kontroll på variasjon innad i og mellom analyseseriene.  
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Metodens nedre kvantifiseringsgrense (LLOQ, eng: lower limit of quantification) var på 25 nM 

og metodens øvre kvantifiseringsgrense (HLOQ, eng: higher limit of quantification) var på 

1600 nM. Alle verdiene utenfor LLOQ og HLOQ ble likevel tatt med i beregningene.  

2.3 Målvariabler 

I denne studien ble CYP3A4-fenotype målt som serumkonsentrasjonen av 4β-HK. For å 

undersøke betydningen av alder for kjønnsforskjeller i CYP3A4-fenotype, ble nivåer av 4β-HK 

sammenlignet mellom kvinner og menn i ulike aldersgrupper. 4β-HK ble sammenlignet mellom 

kvinner og menn på tvers av alder, samt i følgende tre aldersgrupper: 18 – 44, 45 – 55, og 

> 55 år. Sammenligningene av CYP3A4-fenotype mellom kvinner og menn ble gjort hos 

pasienter behandlet med eller uten enzyminduserende antiepileptika, henholdsvis 

karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, eller kun levetiracetam (påvist ved 

serumkonsentrasjonsanalyser). Betydningen av alder for CYP3A4-fenotype ble også evaluert 

ved å sammenligne 4β-HK-nivåer mellom de ulike aldersgruppene hos kvinner og menn, både 

blant brukere og ikke-brukere av enzyminduserende antiepileptika. I kjønns- og 

alderssammenligninger omfattet indusergruppe bare brukere av karbamazepin, siden det 

desidert største datamaterialet forelå for denne induseren. 

Sekundært til studiens hovedendepunkter ble det gjort en sammenligning av 4β-HK-nivåer 

mellom pasienter behandlet med ulike typer av enzyminduserende antiepileptika 

(karbamazepin, fenobarbital og fenytoin). I tillegg ble det gjort en vurdering av om dose og/eller 

serumkonsentrasjon av enzymindusere korrelerte med nivå av 4β-HK. Sistnevnte ble også kun 

gjort for karbamazepinbrukere, av samme årsak som nevnt over. 

2.4 Statistiske analyser 

Statistikkprogrammet GraphPad Prism versjon 6 (GraphPad Software, Inc, San Diego, CA, 

USA) ble benyttet for alle de statistiske analysene, i tillegg til grafisk fremstilling av data. 

Programmet ble brukt til å beregne medianverdi, og for å sammenligne to eller flere grupper. 

Ikke parametriske, to halede Mann-Whitney analyser ble utført for å sammenligne to 

subgrupper, og ikke-parametriske Kruskal-Wallis analyser ble utført for å sammenligne tre eller 

flere subgrupper. 
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For å undersøke om det var kjønnsforskjeller i 4β-HK-nivå ble Mann-Whitney analyser utført. 

Disse sammenligningene ble utført innad alle aldersgruppene, både for ikke-induserte og 

induserte. Kruskal-Wallis analyser ble utført for å undersøke om det var en aldersforskjell i 4β-

HK-nivå hos ikke-induserte og induserte menn og kvinner. 

For å undersøke om bruk av ulike enzymindusere påvirker 4β-HK-konsentrasjonen forskjellig 

ble Kruskal-Wallis analyse utført, og for å sammenligne 4β-HK-nivåer mellom to 

enzymindusere ble Mann-Whitney analyser utført. 

For karbamazepinbrukere ble korrelasjonsanalyser mellom 4β-HK-nivå, og 

døgndose/serumkonsentrasjon av karbamazepin utført ved bruk av ikke-parametriske 

Spearmans’ signed rank analyser. I tillegg ble Mann-Whitney analyser benyttet til å 

sammenligne doseforskjeller mellom kvinner og menn i de ulike aldersgruppene. 

P-verdier lavere enn 0,05 ble ansett som statistisk signifikante, og P-verdier mellom 0,05 – 0,1 

ble ansett som grensesignifikante.  

2.5 Etikk og godkjenninger 

Reanalyse av 4β-HK i innsamlede pasientprøver med hensikt om å undersøke betydning av 

alder og kjønn for CYP3A4-fenotype var forhåndsgodkjent av Regional komité for medisinsk 

og helsefaglig forskningsetikk (Ref. nr. 2014/1191). Etter uthenting av opplysninger fra 

SwissLab II og kobling mot målt konsentrasjon av 4β-HK ble datafilene avidentifisert. 
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3 Resultater 

3.1 Datamateriale 

3.1.1 Beskrivelse av materialet 

Etter eksklusjon av pasientprøver jfr. forhåndsdefinerte kriterier (2.1.2) ble totalt 804 pasienter 

inkludert, hvorav 415 fra indusergruppen og 389 fra ikke-indusergruppen. Tabell 2 gir en 

oversikt over materialet i studien. De hyppigste årsakene til eksklusjon av i alt 196 serumprøver 

skyldes bruk av indusere i ikke-indusergruppen, pasienter < 18 år, og mangel på nok serum til 

å utføre analysen. Bruk av CYP3A4-hemmere ble ikke observert for noen av pasientene. For 

alle pasientene var serumkonsentrasjon av aktuell antiepileptika tilgjengelig. Informasjon om 

døgndose manglet for 71 av pasientene i indusergruppen, og tidsdifferanse mellom siste dose 

og prøvetaking manglet for 140 pasienter i samme gruppe. 

Tabell 2: Presenterer en oversikt av kjønns- og aldersfordelingen blant de inkluderte 

pasientene i henholdsvis induser- og ikke indusergruppene. 

 Ikke-indusergruppe, n = 389 Indusergruppe, n = 415 

Aldersgruppe (år) Kvinner Menn Kvinner Menn 

18-44 74 (61 %) 47 (39 %) 32 (37 %) 54 (63 %) 

45-55 30 (45 %) 37 (55 %) 42 (49 %) 43 (51 %) 

> 55 87 (43 %) 114 (57 %) 124 (51 %) 120 (49 %)  
191 (49 %) 198 (51 %) 198 (48 %) 217 (52 %) 

 

Tabell 3: Fordelingen mellom kjønn, aldersgrupper for de ulike induserne. Prosentandel av 

brukere i angitt aldersgruppen er oppgitt i parentes. 

 

Karbamazepin,  
n = 268 

Fenytoin,  
n = 77 

Fenobarbital,  
n = 37 

Multiple indusere,  
n = 33 

Alders-
gruppe (år) 

Kvinner, 
n (%) 

Menn,  

n (%) 

Kvinner, 
n (%) 

Menn,  

n (%) 

Kvinner,  

n (%) 

Menn,  

n (%) 

Kvinner,  

n (%) 

Menn,  

n (%) 

18-44 32 (37) 50 (58) 0 (0)  1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 

45-55 32 (38) 29 (34) 7 (8) 9 (10) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 3 (4) 

> 55 66 (27) 59 (24) 25 (10) 35 (14) 23 (9) 9 (4) 10 (4) 17 (7) 

  130 (31) 138 (33) 32 (8) 45 (11) 24 (6) 13 (3) 12 (3) 21 (5) 
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I materialet var fordelingen mellom kjønn 48 % kvinner mot 52 % menn. For de ulike 

indusertypene var karbamazepin den mest brukte enzyminduseren, hvor 65 % av 

induserbrukerne ble behandlet med dette legemiddelet alene. Fordelingen mellom kjønn og 

aldersgrupper for de ulike induserne er vist i tabell 3. 

3.1.2 Variasjon i målte 4β-HK-nivåer 

4β-HK-konsentrasjonen ble målt for alle pasientene. Serumnivåene av 4β-HK varierte fra 

4,4 – 353,3 nM (median 54,3 nM) i ikke-indusergruppen, og fra 33,8 – 3945,6 nM (median 

374,3 nM) i indusergruppen. I 15 av serumprøvene ble det målt 4β-HK-nivåer lavere enn 

LLOQ. Alle 15 prøvene var fra ikke-indusergruppen og verdiene varierte fra 4,4 – 24,9 nM. 

Fire av prøvene fra indusergruppen hadde i tillegg en 4β-HK-verdi høyere enn HLOQ. Verdiene 

var 1672,3, 1735,7, 2053,0 og 3945,6 nM. 

 

Figur 3: 4β-hydroksykolesterol (4β-HK)-nivået for de ulike typene antiepileptika. Linjen 

viser median 4β-HK-konsentrasjonen. Forskjellen i 4β-HK-verdi var signifikant for induserne 

(P < 0,0001). 

Figur 3 viser målte serumkonsentrasjoner av 4β-HK, fordelt etter type antiepileptika. Bruk av 

multiple indusere (719,8 nM) ga høyest median 4β-HK-verdi, etterfulgt av karbamazepin 

(394,8 nM), fenytoin (323,7 nM), fenobarbital (173,9 nM) og til slutt levetiracetam (54,3 nM). 

Median 4β-HK-nivå for karbamazepingruppen var signifikant høyere enn median 4β-HK-nivå 

for fenobarbitalgruppen (P < 0,0001) og fenytoingruppen (P = 0,0321). Fenytoingruppen hadde 
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i tillegg signifikant høyere median 4β-HK-nivå enn fenobarbitalgruppen (P < 0,0001). 

Forskjellen i 4β-HK-verdi var signifikant for de tre induserne (P < 0,0001). 

3.2 Sammenligning av 4β-HK-konsentrasjon mellom 

kvinner og menn 

Uavhengig av faktorer som eksempelvis alder, dosering og indusertype, ble det utført en grov 

sammenligning i 4β-HK-konsentrasjon mellom kvinner og menn hos henholdsvis induser- og 

ikke-induserbrukere (figur 4). Ikke-induserte menn hadde en signifikant lavere median 4β-HK-

konsentrasjonen enn ikke-induserte kvinner. Median 4β-HK-konsentrasjon for menn i ikke-

indusergruppen var 48,5 nM, og for kvinner var mediankonsentrasjonen 61,6 nM (figur 4 A). I 

indusergruppen var median 4β-HK-konsentrasjon hos menn 313,8 nM og for kvinner var den 

438,4 nM, som illustrert i figur 4 B. Kjønnsforskjellen var signifikant for begge gruppene 

(P < 0,0001). 

 

Figur 4: Målte serumkonsentrasjoner av 4β-hydroksykolesterol (4β-HK) hos kvinner og menn 

i ikke-induser- (A) og indusergruppen (B). Linjen markerer medianverdien, og 

kjønnsforskjellen var signifikant for både ikke-induser- og indusergruppen (P < 0,0001). 

I ikke-indusergruppen var median 4β-HK-konsentrasjonen for kvinner 27 % høyere enn for 

menn. I indusergruppen var median 4β-HK-konsentrasjonen 40 % høyere for kvinner enn 

menn. Kvinners median 4β-HK-verdi i indusergruppen var 7,1 ganger høyere enn hos kvinner 

i ikke-indusergruppen. Til sammenligning var menns median 4β-HK-verdi 6,5 ganger høyere, 

enn hos menn i ikke-indusergruppen. 
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3.3 Betydning av alder for kjønnsforskjeller i 4β-HK-

konsentrasjon 

3.3.1 Pasienter uten enzyminduser 

Tabell 4 gir en oversikt over median og spredning i 4β-HK-nivå for menn og kvinner, i de ulike 

aldersgruppene (18 – 44, 45 – 55 og > 55 år). Tilhørende P-verdi og ratioen for kvinner/menn 

er i tillegg oppgitt i tabellen. I alle aldersgruppene hadde kvinner signifikant høyere median 4β-

HK-nivå enn menn. I tillegg var spredningen i median 4β-HK-nivå for de ulike aldersgruppene 

større blant kvinner enn menn. Den høyeste medianverdien (73,3 nM), ble sett hos kvinner 

mellom 45 - 55 år, og den laveste ble sett for menn > 55 år. 

 

Tabell 4: Oversikt over median og spredning i 4β -hydroksykolesterol (4β-HK)-nivå for 

kvinner og menn i ulike aldersgrupper, med tilhørende P-verdi og ratioen for kvinner/menn, 

for ikke-indusergruppen. 

Aldersgruppe 

(år) 

Menn (nM) 

(spredning) 

Kvinner (nM) 

(spredning) 

Ratio 

kvinner/menn 

P-verdi 

18 - 44 49,5  

(15,2 – 353,3)    

57,9  

(4,4 – 218,6)  

1,17 ,0314 

45 - 55 51,0  

(22,9 – 98,9) 

73,3  

(19,6 – 240,9)  

1,44 ,0009 

> 55 46,4  

(12,4 – 253,8)  

64,2  

(26,5 – 159,4) 

1,38 < ,0001 

 

Kvinner/menn-ratioen varierte fra 1,17 til 1,44, og kjønnsforskjellen var minst for den yngste 

aldersgruppen. 
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3.3.2 Pasienter med enzyminduser (karbamazepin) 

Tabell 5 gir en oversikt over median og spredning i 4β-HK-nivå for kvinner og menn i ulike 

aldersgrupper. Kvinner har, i likhet med ikke-indusergruppen, signifikant høyere median 4β-

HK-nivå enn menn i alle aldersgrupper. P-verdiene er også oppgitt i tabell 5. Kvinner mellom 

45 – 55 år hadde den høyeste median 4β-HK-verdien, og den laveste 4β-HK-verdien ble 

observert for menn i den yngste aldersgruppen. 

 

Tabell 5: Oversikt over median og spredning i 4β -hydroksykolesterol (4β-HK)-nivå for 

kvinner og menn i ulike aldersgrupper, med tilhørende P-verdi og ratioen for kvinner/menn, 

for karbamazepinbrukere. 

Aldersgruppe 

(år) 

Menn (nM) 

(spredning) 

Kvinner (nM) 

(spredning) 

Ratio 

kvinner/menn 

P-verdi 

18 - 44 331,1  

(83,8 – 758,5) 

474,9  

(103,8 – 1053,9)  

1,43 ,0380 

45 - 55 390,3  

(98,5 – 798,8) 

541,8  

(179,0 – 1463,3)  

1,39 ,0004 

> 55 326,3  

(48,7 – 3945,6)  

435,8  

(52,6 – 1275,2) 

1,34  ,0116 

 

Kvinner/menn-ratioen varierte fra 1,34 – 1,43, og variasjonen mellom aldersgruppene var 

relativ liten.  
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3.4 Betydning av alder for 4β-HK-konsentrasjon hos 

kvinner og menn 

3.4.1 Pasienter uten enzyminduser 

Figur 5 viser målte serumkonsentrasjoner av 4β-HK for kvinner og menn, i de ulike 

aldersgruppene. Linjen markerer median 4β-HK-konsentrasjon, for de ulike aldersgruppene. 

Median 4β-HK-nivåene for kvinner og menn i ikke-indusergruppen er oppgitt i tabell 4. 

Forskjellen mellom de ulike aldersgruppene var ikke signifikante, verken for kvinner 

(P = 0,2401) eller menn (P = 0,7755). 

 

 

Figur 5: Figuren viser 4β-hydroksykolesterol (4β-HK)-nivået for ikke-indusergruppen for 

menn (A) og kvinner (B) i de ulike aldersgruppene. Linjen markerer median 4β-HK-

konsentrasjonen. 

Det var ingen signifikant forskjell mellom menn i den yngste aldersgruppen, og menn mellom 

45 – 55 år (P = 0,7589). Menn > 55 år var heller ikke signifikant forskjellig fra menn i den 

yngste aldersgruppen (P = 0,5017). 

Kvinner mellom 45 – 55 år hadde høyest median 4β-HK-nivå, og forskjellen mellom kvinner 

i den yngste aldersgruppen var grensesignifikant (P = 0,0994). Kvinner > 55 år var ikke 

signifikant forskjellig fra kvinner 18 – 44 år (P = 0,3208). 
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3.4.2 Pasienter med enzyminduser (karbamazepin) 

Figur 6 viser 4β-HK-konsentrasjonen og spredningen for menn og kvinner, i de ulike 

aldersgruppene. Linjen markerer median 4β-HK-konsentrasjon, for menn og kvinner i de ulike 

aldersgruppene. Medianverdiene for kvinner og menn i indusergruppen er oppgitt i tabell 5. 

Forskjellen i 4β-HK-nivå mellom de ulike aldersgruppene var ikke signifikant for menn 

(P = 0,8808), men var grensesignifikant for kvinner (P = 0,0642). 

 

 

Figur 6: Figuren viser 4β-hydroksykolesterol (4β-HK)-nivået for karbamazepinbrukere for 

menn (A) og kvinner (B) i de ulike aldersgruppene. Linjen markerer median 4β-HK-

konsentrasjonen. 

 

En sammenligning mellom menn i den yngste aldersgruppen og menn mellom 45 – 55 år var 

ikke signifikant (P = 0,6619). Menn > 55 år var heller ikke signifikant forskjellig fra menn i 

den yngste aldersgruppen (P = 0,8904). 

Kvinner mellom 45 – 55 år hadde høyest median 4β-HK-nivå, og forskjellen mellom kvinner i 

den yngste aldersgruppen var grensesignifikant (P = 0,0517). Kvinner > 55 år var ikke 

signifikant forskjellig fra den yngste aldersgruppen (P = 0,8966). 
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3.5 Korrelering mellom 4β-HK, og 

serumkonsentrasjon/døgndose av karbamazepin 

I denne studien ble det undersøkt for korrelasjon mellom serumkonsentrasjon av 4β-HK, og 

serumkonsentrasjon og døgndose for karbamazepin. Studien viste at døgndose og 

serumkonsentrasjon av karbamazepin korrelerte med serumkonsentrasjon av 4β-HK. 

Korrelasjonen var signifikant (P < 0,0001) for både serumkonsentrasjon (n = 268) og døgndose 

(n = 227) av karbamazepin. For sistnevnte var r2-verdien høyere, enn for serumkonsentrasjon 

av karbamazepin (r2 = 0,133 mot r2 = 0,071). Figur 7 A og B illustrerer korrelasjonen mellom 

4β-HK-konsentrasjon, og serumkonsentrasjon og døgndose av karbamazepin. 

 

Figur 7: Korrelasjon mellom 4β-hydroksykolesterol (4β-HK)-konsentrasjonen for henholdsvis 

døgndose (A), og serumkonsentrasjon av karbamazepin (B). 

Tabell 6: Median døgndose karbamazepin (mg) i de ulike aldersgruppene, skilt mellom kjønn.  

Aldersgruppe (år) Døgndose for 

menn (mg) 

Døgndose for 

kvinner (mg) 

P-verdi 

18 – 44  700  800 ,2756 

45 – 55  525 600 ,1249 

> 55 600 600 ,6085 

 

Median døgndose av karbamazepin for kvinner og menn er vist i tabell 6, og viser at median 

døgndose varierer mellom 525 og 800 mg. Forskjellen i median døgndose mellom kvinner og 

menn var ikke signifikant innad de ulike aldersgruppene. 
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4 Diskusjon 

Denne studien bekrefter at det er stor individuell variasjon i CYP3A4-fenotype. Hos pasienter 

behandlet med CYP3A4-induser varierte 4β-HK-konsentrasjon >100 ganger, mens tilsvarende 

spredning blant pasienter uten induser var ca. 80 ganger. Dette reflekterer at ulike pasienter har 

stor forskjell i evne til å metabolisere via CYP3A4, noe som kan medføre betydelige forskjeller 

i respons av legemidler som metaboliseres av dette enzymet. Individuell dosetilpasning for å 

unngå ineffektiv behandling eller bivirkninger kan potensielt basere seg på analyse av 4β-HK 

som biomarkør, men mer forskning kreves før man eventuelt kan implementere 4β-HK som en 

doseringsmarkør i klinikken. 

Kjønn og alder er to faktorer som har vært assosiert med variasjon i CYP3A4-fenotype. 

Hovedhensikten med denne oppgaven var å studere betydningen av alder for kjønnsforskjeller 

i CYP3A4-fenotype. Resultatene av denne studien viser at det var signifikante kjønnsforskjeller 

i alle ulike aldersgrupper. Dette gjaldt både for personer behandlet uten enzyminduer og med 

karbamazepin som enzyminduser. Kvinner hadde rundt 40 % høyere median 4β-HK-verdi enn 

menn i alle aldersgruppene. Et unntak var imidlertid ikke-induserte personer i den yngste 

aldersgruppen, der observert forskjell mellom kvinner og menn var mindre (ca. 20 % høyere 

hos kvinner enn menn). Den observerte forskjellen i median 4β-HK-nivå mellom ikke-induserte 

og induserte var større for kvinner enn menn i denne aldersgruppen. Dette kan indikere at 

kjønnsforskjellen er minst blant yngre (18 – 44 år) ikke-induserte personer, og samtidig at 

induserbarheten er høyest hos unge kvinner. Dette strider mot en oversikt over tidligere studier 

som rapporterer at kjønnsforskjellen i CYP3A4-mediert metabolisme er størst hos yngre og 

avtar med økende alder (44), og at kjønnsforskjeller i CYP3A4-induserbarhet ikke er knyttet til 

alder (55). Forklaringen på de ulike observasjonene kan skyldes få deltakere i studiene. Antall 

inkluderte pasienter var langt større i studien som denne oppgaven er basert på, men 

motstridende funn betyr likevel at ytterligere studier kan være nødvendig for å avklare i hvilken 

grad alder rent kvantitativt er av betydning for kjønnsforskjell i CYP3A4-aktivitet og 

induserbarhet. 

Betydning av alder for 4β-HK-nivåer innad blant kvinner og menn ble i tillegg undersøkt både 

for personer behandlet med karbamazepin som induser og ikke-induserte. Det var ingen 

signifikante forskjeller i 4β-HK-nivå med økende alder, verken for kvinner eller menn, 

behandlet med eller uten enzyminduser. Dette indikerer at alder er av begrenset betydning for 
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variasjon i CYP3A4-fenotype, men er det verdt å merke seg at sammenligning av 4β-HK-nivåer 

på tvers av alder hos kvinner, behandlet med karbamazepin som induser, var grensesignifikante 

(P = 0,0642). Det er uenighet rundt betydningen av alder for CYP3A4-aktivitet. Tidligere har 

økning (51), reduksjon (44) og ingen signifikant forskjell (56) i CYP3A4-aktivitet med økende 

alder blitt rapportert. Data i denne oppgaven støtter imidlertid at kjønnsbetydningen for 

CYP3A4-aktivtet er mer relevant ved å ta høyde for alder (51). 

Bakgrunnen for aldersinndelingen som ble benyttet i denne oppgaven var normal alder for 

kvinners menopause. Kvinner under 45 år blir ofte definert som premenopausale, mens kvinner 

over 55 år som regel er postmenopausale. Hos kvinner representerer derfor disse 

«aldersgrensene» forskjeller i endogen østrogenstatus. Det var ingen signifikant forskjell 

mellom pre- og postmenopausale kvinner, verken for ikke-induserte eller for de behandlet med 

karbamazepin som induser. Manglende forskjell mellom pre- og postmenopausale kvinner 

indikerer at østrogen ikke er av betydning for variasjon i CYP3A4-fenotype. Resultatene er i 

overenstemmelse med en tidligere studie, hvor det heller ikke ble sett en forskjell i CYP3A-

aktivitet mellom pre- og postmenopausale kvinner (47). Denne studien har ikke tatt høyde for 

substitusjonsbehandling med østrogen, men Gorski et al. har tidligere rapportert at bruk av 

østrogentilskudd ikke påvirker CYP3A4-aktiviteten (22), og det anses som lite trolig at slik 

legemiddelbruk vil påvirke resultatene av studien. 

Bruk av interagerende legemidler er, i tillegg til kjønn, av betydning for variasjon i CYP3A4-

fenotype. I indusergruppen ble det for karbamazepin undersøkt i hvilken grad dose og 

serumkonsentrasjon er av betydning for 4β-HK-nivå. Det ble gjort analyser som viste at 

døgndose og serumkonsentrasjon av karbamazepin korrelerer signifikant med 4β-HK-nivå. 

Døgndose av karbamazepin forklarte variasjonen i 4β-HK-nivå noe bedre enn 

serumkonsentrasjon. Dette er i tråd med en tidligere studie av Gjestad et al. hvor det kun ble 

sett en signifikant korrelasjon mellom 4β-HK-nivå og døgndose av karbamazepin, men ikke for 

serumkonsentrasjon (42).  

På bakgrunn av at intensitet av induserbehandlingen er bestemmende for økning i 4β-HK-nivå 

kunne eventuelle kjønns- og/eller aldersforskjeller i karbamazepindosering være en 

konfunderende faktor for studiens hovedfunn. Forskjellen mellom kvinner og menn i median 

døgndose av karbamazepin var imidlertid ikke signifikant, og heller ikke betydelig rent 

observasjonsmessig (< 35 % forskjell) for noen av aldersgruppene. Dette indikerer at 
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kjønnsforskjellene i CYP3A4-fenotype i indusergruppen er reell, og ikke et resultat av 

kjønnsbetingede forskjeller i intensitet av karbamazepin-behandlingen i ulike aldersgrupper. 

I studien ble også 4β-HK-nivåer hos personer behandlet med ulike enzymindusere 

sammenlignet. Personer som ble behandlet med flere enzymindusere samtidig, hadde 

signifikant høyere 4β-HK-nivå enn pasienter behandlet med ett enzyminduserende 

antiepileptikum. Dette er i tråd med funnene omtalt over, der økende karbamazepindoser 

medførte signifikante økninger i CYP3A4-fenotype. Når det gjelder sammenligning av 

CYP3A4-fenotype mellom pasienter behandlet med ulike indusere i monoterapi, var median 

4β-HK-nivå signifikant høyere for karbamazepin og fenytoin sammenlignet med fenobarbital. 

4β-HK-nivå i karbamazepingruppen var også signifikant høyere enn fenytoingruppen. Disse 

resultatene indikerer derfor at det er forskjeller i enzyminduserende potens mellom 

karbamazepin, fenobarbital og fenytoin, og at karbamazepin trolig er den sterkeste 

enzyminduseren, blant antiepileptika benyttet i denne studien. Forskjeller i kjønns-, 

aldersfordeling og behandlingsintensitet mellom ulike indusere kan imidlertid være 

konfunderende faktorer. Dette må følges opp i videre studier, der man bedre kan ta høyde for 

potensielle demografiske forskjeller i doseringsintensitet av de ulike induserne. 

I denne studien ble serumkonsentrasjonen av 4β-HK brukt som markør for måling av CYP3A4-

fenotype in vivo, uten å korrigere for pasientenes kolesterolnivåer. Diczfalusy et al. har estimert 

at kolesterol bare forklarer 9 % av variasjonene i CYP3A4-fenotype, og selv om korrelasjonen 

var signifikant, var den svak (35). For å bestemme interindividuell variasjon i CY3A4-fenotype, 

ble det ansett som tilstrekkelig å måle serumkonsentrasjon av 4β-HK uten å justere for 

individuelle kolesterolnivåer.  

Denne studien er basert på lagrede serumprøver fra pasienter behandlet med antiepileptika.  En 

svakhet er at flere av de inkluderte pasientene kan ha blitt behandlet med interagerende 

legemidler med innvirkning på 4β-HK-nivå. Videre kan andre ukontrollerte variabler som 

eksempelvis livsstil eller sykdomsstatus potensielt ha påvirket CYP3A4-aktivitet. I kliniske 

studier vil man normalt sett ha kontroll på denne typen faktorer. Etnisitet er også en faktor som 

fra tidligere studier er beskrevet å kunne ha betydning for individuelle variasjoner i CYP3A4-

aktivitet (19, 34). Samlet sett representerer disse og andre ukontrollerte faktorer potensielle 

feilkilder, som kan påvirke resultatene av studien. Samtidig er det grunn til å tro at det store 

datamaterialet i studien har kompensert for denne typen feilkilder. 



 

28 

 

Fordelen med designet til denne studien er at pasientene ikke utsettes for ekstra belastning ved 

for eksempel å administrere unødvendige legemidler, eller ta ekstra blodprøver. Ulempene er 

at fullstendig journal over sykdommer, legemiddelbruk (bruk av indusere og/eller hemmere av 

CYP3A4) og eventuelle andre faktorer som kan påvirke resultatene av studien, ikke er 

tilgjengelig. Informasjon om de inkluderte pasientene er basert på TDM-rekvisisjoner fra lege, 

og utfylling og nøyaktighet er ulik fra rekvirent til rekvirent. Denne metoden medfører 

usikkerhet rundt faktisk medisinbruk, samt kan eventuell mat eller bruk av naturmedisin som 

johannesurt, potensielt påvirke resultatene av studien. 

En annen usikkerhet med studien var at 15 av serumprøvene hadde en estimert 4β-HK-

konsentrasjon lavere enn metodens LLOQ, mens fire verdier i indusergruppen lå over metodens 

HLOQ. Det ble likevel valgt å inkludere disse konsentrasjonsmålingene, siden de totalt sett 

utgjorde en liten andel av materialet og samtidig belyste spredningen i CYP3A4-fenotype 

mellom ulike pasienter. I tillegg vil medianverdi av 4β-HK-konsentrasjon uansett ikke bli 

påvirket av noen verdier utenfor metodens validerte målområde. 
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5 Konklusjon 

Studien viser at kvinner gjennomgående har høyere CYP3A4-aktivitet enn menn, uavhengig av 

alder og eventuell bruk av enzyminduserende antiepileptika. Dette kan være av betydning for 

kjønnsbetinget dosebehov for legemidler som hovedsakelig metaboliseres av CYP3A4. Høyere 

observert kjønnsforskjell hos induserte sammenlignet med ikke-induserte, kan tyde på at 

induserbarheten er sterkest hos kvinner enn menn, som potensielt kan være av relevans for 

kjønnsbetingede forskjeller i interaksjonsgrad.  

Det ble ikke observert en signifikant aldersforskjell i CYP3A4-fenotype, blant kvinner eller 

menn ≥ 18 år, verken for ikke-brukere eller brukere av enzyminduser. Andre farmakologiske 

aldersforskjeller kan imidlertid medføre at dosebehov av CYP3A4-substrater endres med alder. 

Studien indikerer at det er forskjeller i enzyminduserende potens mellom karbamazepin, 

fenobarbital og fenytoin, hvor førstnevnte tilsynelatende er den sterkeste CYP3A4-induseren. 

Dette må følges opp i videre studier, der man bedre kan ta høyde for potensielle demografiske 

forskjeller i doseringsintensitet av de ulike induserne. Både døgndose og serumkonsentrasjon 

av karbamazepin korrelerer signifikant med 4β-HK-nivåer, men studien viste at døgndose 

forklarte variasjonen i 4β-HK-nivå noe bedre enn serumkonsentrasjon. 

 



 

30 

 

Litteraturliste 

1. Sabine R, Kirsten K V, Hege Salvesen B. Tidsskriftet. Klassifisering av 

legemiddelrelaterte problemer [Internett]. Oslo: Den Norske Legeforening; 2007 [hentet 

2017-05-12]. Tilgjengelig fra: http://tidsskriftet.no/2007/11/aktuelt/klassifisering-av-

legemiddelrelaterte-problemer. 

2. Ranhoff AH. Farmatid. Legemidler til eldre - til nytte eller skade [Internett]. Oslo: 

Farmatid; 2010 [hentet 2017-05-10]. Tilgjengelig fra: 

http://www.farmatid.no/artikler/fag/legemidler-til-eldre-til-nytte-skade. 

3. Blix HS. Drugs with narrow therapeutic index as indicators in the risk management of 

hospitalised patients. 2010;8(1):50-5. 

4. Wilkinson GR. Drug metabolism and variability among patients in drug response. The 

New England journal of medicine. 2005;352(21):2211-21. 

5. Rowland M, Tozer TN, Derendorf H, Hochhaus G. Clinical pharmacokinetics and 

pharmacodynamics : concepts and applications. Chapter 1. Therapeutic Relevance. 4th ed. 

Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2011. s. 8-10. 

6. Rowland M, Tozer TN, Derendorf H, Hochhaus G. Clinical pharmacokinetics and 

pharmacodynamics : concepts and applications. Chapter 12. Variability. 4th ed. Philadelphia: 

Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2011. s. 333-5. 

7. Norsk Legemiddelhåndbok. Takrolimus [Internett]. Oslo: Norsk Legemiddelhåndbok; 

2017 [hentet 2017-03-02]. Tilgjengelig fra: 

http://legemiddelhandboka.no/Generelle/76937?expand=1. 

8. Tracy TS, Chaudhry AS, Prasad B, Thummel KE, Schuetz EG, Zhong XB, et al. 

Interindividual Variability in Cytochrome P450-Mediated Drug Metabolism. Drug 

metabolism and disposition: the biological fate of chemicals. 2016;44(3):343-51. 

9. CYP2C9 CC, CYP2D6 CA. The effect of cytochrome P450 metabolism on drug 

response, interactions, and adverse effects. Am Fam Physician. 2007;76:391-6. 

10. Rowland M, Tozer TN, Derendorf H, Hochhaus G. Clinical pharmacokinetics and 

pharmacodynamics : concepts and applications. Chapter 5. Elimination. 4th ed. Philadelphia: 

Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2011. s. 113-5. 

11. Rowland M, Tozer TN, Derendorf H, Hochhaus G. Clinical pharmacokinetics and 

pharmacodynamics : concepts and applications. Chapter 2. Fundamental Concepts and 

Terminology. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2011. s. 

22-30. 

12. Zanger UM, Schwab M. Cytochrome P450 enzymes in drug metabolism: regulation of 

gene expression, enzyme activities, and impact of genetic variation. Pharmacology & 

therapeutics. 2013;138(1):103-41. 

13. Rowland M, Tozer TN, Derendorf H, Hochhaus G. Clinical pharmacokinetics and 

pharmacodynamics : concepts and applications. Chapter 17. Drug Interactions. 4th ed. 

Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2011. s. 484-5. 

14. Rowland M, Tozer TN, Derendorf H, Hochhaus G. Clinical pharmacokinetics and 

pharmacodynamics : concepts and applications. Chapter 13. Genetics. 4th ed. Philadelphia: 

Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2011. s. 357-62. 

15. Norsk Legemiddelhåndbok. Genetisk variasjon [Internett]. Oslo: Norsk 

Legemiddelhåndbok; 2013 [hentet 2017-03-27]. Tilgjengelig fra: 

http://m.legemiddelhandboka.no/Generelle/153357. 

16. Kóbori L, Kõhalmy K, Porrogi P, Sárváry E, Gerlei Z, Fazakas J, et al. Drug‐induced 

liver graft toxicity caused by cytochrome P450 poor metabolism. British journal of clinical 

pharmacology. 2008;65(3):428-36. 

http://tidsskriftet.no/2007/11/aktuelt/klassifisering-av-legemiddelrelaterte-problemer
http://tidsskriftet.no/2007/11/aktuelt/klassifisering-av-legemiddelrelaterte-problemer
http://www.farmatid.no/artikler/fag/legemidler-til-eldre-til-nytte-skade
http://legemiddelhandboka.no/Generelle/76937?expand=1
http://m.legemiddelhandboka.no/Generelle/153357


31 

 

17. Diczfalusy U, Nylen H, Elander P, Bertilsson L. 4beta-Hydroxycholesterol, an 

endogenous marker of CYP3A4/5 activity in humans. British journal of clinical 

pharmacology. 2011;71(2):183-9. 

18. Granvil CP, Yu A-M, Elizondo G, Akiyama TE, Cheung C, Feigenbaum L, et al. 

Expression of the human CYP3A4 gene in the small intestine of transgenic mice: in vitro 

metabolism and pharmacokinetics of midazolam. Drug Metabolism and Disposition. 

2003;31(5):548-58. 

19. Gebeyehu E, Engidawork E, Bijnsdorp A, Aminy A, Diczfalusy U, Aklillu E. Sex and 

CYP3A5 genotype influence total CYP3A activity: high CYP3A activity and a unique 

distribution of CYP3A5 variant alleles in Ethiopians. The pharmacogenomics journal. 

2011;11(2):130-7. 

20. Kuehl P, Zhang J, Lin Y, Lamba J, Assem M, Schuetz J, et al. Sequence diversity in 

CYP3A promoters and characterization of the genetic basis of polymorphic CYP3A5 

expression. Nature genetics. 2001;27(4):383-91. 

21. Kato M. Intestinal first-pass metabolism of CYP3A4 substrates. Drug metabolism and 

pharmacokinetics. 2008;23(2):87-94. 

22. Gorski JC, Wang Z, Haehner-Daniels BD, Wrighton SA, Hall SD. The effect of 

hormone replacement therapy on CYP3A activity. Clinical pharmacology and therapeutics. 

2000;68(4):412-7. 

23. Eap CB, Buclin T, Hustert E, Bleiber G, Golay KP, Aubert A-C, et al. 

Pharmacokinetics of midazolam in CYP3A4-and CYP3A5-genotyped subjects. European 

journal of clinical pharmacology. 2004;60(4):231-6. 

24. Ozdemir V, Kalow W, Tang BK, Paterson AD, Walker SE, Endrenyi L, et al. 

Evaluation of the genetic component of variability in CYP3A4 activity: a repeated drug 

administration method. Pharmacogenetics. 2000;10(5):373-88. 

25. Hole K, Gjestad C, Heitmann KM, Haslemo T, Molden E, Bremer S. Impact of 

genetic and nongenetic factors on interindividual variability in 4beta-hydroxycholesterol 

concentration. Eur J Clin Pharmacol. 2017;73(3):317-24. 

26. Bjorkhem-Bergman L, Backstrom T, Nylen H, Ronquist-Nii Y, Bredberg E, 

Andersson TB, et al. Quinine compared to 4beta-hydroxycholesterol and midazolam as 

markers for CYP3A induction by rifampicin. Drug Metab Pharmacokinet. 2014;29(4):352-5. 

27. Björkhem-Bergman L, Bäckström T, Nylén H, Rönquist-Nii Y, Bredberg E, 

Andersson TB, et al. Comparison of endogenous 4β-hydroxycholesterol with midazolam as 

markers for CYP3A4 induction by rifampicin. Drug Metabolism and Disposition. 

2013;41(8):1488-93. 

28. Shin KH, Ahn LY, Choi MH, Moon JY, Lee J, Jang IJ, et al. Urinary 6beta-

Hydroxycortisol/Cortisol Ratio Most Highly Correlates With Midazolam Clearance Under 

Hepatic CYP3A Inhibition and Induction in Females: A Pharmacometabolomics Approach. 

The AAPS journal. 2016;18(5):1254-61. 

29. Luo X, Zheng L, Cai N, Liu Q, Yang S, He X, et al. Evaluation of 6beta-

Hydroxycortisol and 6beta-Hydroxycortisone as Biomarkers for Cytochrome P450 3A 

Activity: Insight into Their Predictive Value for Estimating Oral Immunosuppressant 

Metabolism. Journal of pharmaceutical sciences. 2015;104(10):3578-86. 

30. Dutreix C, Lorenzo S, Wang Y. Comparison of two endogenous biomarkers of 

CYP3A4 activity in a drug-drug interaction study between midostaurin and rifampicin. Eur J 

Clin Pharmacol. 2014;70(8):915-20. 

31. Galetin A, Ito K, Hallifax D, Houston JB. CYP3A4 substrate selection and substitution 

in the prediction of potential drug-drug interactions. Journal of Pharmacology and 

Experimental Therapeutics. 2005;314(1):180-90. 



 

32 

 

32. Lin YS, Lockwood GF, Graham MA, Brian WR, Loi C-M, Dobrinska MR, et al. In-

vivo phenotyping for CYP3A by a single-point determination of midazolam plasma 

concentration. Pharmacogenetics and Genomics. 2001;11(9):781-91. 

33. Bodin K, Bretillon L, Aden Y, Bertilsson L, Broome U, Einarsson C, et al. 

Antiepileptic drugs increase plasma levels of 4beta-hydroxycholesterol in humans: evidence 

for involvement of cytochrome p450 3A4. The Journal of biological chemistry. 

2001;276(42):38685-9. 

34. Bodin K, Andersson U, Rystedt E, Ellis E, Norlin M, Pikuleva I, et al. Metabolism of 

4 beta -hydroxycholesterol in humans. The Journal of biological chemistry. 

2002;277(35):31534-40. 

35. Diczfalusy U, Miura J, Roh H-K, Mirghani RA, Sayi J, Larsson H, et al. 4β-

hydroxycholesterol is a new endogenous CYP3A marker: relationship to CYP3A5 genotype, 

quinine 3-hydroxylation and sex in Koreans, Swedes and Tanzanians. Pharmacogenetics and 

genomics. 2008;18(3):201-8. 

36. Mao J, Martin I, McLeod J, Nolan G, van Horn R, Vourvahis M, et al. Perspective: 

4beta-hydroxycholesterol as an emerging endogenous biomarker of hepatic CYP3A. Drug 

metabolism reviews. 2017;49(1):18-34. 

37. Rang HP, Dale MM. Rang and Dale's pharmacology.  Pharmacology. Chapter 44. 

Antiepileptic Drugs. 7th ed. ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2012. s. 543-51. 

38. Rang HP, Dale MM. Rang and Dale's pharmacology.  Pharmacology. Chapter 41. 

Analgesic Drugs. 7th ed. ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2012. s. 521-3. 

39. Rang HP, Dale MM. Rang and Dale's pharmacology.  Pharmacology. Chapter 46. 

Antidepressant Drugs. 7th ed. ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier; 2012. s. 581-2. 

40. Perucca E. Clinically relevant drug interactions with antiepileptic drugs. British 

journal of clinical pharmacology. 2006;61(3):246-55. 

41. Backman JT, Olkkola KT, Ojala M, Laaksovirta H, Neuvonen PJ. Concentrations and 

effects of oral midazolam are greatly reduced in patients treated with carbamazepine or 

phenytoin. Epilepsia. 1996;37(3):253-7. 

42. Gjestad C, Huynh DK, Haslemo T, Molden E. 4beta-hydroxycholesterol correlates 

with dose but not steady-state concentration of carbamazepine: indication of intestinal 

CYP3A in biomarker formation? British journal of clinical pharmacology. 2016;81(2):269-

76. 

43. Parkinson A, Mudra DR, Johnson C, Dwyer A, Carroll KM. The effects of gender, 

age, ethnicity, and liver cirrhosis on cytochrome P450 enzyme activity in human liver 

microsomes and inducibility in cultured human hepatocytes. Toxicology and applied 

pharmacology. 2004;199(3):193-209. 

44. Cotreau MM, von Moltke LL, Greenblatt DJ. The influence of age and sex on the 

clearance of cytochrome P450 3A substrates. Clinical pharmacokinetics. 2005;44(1):33-60. 

45. Wolbold R, Klein K, Burk O, Nüssler AK, Neuhaus P, Eichelbaum M, et al. Sex is a 

major determinant of CYP3A4 expression in human liver. Hepatology. 2003;38(4):978-88. 

46. Rowland M, Tozer TN, Derendorf H, Hochhaus G. Clinical pharmacokinetics and 

pharmacodynamics : concepts and applications. Chapter 14. Age, Weight and Gender. 4th ed. 

Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2011. s. 380-94 

47. Harris RZ, Tsunoda SM, Mroczkowski P, Wong H, Benet LZ. The effects of 

menopause and hormone replacement therapies on prednisolone and erythromycin 

pharmacokinetics. Clinical pharmacology and therapeutics. 1996;59(4):429-35. 

48. Norsk Helseinformatikk. Overgangsalderen [Internett]. Trondheim: Norsk 

Helseinformatikk (NHI); 2017 [hentet 2017-02-17]. Tilgjengelig fra: 

http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/kvinne/overgangsalderen-1398.html. 

http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/kvinne/overgangsalderen-1398.html


33 

 

49. Helsenorge.no. Overgangsalder (menopause) [Internett]. Norge: helesnorge.no; 2014 

[2017-02-17]. Tilgjengelig fra: https://helsenorge.no/sykdom/underliv/menopause. 

50. Folkehelseinstituttet. Reseptregisteret [Internett]. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2017 

[13.04.2017]. Tilgjengelig fra: www.reseptregisteret.no. 

51. Yang X, Zhang B, Molony C, Chudin E, Hao K, Zhu J, et al. Systematic genetic and 

genomic analysis of cytochrome P450 enzyme activities in human liver. Genome research. 

2010;20(8):1020-36. 

52. P450 Drug Interactions [Internett]. Bloomington: School of Medicine, Indiana 

University; 2016 [hentet 2017-05-11]. Tilgjengelig fra: 

http://medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/clinical-table/. 

53. Huynh DK. Utvikling av analysemetode for måling av 4β-hydroksykolesterol og 

undersøkelse av 4β-hydroksykolesterol som biomarkør for CYP3A4-fenotype i kliniske 

materialer. Universitet i Oslo; 2014. 

54. Wollmann BMT. CYP3A-fenotype hos leddgiktpasienter i relasjon til 

inflammasjonsstatus og behandling med biologiske DMARDs. Univesitet i Oslo; 2015. 

55. Gorski JC, Vannaprasaht S, Hamman MA, Ambrosius WT, Bruce MA, Haehner-

Daniels B, et al. The effect of age, sex, and rifampin administration on intestinal and hepatic 

cytochrome P450 3A activity. Clinical pharmacology and therapeutics. 2003;74(3):275-87. 

56. Hunt CM, Westerkam WR, Stave GM. Effect of age and gender on the activity of 

human hepatic CYP3A. Biochemical pharmacology. 1992;44(2):275-83. 

 

https://helsenorge.no/sykdom/underliv/menopause
file:///C:/Users/Camilla/Documents/Master/www.reseptregisteret.no
http://medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/clinical-table/

