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Sammendrag 
Introduksjon 

Det er kjent at legemidler som elimineres via nyrene må doseres lavere ved nyresvikt. Nyere 

funn indikerer at aktivitet av transportproteiner og legemiddelmetaboliserende enzymer i tarm 

og lever også kan bli påvirket av kronisk nyresvikt. Den eksakte årsaken til dette eller hvor stor 

effekten er på ulike legemidler er ukjent. I HEMMER-studien skal den akutte effekten av 

hemodialyse på CYP3A-aktivitet i pasienter med nyresvikt studeres ved å bruke midazolam 

som probe. Fordi dialysepasienter ofte har avvikende konsentrasjoner av plasmaproteiner, er 

det avgjørende å kunne måle ubunden konsentrasjon av midazolam for nøyaktig bestemmelse 

av CYP3A aktiviteten. Hensikten med dette arbeidet er å utvikle en metode for å bestemme fri 

fraksjon av midazolam fra plasmaprøver. 

 

Metode 

CentrifreeÒ Ultrafiltration Device (i denne oppgaven kalt «filtreringsenhet») ble benyttet for å 

filtrere ubundet midazolam i plasma til plasma ultrafiltrat (PUF). Ulik hastighet og tid på 

sentrifugeringen ble testet for å oppnå et tilstrekkelig volum av PUF og et tilfredsstillende 

utbytte av midazolam. For å forenkle prøveopparbeidelsen av kalibreringskurven ble det utført 

forsøk med Ringer-acetat som alternativ matriks. En ytterligere opprensning av PUF ble 

forsøkt ved væske-væske ekstraksjon (LLE) og proteinfelling. Det ble også beregnet uspesifikk 

binding av midazolam til filtreringsenheten under prøveopparbeidelsen samt utbytte av 

midazolam. Den utviklede prøveopparbeidelsesmetoden ble benyttet for å beregne fri fraksjon 

av midazolam i én pasient med kronisk nyresvikt som ble behandlet med hemodialyse som er 

inkludert i HEMMER-studien. 

 

Resultater 

Sentrifugering med en fiksert vinkel rotor i 45 minutter med en hastighet på 1500 x g ga høyest 

volumutbytte av PUF, men sentrifugering ved 1500 x g i 30 minutter ga høyest utbytte av 

midazolam. Kalibreringskurver laget med Ringer-Acetat ga sammenlignbare resultater med 

prøver laget i PUF. En påfølgende prøveopparbeidelse med proteinfelling ga best utbytte av 

midazolam med 87% med lav variasjon. Det var lav uspesifikk binding av midazolam til 

filtreringsenheten (< 15%). Det ble beregnet en fri fraksjon av midazolam dagen etter dialyse 

og dagen før dialyse for én pasient på henholdsvis 0,4% og 0,6%.  
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Konklusjon 

Det har blitt utviklet en metode for å kvantifisere fri fraksjon av midazolam. Metoden viste lav 

uspesifikk binding av midazolam til filtreringsenheten og et tilfredsstillende utbytte av 

midazolam med lav variasjon, som tyder på at prøveopparbeidelse ved ultrafiltrering er en 

egnet metode for å kvantifisere fri fraksjon av midazolam. Farmakokinetiske data fra én pasient 

i HEMMER-studien indikerer at det kan være en forskjell i fri fraksjon av midazolam dagen 

etter og dagen før dialyse.  
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1 Innledning 
 

1.1 Interindividuell variabilitet i legemiddelrespons 
I en populasjon kan samme dose legemiddel gi forskjellig respons mellom individer. 

Doseresponsen bestemmes av farmakokinetikken og farmakodynamikken til et legemiddel. 

Farmakokinetikk er beskrivelsen av hva kroppen gjør med et legemiddel fra administrasjon til 

det er fjernet fra kroppen, mens farmakodynamikk beskriver legemidlets effekt i kroppen. 

Variabilitet i legemiddelrespons kan skyldes en rekke faktorer som røyking, kosthold, alder, 

inflammasjonstilstand, etnisitet og kjønn eller interaksjoner med legemidler, matvarer eller 

naturmidler [1]. Interindividuell variabilitet i legemiddelrespons er en utfordring i klinisk 

praksis, spesielt for legemidler med smalt terapeutisk vindu, og kan gjøre det vanskelig å finne 

optimal dose av et legemiddel. Dette gjør at det ofte er nødvendig med individualisert dosering 

og -behandling med legemidler.  

 

1.1.1 Farmakokinetisk variabilitet 
Prosesser som bestemmer farmakokinetikk av et legemiddel er absorpsjon, distribusjon, 

metabolisme og ekskresjon (ADME) [1]. Kjønn, alder, sykdom, vekt og ulik ekspresjon og 

aktivitet av transportører og legemiddelmetaboliserende enzymer er faktorer som påvirker 

farmakokinetikk av et legemiddel [2]. Absorpsjon beskriver bevegelsen av legemidlet fra 

administreringssted til det systemiske kretsløp. Absorpsjon kan påvirkes av matinntak, 

legemidlets tid i magesekken og tarmmotilitet og kan være en kilde til intra- og interindividuell 

farmakokinetisk variabilitet [2]. Biotilgjengelighet (F) er et mål på hvor stor fraksjon av 

administrert dose som når systemisk kretsløp og kan variere mellom individer [3]. Metabolisme 

er en måte å fjerne legemiddel fra kroppen, hvor enzymer omgjør legemidlene til mer hydrofile 

metabolitter som lettere skilles ut i for eksempel urin [1]. Legemidler kan også fjernes fra 

kroppen ved ekskresjon, hvor uomdannet legemiddel skilles ut, hovedsakelig via nyrer [1]. 

Effektiviteten av eliminasjon måles ved clearance (Cl), og beskrives som volumet blod som 

renses for legemiddel i per tidsenhet. Cl er en viktig parameter for å måle eliminasjon og 

variabilitet er av betydning for klinisk legemiddelrespons, da det sier noe om hvor lenge et 

legemiddel er i kroppen og kan utøve effekt [1]. Forståelse og bruk av faktorer som påvirker 

farmakokinetiske parametere er viktig for å optimalisere legemiddelbehandling [3]. 

 



	2	

1.1.2 Legemiddelmetabolisme 
Legemiddelmetabolisme er et viktig trinn i eliminasjon av mange legemidler og skjer 

hovedsakelig i leveren [1]. Individuell variasjon i evnen til å metabolisere legemidler er en 

viktig årsak til farmakokinetisk variabilitet. Hovedfunksjonen til legemiddelmetaboliserende 

enzymer er å katalysere reaksjoner som gjør legemidlene mer hydrofile, slik at de lettere kan 

elimineres via nyrer og i galle [4]. Enzymene deles inn i fase I- og fase II-enzymer. Fase I-

enzymer utfører oksidasjon, reduksjon og hydrolyse og introduserer ofte funksjonelle grupper 

som -OH, -COOH, -O- eller -NH2 på legemiddelmolekylet. Dersom fase I-metabolittene ikke 

elimineres kan de metaboliseres videre av ett fase II-enzym. Fase II reaksjoner konjugerer fase 

I-produktene eller opprinnelig legemiddelmolekyl med et sekundært molekyl som glukoronat 

eller acetat [1, 4]. Fase I- og fase II-metabolisme skjer ofte etter hverandre, men kan også skje 

hver for seg [1]. 

 

1.1.3 Cytokrom P450 systemet 
Cytokrom P450 (CYP)-enzymene er de kvantitativt viktigste legemiddelmetaboliserende 

enzymene og er fase I-enzymer [4]. Enzymene er viktige i nedbrytning av xenobiotika og har 

en viktig rolle i oksidativ og reduktiv metabolisme av endogene stoffer som steroider, fettsyrer 

og prostaglandiner [4, 5]. CYP-enzymene er hemoproteiner som er bundet til membraner i 

endoplasmatisk retikulum (ER) i cellene [4]. CYP-enzymer er navngitt etter genfamilie (ett 

tall), subfamilie (en bokstav) og et gennummer [4]. Tarm og lever er de organene som uttrykker 

mest CYP-enzymer, og CYP-mengden i lever er betydelig høyere enn i tarm [6, 7]. Av 57 

antatt funksjonelle humane CYP-enzymer tilhører 12 av de viktigste legemiddel-

metaboliserende enzymene i familiene 1, 2 og 3 [8, 9].  

 

1.1.4 CYP3A subfamilien 
CYP3A er den kvantitativt viktigste subfamilien i CYP-enzymsystemet og utgjør 82% av CYP-

enzymer i tarm og 40% av CYP-enzymer i lever (Figur 1) [6, 7]. CYP3A har et stort aktivt 

sete som muliggjør binding til mange strukturelt ulike substrater og gjør at det er involvert i 

metabolismen av omtrent halvparten av legemidlene på markedet [10]. CYP3A-subfamilien 

består av isoformene CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7 og CYP3A43 [10-12]. CYP3A4 og 

CYP3A5 er de to hovedformene CYP3A hos mennesket og finnes i organer som er involvert i 

legemiddelmetabolisme, som lever, gastrointestinal (GI) traktus og nyre. Klinisk betydning av 

CYP3A7 og CYP3A43 er ikke studert, men betyr sannsynligvis lite for total CYP3A-aktivitet 
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hos voksne, da CYP3A7 hovedsakelig uttrykkes i fosterlivet og blir nedregulert etter fødsel 

[13]. CYP3A43 er påvist i nyre, lever, bukspyttkjertel og prostata i små mengder og bidrar 

sannsynligvis i liten grad til metabolisme av legemidler [14].  

 

 
Figur 1. Kvantitativ oversikt over forskjellige CYP-enzymer i tarm og lever. Modifisert figur fra [6, 7]. 
 

1.1.5 Variabilitet av CYP3A 
CYP3A4 og CYP3A5 utviser stor variabilitet i både ekspresjon og aktivitet, noe som kan gi 

ulik legemiddelrespons og toksisitet [10]. Enzymenes aktivitet, det vil si evne til å metabolisere 

legemidler, og ekspresjon kan variere i stor grad mellom pasienter og kan bidra til intra- og 

interindividuell variabilitet [15]. Aktivitet og ekspresjon av enzymene reguleres av mange 

faktorer, hvor en av de viktigste faktorene er genetisk polymorfisme [15]. Mutasjoner i gener 

som koder for legemiddelmetaboliserende enzymer kan føre til enzymer med ulik aktivitet 

[16]. Andre faktorer som kan gi variabilitet i CYP-enzymer er kjønn, alder, røyking, 

kroppsvekt, sykdomsaktivitet, inntak  av andre legemidler og inntak av visse næringsmidler 

[1]. 

 

CYP3A4 

Det er stor variabilitet i aktivitet og ekspresjon av CYP3A4 og det er observert 10-40 ganger 

variabilitet i ekspresjon av funksjonelt CYP3A4 hos voksne [13, 17]. Dette er noe som kan 

bidra til ulik legemiddelrespons og toksisitet mellom individer. I motsetning til andre CYP-

enzymer som CYP2D6 og CYP2C19, finnes det ingen nullallel (alleler som koder for defekt 

enzym) for CYP3A4 [10]. Det er identifisert mange allelvarianter av CYP3A4 og alle som er 

beskrevet uttrykker funksjonelt enzym [8]. Det er imidlertid identifisert en enkeltnukleotid 

polymorfisme i CYP3A4*22 som er assosiert med redusert CYP3A4-aktivitet [18]. I en studie 

med 235 pasienter hvor 22 av pasientene var CYP3A4*22-bærere ble dosering av ulike statiner 
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undersøkt. Bærere av CYP3A4*22 trengte lavere doser statin for å oppnå samme lipidkontroll 

som bærere av villtypeallelet CYP3A4*1 [18]. Det er identifisert mer enn 30 forskjellige 

enkeltnukleotid polymorfismer i CYP3A4-genet, men så langt er det ikke funnet en 

sammenheng mellom genetisk polymorfisme og CYP3A4 aktivitet som kan forklare den store 

totale variasjonen [10, 19].  

 

CYP3A4-aktivitet kan påvirkes av miljøfaktorer som mat, drikke og legemiddelinteraksjoner, 

og kan dermed påvirke biotilgjengeligheten og areal under konsentrasjon-tidskurven (AUC) av 

CYP3A substrater som administreres oralt [20]. Mat som kan indusere CYP3A4 er brokkoli 

og rosenkål, mens grapefruktjuice hemmer CYP3A. Indusere av CYP3A4-aktivitet er blant 

annet rifampicin og johannesurt, mens makrolidantibiotika som erytromycin og klaritromycin 

og kalsiumkanalblokkere som diltiazem kan hemme CYP3A4 [21]. 

 

Alder og kjønn kan også ha effekt på CYP3A4-aktivitet, og noen kliniske studier har vist at 

kvinner metaboliserer visse CYP3A-substrater fortere enn menn, men det finnes motstridende 

data [20]. Mange eldre kan ha en redusert clearance av legemidler, som kan antas å skyldes 

nedsatt CYP3A-aktivitet [20]. En annen faktor som kan påvirke variabiliteten i CYP3A4 er 

inflammasjonstilstander, som blir videre diskutert i avsnitt 1.1.8. 

 

CYP3A5 

CYP3A5 er et polymorft uttrykt isoenzym hvor ca. 10-20% av kaukasiere, 40% av kinesere og 

60% afroamerikanere har en aktiv enzymvariant [13, 22]. Individer med variantallelet 

CYP3A5*1 uttrykker aktivt enzym, og det finnes flere andre alleler som uttrykker inaktivt 

enzym, som CYP3A5*3 og CYP3A5*6 [13]. CYP3A5 finnes blant annet i lever og GI-traktus, 

samt i føtal lever [10].  CYP3A5 har overlappene substratspesifisitet med CYP3A4, og i noen 

tilfeller utgjør mengden CYP3A5 opp mot 50% av den totale CYP3A aktiviteten [13, 23]. Dette 

kan gi et stort bidrag til den totale CYP3A-aktiviteten og påvirke metabolismen av mange 

legemidler [13]. 
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1.1.6 Biotilgjengelighet 
Biotilgjengelighet er en farmakokinetisk parameter som kan bli påvirket av mange ulike 

faktorer. Etter en oral administrering av et legemiddel må det bli absorbert fra GI-traktus over 

tarmveggen. I tarmveggen sitter det effluks-transportører som P-glykoprotein (P-gp) som kan 

pumpe legemidlet tilbake til tarmlumen og CYP-enzymer som kan metabolisere legemidlet før 

det kommer til det systemiske kretsløp [3]. Andre faktorer som kan påvirke opptaket fra 

tarmlumen er doseringsformen, GI-motilitet og legemidlets kjemiske egenskaper [3, 24]. Oral 

biotilgjengelighet, F, kan uttrykkes ved ligning 1; 

 

F = F! ⋅ F" ⋅ F#                                                        (1) 

 

hvor FF er den fraksjonen av dosen som er tilgjengelig for tarmcellene, FG er den fraksjonen av 

dosen som unngår metabolisme i tarm og FH er den fraksjonen som unngår metabolisme i lever. 

Produktet av disse tre (F) er total oral biotilgjengelighet, som er den fraksjonen av dosen som 

er tilgjengelig for systemisk kretsløp og kan bli fraktet til virkestedet og utøve systemisk 

farmakologisk effekt (Figur 2) [1]. Hvis metabolisme i tarm og lever er stor, vil biotilgjengelig-

heten bli lav da legemidlet undergår stor førstepassasje metabolisme, som betyr at mye av den 

administrerte dosen blir borte før dosen når systemisk kretsløp [3].  

 

 
 

Figur 2. Legemidler som blir administrert oralt undergår førstepassasje metabolisme i tarm og lever før det når 
systemisk kretsløp. FF er dosen som når tarmcellene, FG er dosen som unngår metabolisme i tarm, FH er dosen 
som unngår metabolisme i lever. F er den andelen av legemiddel som når det systemiske kretsløp. Modifisert figur 
fra Rowland og Tozer [1]. 
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1.1.7 Fenokonversjon 
Genetisk polymorfisme spiller en viktig rolle for mange CYP-enzymer som CYP2D6, CYP-

2C19, CYP2C9, 2CYPB6 og CYP3A5 [8]. Genotypen beskriver et individs gener, mens 

fenotypen er trekk som observeres [1]. Fenokonversjon av legemiddelmetaboliserende 

enzymer betyr at genotypen av et enzym ikke samsvarer med fenotypen. Det er beskrevet fire 

fenotyper av enzymaktivitet: ultraraske metabolisatører (UM) med rask enzymaktivitet, raske 

metabolisatører (EM) med normal enzymaktivitet, intermediære metabolisatører (IM) med 

redusert enzymaktivitet og sakte metabolisatører (PM) med manglende enzymaktivitet [25].  

 

Ved fenokonversjon kan genotypiske EM bli konvertert til PM og dermed få en endret klinisk 

respons på legemiddelbehandling, selv om for eksempel en gentest av enzymet tilsier en normal 

enzymfunksjon [26]. Blant individer med gener for normal enzymaktivitet kan det bli observert 

høy fenotypisk variabilitet eller genotype-fenotype uoverensstemmelser. Dette kan være en 

konsekvens av fenokonversjon, og kan bety at det virkelige antallet sakte metabolisatører er 

større enn forventet fra antallet individer med gener for sakte metabolisme [26]. Hos pasienter 

med depresjon som brukte CYP2D6-hemmere har det blitt rapportert at 24% av UM, EM og 

IM av CYP2D6 ble fenokonvertert til PM, altså en legemiddelindusert fenokonversjon [27]. 

Likeledes har man i en studie i kreftpasienter funnet at 37% av pasientene med normal genotype 

for CYP2C19 var fenotypisk PM [28]. Utfordringer i individuelt tilpasset legemiddel-

behandling er å identifisere legemidler som kan bli påvirket av fenokonversjon av enzymer og 

finne hvilke legemidler som kan forårsake fenokonversjon. Det er også viktig å ha kunnskap 

om hvilke doseendringer som må gjøres under og etter fenokonversjon [26].  

 

1.1.8 Effekter av inflammasjonstilstander 
Det er holdepunkter for at ulike sykdommer som involverer cytokinaktivitet kan nedregulere 

legemiddelmetaboliserende enzymer (som blant annet ulike CYP-enzymer) i pasienter. 

Cytokiner er en gruppe signalstoffer som er en viktig del av patofysiologien til mange 

sykdommer som kreft og autoimmune sykdommer [29]. Interferoner (INF), interleukiner (IL-

1 og IL-6) og tumor nekrosefaktor a (TNFa) skilles ut fra blant annet makrofager og 

monocytter ved inflammasjonstilstander [30]. Cytokiner kan endre ekspresjon av legemiddel-

metaboliserende enzymer, men mekanismene er ikke fullstendig kartlagt [30]. En foreslått 

mekanisme for nedregulering av CYP3A4 involverer transkripsjonsfaktorene pregane X 
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reseptor (PXR) og nukleær faktor kappa B (NF-kB), som regulerer transkripsjonen av CYP3A4 

og P-gp [30].  

 

En hypotese er at noen inflammatoriske tilstander som er assosiert med forhøyede verdier av 

proinflammatoriske cytokiner kan føre til fenokonversjon av enkelte legemiddel-

metaboliserende enzymer [31]. Cytokiner har vist å indusere produksjonen av NF-kB in vitro 

i hepatocytter, som direkte kan hemme binding av PXR til sitt responselement og dermed 

hemme ekspresjon av CYP3A4 [30]. Også interleukiner har blitt diskutert å hemme CYP-

ekspresjon. IL-1 antas å nedregulere CYP3A4 og CYP2C8, mens IL-6 antas å nedregulere 

CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4 i hepatocytter [32, 33]. Fenokonversjon av 

CYP2C19 og CYP2D6 er dokumentert ved inflammasjonstilstander med økte cytokiner slik 

som kreft, HIV og leversykdommer [31]. Om andre inflammasjonssykdommer kan føre til 

fenokonversjon legemiddelmetaboliserende enzymer er ikke studert, men observasjoner kan 

tyde på at infeksjoner kan nedregulere aktiviteten av CYP1A2, CYP3A4 og CYP2C9 [31].  

 

 

1.2 Midazolam 
For å finne informasjon om enzymaktivitet og relatere dette til fenotyper in vivo brukes prober 

for det aktuelle enzymet. En god probe bør ha en systemisk clearance som korrelerer med den 

maksimale metabolismekapasiteten til personen (intrinsic clearance, Clint). Benzodiazepinet 

midazolam (MDZ) er et legemiddel som er en modellsubstans (probe) for å studere CYP3A-

aktivitet i tarm og lever [34-36]. 

 

1.2.1 Farmakokinetikk 
Midazolam blir metabolisert nesten utelukkende via CYP3A og er ikke et substrat for 

legemiddeltransportører som P-gp, noe som gjør legemidlet til en god probe for CYP3A-

aktivitet [37-39]. Etter oral administrasjon vil legemidlet undergå førstepassasje metabolisme 

i tarm og lever og det er observert en stor interindividuell variasjon i oral biotilgjengelighet fra 

31-72% [39]. Midazolam er et lipofilt legemiddel som har høy grad av proteinbinding (95-

98%), hovedsakelig til albumin [36, 40], med et distribusjonsvolum (Vd) som varierer mellom 

1,7 til 2,5 l/kg [36]. Midazolam blir metabolisert av CYP3A til 1-OH midazolam, 4-OH 

midazolam og 1,4-OH midazolam (Figur 3) [41]. Metabolitten 1-OH midazolam er 

farmakologisk aktiv med ca. 80-100% av aktiviteten til midazolam, mens 4-OH- og 1,4-OH 
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midazolam er inaktive metabolitter [42]. Metabolittene blir så omgjort av uridindifosfat (UDP)-

glukuronosyltransferase (UGT)-enzymer og skilt ut via nyrene [39, 43]. Midazolam er, med 

hepatisk ekstraksjonsratio (EH) på 0,35, et intermediært ekstraherbart legemiddel [44]. 

Clearance av midazolam varierer mellom 4,4 og 11,1 ml/kg/min, og dermed vil også 

halveringstiden (t1/2) til midazolam variere mellom ulike individer [43]. Unge, friske individer 

har t1/2 fra 1,5 til 3,5 timer, mens eldre kan ha en forlenget t1/2 opp mot 5 til 6 timer [39, 40, 

45].  

 

En god probe for ett gitt enzym bør kunne administreres intravenøst og være minst mulig 

påvirket av faktorer som proteinbinding, blodgjennomstrømning eller clearance via andre 

enzymer eller opptak via legemiddeltransportører som organisk aniontransporterende poly-

peptider (OATP) og P-gp [36]. Prober med slike egenskaper har lav ekstraksjonsratio og lav 

plasmaproteinbinding [36]. Midazolam kan administreres intravenøst og oralt, noe som gjør 

det mulig å beregne absolutt biotilgjengelighet, og en kort halveringstid som gjør estimering 

av AUC og andre farmakokinetiske parametere enkelt [36, 38]. Ulemper ved bruk av 

midazolam som probe er at legemidlet har en høy plasmaproteinbinding og intermediær 

ekstraksjonsratio, men legemidlet er likevel en velbrukt probe for CYP3A in vivo på grunn av 

sin gode sikkerhetsprofil og enzymspesifisitet [36]. 

 

 
 

Figur 3. Midazolam metaboliseres via CYP3A til 1-OH midazolam og 4-OH midazolam. 
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1.3 Legemidlers proteinbinding og fri fraksjon 
Legemidlers binding til ulike plasmaproteiner har betydning for farmakokinetikken og den 

påfølgende effekten på virkestedet, da den farmakologiske aktiviteten til et legemiddel 

avhenger av den frie fraksjonen, fordi det er denne andelen som kan utøve en effekt på 

virkestedet [46]. Albumin og alfa-1-surt glykoprotein er de to viktigste plasmaproteinene [1]. 

Sure legemidler som midazolam, fenytoin og valproat binder seg til albumin, mens basiske 

legemidler som lidokain og propranolol binder seg til alfa-1-surt glykoprotein [47]. Albumin 

er det plasmaproteinet som det finnes mest av, og mange endogene og eksogene stoffer binder 

seg reversibelt til proteinet. Albumin har to beskrevne bindingsseter for legemidler [48]. 

Typiske ligander som binder til bindingssete I er dikarboksylsyrer og/eller voluminøse 

heterosykliske molekyler. Ligander som binder til bindingssete II er for eksempel midazolam 

og NSAIDs [47, 49]. Binding til albumin vil øke et legemiddels løselighet i plasma, redusere 

toksisiteten til legemidlet og kan dessuten påvirke distribusjonen av legemidlet i kroppen [47, 

50].  

 

Plasmaproteiner og endringer i konsentrasjonen av dem er av betydning for et legemiddels 

farmakokinetikk. Fri fraksjon (fu) er forholdet mellom fri og total konsentrasjon av et 

legemiddel i plasma [46]. Midazolam er et lipofilt legemiddel med høy plasmaproteinbinding 

og det bindes hovedsakelig til albumin, med en normal fri fraksjon på 2-5% [40]. Hos en 

pasient med status epileptikus er det observert 58% fri fraksjon av midazolam [51]. Hos 

kreftpasienter har det blitt observert reduserte albuminnivåer ved akutt inflammasjon, som er 

assosiert med lavere CYP3A-aktivitet [52]. Hos pasienter på intensivavdeling (n=16) er det 

observert en forlenget halveringstid av midazolam på grunn av økt Vd, som følge av redusert 

plasmakonsentrasjon av albumin [53]. Albuminnivåer har vist negativ korrelasjon med CRP-

nivåer (r = -0,69), hvor økt CRP korrelerer med nedsatt albuminkonsentrasjon [42]. Det er også 

observert en korrelasjon mellom lave albuminnivåer og nedsatt clearance av midazolam i 

terminalt syke pasienter [42]. Lavere albuminnivåer vil kunne gi økt fu som kan gi en teoretisk 

økning av clearance. Redusert clearance kan imidlertid være et resultat av en relativt sett større 

reduksjon i Clintrinsic, på grunn av en inflammasjonstilstand og/eller interaksjon med endogene 

substanser, enn en økning i fri fraksjon. Ligning 2 illustrerer estimering av hepatisk clearance 

i henhold til «well-stirred» modell [42, 53];  

 

Cl$%&'()*+ =
,	⋅	(0&⋅12'())
,	4(0&⋅12'())

                                                   (2) 
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hvor Q er blodgjennomstrømning til lever og fu er ubundet fraksjon av legemiddel i blod og 

Clintrinsic er evnen til å metabolisere legemidlet.  

 

Endring i fu kan gi økning eller ingen endring i clearance, avhengig av legemidlets 

ekstraksjonsratio [1, 42]. For et legemiddel med høy ekstraksjonsratio vil endring i fu ikke ha 

en betydelig påvirkning, mens endring i Q vil ha en større påvirkning, det vil si Q er den 

kapasitets-begrensende faktoren. For et legemiddel med lav/intermediær ekstraksjonsratio er 

leveren mindre effektiv til å rense blodet for legemiddel [54]. Slike legemidler vil få endret 

clearance ved endret fri fraksjon siden de utviser en kapasitetsbegrensning. Økt fu vil føre til 

økt total clearance, men må ikke bli forvekslet med en økt eliminasjonskapasitet. For eksempel 

vil Clhepatisk øke proporsjonal med økende fu hvis kroppens kapasitet til å eliminere legemiddel 

(Clint) ikke forandres (Ligning 3) [1, 55];  

 

Cl$%&'()*+ = Cl)5(6)5*)7 ⋅ f8                                              (3) 

 

 

1.4 Prøveopparbeidelse av fri fraksjon 
Prøveopparbeidelse av fri fraksjon innebærer fysisk separasjon av ubundet legemiddel fra 

legemiddel som er bundet til plasmaproteiner som albumin og alfa-1-surt-glykoprotein [56]. 

De to vanligste metodene for å bestemme plasmaproteinbinding av stoffer er likevektsdialyse 

og ultrafiltrering [57]. Likevektsdialyse er tradisjonelt den mest brukte metoden, men 

ultrafiltrering er mer og mer brukt [56].  

 

1.4.1 Likevektsdialyse 
Likevektsdialyse er en mye brukt metode for bestemmelse av fri fraksjon. Metoden utføres ved 

kroppstemperatur fordi bindingen varierer med temperatur [58]. Metoden baserer seg på at 

ubundet legemiddel vil bevege seg over en semipermeabel membran som er permeabel for små 

molekyler, men ikke for plasmaproteiner [56]. Det tar normalt 2 til 4 timer til å oppnå likevekt 

og selve dialysen tar minimum 4 timer. Fordeler med metoden er at den forgår under en 

kontrollert temperatur og at dialyseapparatene er kommersielt tilgjengelige. Ulemper med 

metoden er at det kan ta lang tid å oppnå likevekt, og det kan følgelig oppstå degradering av 

ustabile bindingsproteiner. Det er også en mulighet for legemiddelbinding til ulike celle-

komponenter under prøveopparbeidelsen [58]. 
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1.4.2 Ultrafiltrering 
Ultrafiltrering er en mye brukt metode og kan gjøres ved sentrifugering i rør med en membran 

som binder plasmaproteiner. Fordel med ultrafiltrering er at det er en kort, rimelig og enkel 

prøveopparbeidelse [57, 58]. Ulemper med metoden er at det er vanskelig å holde en kontrollert 

temperatur og det kan være uspesifikk binding av legemidlet til filtreringsrøret. Det er også en 

ulempe at volumet av ultrafiltratet i noen tilfeller ikke blir stort nok for videre analyse [58]. 

Under ultrafiltreringen øker proteinkonsentrasjonen, noe som kan påvirke likevekts-konstanten 

mellom ligand og bindingssete. Det er derfor viktig at tiden ultrafiltreringen tar er så kort som 

mulig [58].  

 

Fordelen med ultrafiltrering fremfor likevektsdialyse er at det er en mindre tidkrevende 

prøveopparbeidelsesmetode. En ulempe med begge metodene er høy sjanse for uspesifikk 

binding av legemiddel til ulike komponenter i røret som brukes. Videre i denne oppgaven skal 

ultrafiltrering brukes for å utvikle en prøveopparbeidelsesmetode.  

 

Centrifree® Ultrafiltration Device er et ultrafiltrasjonsrør som brukes i prøveopparbeidelse av 

fri fraksjon av legemidler. Ultrafiltrasjonsrøret består av tre deler; en topp, en bunn og en 

membran. Membranen er en regenerert cellulosemembran (Ultracel®), og denne har en 

molekylvekts «cut-off» på 30 000 kDa. Plasma tilsettes i toppen av ultrafiltrasjonsrøret før 

sentrifugering. Etter sentrifugering sitter man igjen med et plasma ultrafiltrat (PUF) som 

inneholder den frie fraksjonen av et legemiddel (Figur 4).  

 

 
 
 
Figur 4. Centrifree® Ultrafiltration Device blir tilsatt plasma i øvre del og sentrifugert til et plasma ultrafiltrat 
(PUF) med den frie fraksjonen av legemidlet. 
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1.5 Nyresykdom 
Pasienter med kronisk nyresykdom (CKD) har høy risiko for å utvikle terminal nyresvikt (end-

stage renal disease, ESRD), definert ved en estimert glomerulær filtrasjonsrate (eGFR) under 

15 ml/min/1,73 m2. Ved ESRD har nyrene nedsatt kapasitet til å fjerne uremiske toksiner fra 

blodbanen. Dette gir økt risiko for andre sykdommer som for eksempel diabetes, hypertensjon 

og andre kardiovaskulære sykdommer [59]. Pasientene har også økt risiko for død 

sammenlignet med den nyrefriske befolkningen [59]. For å prøve å forhindre den økte risikoen 

for morbiditet og mortalitet blir pasienter med ESRD ofte behandlet med mange legemidler. I 

USA får pasienter med ESRD i gjennomsnitt forskrevet 10 til 12 forskjellige legemidler, og tar 

10 til 19 tabletter daglig [60, 61]. Farmakokinetikken og farmakodynamikken til legemidler 

som administreres til pasienter med kronisk nyresykdom kan være uforutsigbare og komplekse 

[62]. Effekten og toksisiteten av legemidler er ofte doseavhengige og dose-responsregimer av 

mange legemidler er basert på ekstrapoleringer fra studier gjort på friske frivillige. For å forstå 

effekten av legemidler i pasienter med kronisk nyresykdom er det viktig at studier utføres på 

den aktuelle pasientgruppen [62]. 

 

1.5.1  Hemodialyse  
Prevalensen av pasienter som får nyreerstattende behandling (renal replacement therapy, RRT) 

er økende. I Norge var det i følge norsk nefrologiregister 4969 pasienter i RRT ved utgangen 

av 2016, som tilsvarer 0,1% av befolkningen [63]. Blant pasientene som får RRT er 65% menn, 

hvor gjennomsnittsalderen er 61,5 år [63]. Pasienter med ESRD trenger nyreerstattende 

behandling og finnes to alternativer for RRT, nyretransplantasjon eller dialyse [55]. Man skiller 

i hovedsak mellom to typer dialyse, peritoneal- eller hemodialyse. Av pasientene av som får 

RRT behandles 24,4% med hemodialyse [63].  

 

Ved hemodialyse fjernes væske og endo og eksogene stoffer fra blodet. Dialysen foregår 

vanligvis over 4-5 timer 3 ganger i uken. Stoffene fjernes ved diffusjon og ultrafiltrasjon, hvor 

diffusjon effektivt fjerner små stoffer som fosfat, kalium og urea. Ved ultrafiltrering passerer 

væsken gjennom en semipermeabel membran ved trykkforskjell. Ved hemodialyse er 

gradienten hydrostatisk og fjerner effektiv væske og store og små molekyler [64].  
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1.5.2 Inflammasjonstilstand hos nyresyke 
Det er som tidligere nevnt holdepunkter for at inflammasjon kan nedregulere aktiviteten til 

forskjellige CYP-enzymer (avsnitt 1.1.8) og cytokiner kan også påvirke mange andre prosesser 

i kroppen. 

 

Årsaker til inflammasjon ved kronisk nyresykdom 

Redusert nyrefunksjon fører til et uremisk miljø og høye nivåer av sirkulerende cytokiner som 

kan generere oksidativt stress og virker pro-inflammatorisk [65]. Uremiske toksinene er 

derivater av proteiner fra metabolske avfallsstoffer som normalt blir skilt ut i urinen, men på 

grunn av nyresykdom kan de akkumuleres i kroppen. Opphopning av disse stoffene har blitt 

satt i sammenheng med hypertensjon, kardiovaskulær sykdom og nevropati [55, 66, 67]. Et 

proinflammatorisk miljø med nedsatt immunforsvar gir høyere sjanse for infeksjoner, som kan 

bidra til ytterligere inflammasjon [65]. Dialysepasienter er utsatt for infeksjoner og trombotiske 

hendelser, som igjen kan stimulere mer inflammasjon. Sykdommer i munnhulen er vanlig hos 

pasienter med CKD og er assosiert med økte nivåer av systemiske inflammasjonsmarkører hos 

hemodialyse-pasienter [68]. Pasienter med CKD kan ha vanskeligheter for å omdanne vitamin 

D til aktiv form i kroppen, og siden vitamin D er viktig for immunforsvaret kan dette ha en 

innvirkning på inflammasjonsrespons hos disse pasientene [68]. Årsakene til inflammasjon ved 

CKD er mange og komplekse og kommer fra mange forskjellige deler av sykdommen.  

 

Konsekvenser av inflammasjon i kronisk nyresykdom 

Inflammasjon er en del av sykdomsbildet ved CKD og er ikke bare assosiert med 

kardiovaskulær sykdom og økt dødelighet, men også underernæring og protein-energi sløsing 

(protein-energy waste, PEW) [68]. En inflammasjonstilstand kan påvirke PEW på flere måter. 

IL-6 er assosiert med depresjon hos pasienter med CKD og ESRD, som i seg selv kan gi økt 

sykelighet, dødelighet og nedsatt matinntak [68]. Inflammasjon forårsaker ikke bare undere-

rnæring, men kan også påvirke energimetabolismen i kroppen [68]. Inflammasjons-tilstander i 

pasienter med CKD er en av de viktigste faktorene til anemi og erytropoietin (EPO) resistens. 

Inflammasjon reduserer EPO-produksjonen og nedsetter effekten av EPO på erytropoiese [68]. 

En inflammasjonstilstand vil følgelig ha flere ulike konsekvenser for pasienter med CKD. 
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1.5.3 Endringer i farmakokinetikk hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon 
Det er kjent at legemidler som elimineres via nyrene må dosejusteres ved nyresvikt. Nyere funn 

indikerer at aktivitet av transportproteiner og legemiddelmetaboliserende enzymer i tarm og 

lever kan bli påvirket av kronisk nyresvikt [9, 66, 69]. Uremiske toksiner har vært foreslått som 

årsaken til den endrede metabolismen [66]. Det er ikke kjent om toksinene hemmer enzymene 

eller transportørene direkte eller om de reduserer ekspresjonen av disse proteinene og derved 

forårsaker endring i aktivitet. Nedsatt legemiddelmetabolisme i pasienter med CKD kan føre 

til økt biotilgjengelighet som en følge av redusert førstepassasje metabolisme [55].  

 

Plasmaproteinbindingen til legemidler kan som tidligere nevnt være redusert i pasienter med 

nedsatt nyrefunksjon, slik at fri fraksjon av legemidlet øker, og dette kan derved endre 

legemidlets distribusjon og metabolisme [55, 70]. Clearance av et antiepileptisk legemiddel 

(perampanel) som metaboliseres via CYP3A4 var 14% lavere hos pasienter med ESRD enn 

hos nyrefriske [71]. Vd kan være endret for mange legemidler i denne pasientgruppen. Det kan 

komme av et væskeoverskudd i kroppen, nedsatt plasmaproteinbinding eller forandring i 

vevsbinding [55, 72].  En studie utført i 2013 viste at 4β–hydroksykolesterol, en endogen 

markør for CYP3A aktivitet, økte hos 13 pasienter med ESRD etter nyretransplantasjon [73]. 

Det er tidligere vist i én studie at pasienter med kronisk nyresykdom (n=15) hadde fri fraksjon 

av midazolam på 6,5% sammenlignet med nyrefriske (n=15) som hadde 3,9% fri fraksjon [72]. 

Det er vist høyere AUC og lavere clearance av midazolam og feksofenadin i pasienter med 

ERSD sammenlignet med en frisk kontrollgruppe [74]. Farmakokinetikken til legemidler som 

administreres til pasienter med kronisk nyresykdom er ofte kompleks, og dette er et område 

som det er ønskelig med økt kunnskap om.  
 

1.6 HEMMER-studien 
HEMMER-studien er en pågående klinisk studie ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. 

Hensikten med studien er å undersøke effekten av hemodialyse på CYP3A- og P-gp-aktivitet i 

pasienter med ESRD. Midazolam skal brukes som probe for CYP3A-aktivitet og feksofenadin 

som probe for P-gp-aktivitet før og etter hemodialyse. Probene brukes for å studere eventuelle 

effekter av nyresvikt på farmakokinetiske parametere og CYP3A og P-gp. Legemidler som er 

substrater for CYP3A er ofte også substrater for P-gp. Tidligere studier har brukt erytromycin 

som probe for CYP3A og P-gp [66]. Ulempen med denne proben er at det er vanskelig å skille 

hva som er effekt av forandring i CYP3A og P-gp. Ved å bruke prober som er spesifikke kan 



	 15	

man i større grad differensiere mellom hvilke effekter nyresvikt gir på CYP3A- og/eller P-gp-

aktivitet.   

 

1.6.1 Bakgrunn for studien  
Det er indikasjoner på at aktivitet av både CYP3A og P-gp er endret i pasienter med ESRD 

sammenlignet med friske frivillige. De underliggende mekanismene for disse endringene er 

fortsatt ukjente, og det er ingen studier som har undersøkt eventuelle endringer i CYP3A- og 

P-gp-aktivitet før og etter hemodialyse [72, 74-76]. Det er behov for en mer mekanistisk 

forståelse av effekten av hemodialyse på fenotypen av CYP3A. Derfor skal både absolutt 

biotilgjengelighet og ubundet clearance av midazolam undersøkes i denne studien. Ved å også 

beregne den frie fraksjonen av midazolam vil man også man få økt kunnskap om hvorvidt 

eventuelle forskjeller før og etter hemodialyse er grunnet endret CYP3A-aktivitet, en 

forandring i fri fraksjon av midazolam eller en kombinasjon av disse. Det overordnede målet 

med studien er å undersøke den akutte effekten av hemodialyse på fenotypen av CYP3A og P-

gp i pasienter med ESRD.  

 

1.6.2 Studiedesign 
Studien er åpen og ikke-randomisert og skal inkludere 12 pasienter med ESRD som behandles 

med hemodialyse. Hver pasient skal gjennomgå to undersøkelsesdager hvor fenotypen av 

CYP3A og P-gp skal bestemmes ved bruk av henholdsvis midazolam og feksofenadin. Én 

undersøkelsesdag skal være dagen etter dialyse og den andre undersøkelsen skal være dagen 

før dialyse (Figur 5). Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK) (Ref.nr: 2017/2165) og utføres i henhold til Helsinkideklarasjonen.  

 
Figur 5. Studiedesign i HEMMER-studien. Det skal gjennomføres to 8-timers farmakokinetikkdager. Ren dag 
skal gjennomføres dagen etter dialyse og uren dag skal gjennomføres dagen før dialyse. Rødt kryss indikerer at 
hemodialyse ikke blir gjennomført. 
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1.7 Hensikt med oppgaven 
Pasienter med terminal nyresvikt har en økt risiko for andre sykdommer som diabetes og 

kardiovaskulære sykdommer. Farmakokinetikken til legemidler som administreres til 

pasientgruppen er lite studert og nåværende anbefalinger er basert på ekstrapoleringer fra 

studier gjort på friske frivillige. Effekten av nyresvikt på legemidler som metaboliseres i lever 

er lite studert og det er viktig at studier utføres på den aktuelle pasientgruppen.  

 

Hensikten med dette arbeidet er å utvikle en metode for å bestemme fri fraksjon av midazolam 

i plasma ved hjelp av ultrafiltrasjon og etterfølgende LC-MS-metodikk. Metoden skal brukes 

til å bestemme fri fraksjon av midazolam i plasmaprøver fra pasientene som er inkludert i 

HEMMER-studien slik at farmakokinetisk profil kan beregnes. 
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2 Materialer og metode 
 

2.1 Materialer 
2.1.1 Kjemikalier 

Kjemikalier Leverandør 

1-OH midazolam Sigma-Aldrich, St. Louis, USA 

Acetonitril (Hypergrade for LC-MS) Merck, Darmstadt, Tyskland 

Ammoniakk 25% (NH3) Merck, Tyskland 

Eddiksyre 100% (CH3COOH) (Suprapur) Merck, Tyskland 

Etylacetat < 99,7% (C4H8O2) (Chromasolv) Sigma-Aldrich, MO, USA 

Metanol (CH3OH) (Hypergrade for LC-MS) Merck, Tyskland 

Midazolam Sigma-Aldrich, MO, USA 

Midazolam-d6 (intern standard) Toronto Research Chemicals, Ontario, Canada 

Nitrogengass (N2) AGA Progas AS, Oslo, Norge 

Gibco® PBS (10X), pH 7,4 Thermo Fisher Scientific, Paisley, Skottland 

Ringer-acetat Fresenius Kabi, Halden, Norge 

 

2.1.2 Utstyr 
Utstyr Leverandør 

Aquasil C18, 100 x 1 mm, 3 µm Thermo Scientific, IL, USA 

Autoinjektor Dionex Ultimate 3000, Thermo Scientific, USA 

Biobasic-8, 50 x 1 mm, 3 µm (LC-kolonne) Thermo Scientific, IL, USA 

BioBasic-8 Guard, 10x1 mm, 5 µm (forkolonne) Thermo Scientific, IL, USA 

CentrifreeÒ Ultrafiltration Device Merck Millipore, Darmstadt, Tyskland 

Corning sentrifugerør (15 og 50 ml) Corning Inc., MA, USA  

Datasystem “Chromeleon Xpress” og “Xcalibur”, Thermo, 

Scientific 

Detektor LTQ XL, Thermo Scientific 

Dri-block (DBD3) Technie, Staffordshire, UK 

Eppendorf-rør (2 og 5 ml) Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland 

Heraeus Megafuge 16R-sentrifuge  Thermo Scientific, IL, USA 

Invitrogen HulaMixer Thermo Scientific, IL, USA 

Julabo SW 22 vannbad med risting JULABO GmbH, Seelbach, Tyskland 
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Micro inserts VWR International, Tyskland 

Milli-Q Intergral, Q-Pod (Vann til MS-analyser) Merck Millipore, Billerica, USA 

Pipetter VWR International, Tyskland 

Pipettespisser (Biohit) Sartorius, Göttingen, Tyskland 

Pipettespisser (Finntip) VWR International, Tyskland 

Vakuumpumpe Vacuubrand, Wertheim, Germany 

Vialer VWR International, Tyskland 

Whirlmixer MS 3 Basic IKA Works INC., Wilmington, NC, USA 

 

 

2.1.3 Løsninger 
Mobilfase A 

0,05 M ammoniumacetatbuffer, pH=4,4 

Kjemikalier Volum 

Ammoniakk 25% 0,8 ml 

Eddiksyre 100% 1,6 ml 

Acetonitril (Hypergrade for LC-MS) 25 ml 

MQ-vann 475 ml 

 

Mobilfase B 

Acetonitril 95%, Metanol 5% 

Kjemikalier Volum 

Acetonitril (Hypergrade for LC-MS) 475 ml 

Metanol (Hypergrade for LC-MS) 25 ml 

 

0,5 M ammoniumhydroksid (NH4OH), pH=11,8 

Kjemikalier Volum 

Ammoniakk 25% 1,0 ml 

MQ-vann 49 ml 
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2.2 Metode 
I metodeutviklingen ble det tatt utgangpunkt i en tidligere validert metode for analyse av 

midazolam og metabolitten 1-OH midazolam i plasma med væske-væske ekstraksjon som 

prøveopparbeidelse og analyse med væskekromatografi (LC) koblet med tandem masse-

spektrometri (MS/MS) [77]. I denne oppgaven skal det utvikles en ny prøveopparbeidelses-

metode for å måle fri fraksjon av midazolam i plasma for analyse med denne tidligere validerte 

LC-MS/MS metoden. Som bakgrunn for metodeutviklingen ble det utført ett litteratursøk for 

å undersøke metodebetingelser i andre studier hvor fri fraksjon av ulike legemidler er blitt 

bestemt ved hjelp av CentrifreeÒ Ultrafiltration Device, heretter kalt «filtreringsenheten» 

(Tabell 1).  
 
Tabell 1. Oversikt over hvordan andre har utført lignende prøveopparbeidelser tidligere.   

Substans Sentrifugal- 
kraft (g) 

Tid 
(minutter) 

Rotor Temperatur 
(°C) 

Påsatt volum 
(ml) 

Utbytte 
(ml) 

Docetaxel [78] 1500 45 NA 25 ± 3 1 0,2 

AZD3293 [79] 1452 15 NA NA 0,25 0,075 

Carboplatin [80] 1942 30 NA 24 0,5 ~0,23 

Ertapenem [81] 1500 15 NA 25 1 0,080 

Bruksanvisning 1000- 
2000 

NA Fast 
vinkel* 

4-50 0,15-1,0 NA 

Warfarin [82] 2000 15 NA 32 0,5 0,1 

Mykofenolat [83] 2000 30 NA NA NA 0,05-0,1 
* Kan bruke utsvingsrotor, men volumet av PUF vil bli 30-50% mindre enn ved bruk av fiksert vinkel rotor ved 
samme sentrifugalkraft. NA: Ikke oppgitt. 
 

2.2.1 LC-MS/MS metode 
Alle prøver ble som nevnt ovenfor analysert med en tidligere validert LC-MS/MS metode [77]. 

Fra de rekonstituerte prøvene ble 20 µl injisert på LC-MS/MS apparatet (Dionex Ultimate 3000 

koblet til LTQ XL, Thermo Scientific). Kromatografisk separasjon ble gjort ved high 

preformance liquid chromatography (HPLC) ved bruk av BioBasic-8 C8 kolonne (50x1mm, 

3µm, Thermo). Gradienteluering ble utført med mobilfase A og mobilfase B som illustrert i 

Figur 6. De 2 første minuttene ble mobilfasen ledet fra HPLC til avfall. Retensjonstiden til 

midazolam, midazolam-d6 og 1-OH midazolam var mellom 6 og 7 minutter. Total analysetid 

per prøve var 21 minutter. Deteksjon av analyttene ble gjort med tandem massespektrometri 

og detektoren var av typen elektrospray-ionisering. Den laveste grensen for kvantifisering 

(LLOQ) for midazolam og 1-OH midazolam var 0,1 ng/ml.  
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Figur 6. Gradienteluering for HPLC i separasjon av analyttene med mobilfase A og B. Modifisert figur fra [77]. 
 

 

2.3 Innledende forsøk 
Med utgangspunkt i litteratursøket ble det utført innledende forsøk med tillaging av ultrafiltrat 

for å bestemme fri fraksjon av midazolam. Filtreringsenheten ble brukt for å filtrere plasma til 

et plasma ultrafiltrat (PUF) (Figur 4). Deuteriummerket midazolam (midazolam-d6) ble brukt 

som intern standard (IS). Etter prøveopparbeidelsen ble alle prøvene reløst i 50 µl mobilfase A 

(0,05 M ammoniumacetatbuffer, pH=4,4), overført til HPLC-vialer med mikroinnsatser og 

analysert som beskrevet i 2.2.1.  

 

2.3.1 Volumutbytte ved sentrifugering 
Det ble testet ulik tid og hastighet på sentrifugering med filtreringsenheten for å oppnå 

tilstrekkelig volum av PUF. Det ble også utført forsøk med to forskjellige rotorer, en utsvings-

rotor hvor rørene svinger ut til siden når rotoren starter og en type fiksert vinkel rotor hvor 

rørene står i en fast posisjon under hele sentrifugeringen. Produsenten av filtreringsenheten 

anbefaler en rotor hvor rørene står i en fast vinkel for å øke volumet av PUF etter 

sentrifugeringen. Én ml plasma ble tilsatt i toppen av filtreringsenheten og sentrifugert i 30 og 

45 minutter ved gravitasjonskreftene 1500 x g og 2000 x g i utsvingsrotor (n=4). Det ble også 

utført sentrifugering i fiksert vinkel rotor i 45 minutter ved 1500 x g (n=4). IS (100 µl fra 50 

ng/ml) ble tilsatt i HPLC-vialer og metanol ble dampet inn på varmeblokk (60°C) med 

nitrogengass (N2-gass). PUF ble deretter tilsatt rørene med IS og dampet til tørrhet med N2-

gass. Prøvene ble så reløst i 50 µl i mobilfase A og analysert på LC-MS/MS. Sentrifugalkraften 
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og sentrifugeringstiden som ga høyest volum av PUF ble brukt videre i de innledende forsøkene 

av metodeutviklingen.  

 

2.3.2 Kvantifisering av midazolam i ultrafiltratet 
Midazolam har høy proteinbinding og forsøk ble utført for å bestemme hvilke fullblod- 

konsentrasjoner av midazolam som var mulig å kvantifisere i PUF med den validerte LC-

MS/MS analysen. Forsøket ble utført ved lav, middels og høy konsentrasjon av midazolam i 

fullblod. Konsentrasjoner av midazolam på 10, 50 og 100 ng/ml ble tilsatt i 5 ml Eppendorf-

rør og metanol ble dampet inn (n=3) på varmeblokk og under N2-gass. Fullblod (3 ml) ble 

tilsatt til hver parallell og prøvene ble ristet (Invitrogen Hulamixer) i 10 minutter før 

sentrifugering ved 2000 x g i 10 minutter for å separere blodcellene fra plasma. Filtrerings-

enheten ble tilsatt 1 ml plasma fra hver parallell og sentrifugert ved 1500 x g i 45 minutter. IS 

(2,5 ng/ml) ble tilsatt HPLC-vialer og dampet til tørrhet før 250 µl PUF ble tilsatt i hver 

parallell. PUF ble dampet inn til tørrhet (ca. 45-60 minutter) før prøvene ble reløst i 50 µl 

mobilfase A og analysert på LC-MS/MS. Fri fraksjon ble beregnet ved ligning 4:  

 

Fri	fraksjon = 	 9:5*%5(6'*;:5	)	<=!
>)2*'((	+:5*%5(6'*;:5

⋅ 100%                                 (4) 

 

2.3.3 Væske-væske ekstraksjon av ultrafiltratet 
For ytterligere opprensing av prøvene etter ultrafiltreringen ble det utført væske-væske 

ekstraksjon (LLE). Ekstraksjonen ble testet i både én og to omganger. Midazolam i 

konsentrasjon 0,25, 2,5 og 10 ng/ml og IS (2,5 ng/ml) ble tilsatt i 5 ml Eppendorf-rør og 

metanol ble dampet inn på varmeblokk (60°C) med N2-gass. Blank PUF ble laget ved å tilsette 

1 ml plasma som var sentrifugert ved 700 x g i 5 minutter etter tining til filtreringsenheten, som 

videre ble sentrifugert ved 1500 x g i 45 minutter. Det ble tilsatt blank PUF i batcher på 1,6 ml 

for hver konsentrasjon som deretter ble fordelt på 6 paralleller med 250 µl i hvert rør. Ved 

alkalisk pH er ring-strukturen i midazolam lukket og uløselig i vann, noe som sannsynligvis 

vil øke ekstraksjonsutbyttet [84]. For å øke pH ble det tilsatt 250 µl 0,5 M ammonium-

hydroksidløsning i parallellene som skulle pH-justeress. Ekstraksjonen ble utført uten pH-

justering for væske-væske ekstraksjon i én omgang, og med pH justering for væske-væske 

ekstraksjon i én og to omganger. Etylacetat (1 ml) ble tilsatt som elueringsmiddel og prøvene 

ble satt til risting i 10 minutter (Invitrogen HulaMixer), før de ble sentrifugert ved 2500 x g i 

10 minutter. Organisk fase ble samlet opp etter hver ekstraksjonsrunde og dampet inn på 
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varmeblokk (60°C) med N2-gass.  Prøvene ble reløst i 50 µl i mobilfase A og analysert på LC-

MS/MS. Ekstraksjonsutbyttet ble beregnet ved å sammenligne topphøyden av kontrollen på 

ekstraksjonen som ble spiket med midazolam etter ekstraksjon og de ekstraherte prøvene. 

Ekstraksjonsutbyttet og presisjonen ble sammenlignet for de ulike ekstraksjonsstrategiene.  

 

2.3.4 Fri fraksjon i innledende forsøk ved bruk av væske-væske ekstraksjon 
Midazolam (100 ng/ml) ble tilsatt 5 ml Eppendorf-rør og metanol ble dampet inn på 

varmeblokk (60°C) med N2-gass og tilsatt plasma i batch på 5 ml. Prøvene ble ristet på vannbad 

ved 37ºC ved 30 minutter før 1 ml plasma ble tilsatt filtreringsenheten og sentrifugert ved 1500 

x g i 30 minutter (n=5). IS (10 ng/ml) ble tilsatt i 5 ml Eppendorf-rør, og metanol ble dampet 

inn før 250 µl PUF ble tilsatt. Deretter ble det utført væske-væske ekstraksjon som beskrevet i 

2.3.3 i to omganger. Prøvene ble reløst i 50 µl mobilfase A og analysert på LC-MS/MS. 

Kalibreringskurve ble laget på samme måte som prøvene i som beskrevet i med Ringer-acetat, 

med midazolam i konsentrasjonene 0,1, 0,25, 0,5, 1, 2,5, 5, 10, 20 ng/ml. Fri fraksjon ble 

beregnet med ligning 4. 

 

2.3.5 Kalibreringskurve for midazolam 
For å forenkle prøveopparbeidelsen av kalibreringskurven ble det utført forsøk med Ringer-

acetat som alternativ matriks for PUF. Midazolam i konsentrasjoner på 0,1, 0,25, 0,5, 1, 2,5, 5 

og 10 ng/ml og IS i konsentrasjon 2,5 ng/ml ble tilsatt i HPLC-rør. Metanol ble dampet inn på 

varmeblokk (60°C) med N2-gass før 250 µl av henholdsvis blank PUF og Ringer-acetat ble 

tilsatt. PUF og Ringer-acetat ble dampet inn på varmeblokk (60°C) med N2-gass, og prøvene 

ble reløst i 50 µl i mobilfase A og analysert på LC-MS/MS.  

 

Det ble laget kvalitetskontroll-prøver (QC-prøver) i konsentrasjoner på 0,25, 2,5 og 10 ng/ml 

på samme måte som prøvene til kalibreringskurven for midazolam med samme IS 

konsentrasjon (2,5 ng/ml) (n=3). QC-prøver laget både i PUF og Ringer-acetat ble 

sammenlignet med kalibreringskurvene i de to ulike matriksene. Avvik på nøyaktighet og 

presisjon for QC-prøvene på < 20% for den laveste konsentrasjonen og < 15% på resterende 

konsentrasjoner ble ansett som tilfredsstillende for at matriksene kunne brukes om hverandre. 
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2.4 Optimalisering av prøveopparbeidelsesmetode 
Etter de innledende forsøkene var det nødvendig med en ytterligere optimalisering av 

prøveopparbeidelsen. Plasma fra tre individer ble kjøpt fra Blodbanken ved Oslo 

universitetssykehus og poolet til en batch som ble benyttet i alle videre forsøk. Batchen med 

plasma ble fryst ned ved -20ºC. Plasma som skulle benyttes til forsøk ble tint i romtemperatur 

og deretter sentrifugert ved 700 x g i 5 minutter før bruk. Det ble innført inkubering av prøvene 

på vannbad ved 37ºC i 30 minutter etter tilsetting av midazolam i plasma for å sikre likevekt i 

binding av midazolam til plasmaproteiner. Etter prøveopparbeidelsen ble alle prøvene reløst i 

50 µl mobilfase A (0,05 M ammoniumacetatbuffer, pH=4,4), overført til HPLC-vialer med 

mikroinnsatser og analysert som beskrevet i 2.2.1. 

 

Massebalanseutbytte av midazolam under prøveopparbeidelsen ble beregnet ved hjelp av en 

formel som tar hensyn konsentrasjon og volum av de ulike komponentene før og etter filtrering 

i filtreringsenheten. Tre ulike volum og konsentrasjoner ble bestemt for å kunne beregne 

massebalanseutbyttet av midazolam (heretter kalt utbytte). Konsentrasjon av midazolam (C1) 

og volum (V1) av initialt plasma som ble tilsatt i filtreringsenheten, konsentrasjon av 

midazolam (C2) og volum (V2) av plasma som var igjen i toppen av filtreringsenheten etter 

sentrifugering og konsentrasjon av midazolam (C3) og volum (V3) i PUF (ligning 5 og 6) 

(Figur 4). Toppen og bunnen av filtreringsenheten ble veid før tilsetting av plasma og etter 

sentrifugering for å finne volum av plasma i toppen av filtreringsenheten etter sentrifugering 

(V2) og PUF (V3), antatt at tetthet i prøvene er én slik at 1 gram=1 ml væske. Følgende formler 

ble derfor benyttet i de videre forsøkene for å beregne utbytte av midazolam under 

prøveopparbeidelsen og binding av midazolam til plasmaproteiner [85]: 

 

%	Utbytte = <(1=⋅	?=)4(1>	⋅	?>)
1?	∙	??

@ 		 ⋅ 	100%                                     (5)  

 

%	Proteinbinding = < (1=A1>)⋅?=
1=⋅?=41>⋅?>

@	 ⋅ 	100%											                         (6) 

 

2.4.1 Sentrifugeringstid 
For å øke utbyttet av midazolam fra filtreringsenheten ble det utført ytterligere forsøk for å 

bestemme den optimale sentrifugeringstiden. Midazolam (100 ng/ml) ble tilsatt 5 ml 

Eppendorf-rør og metanol ble dampet inn før 5 ml plasma ble tilsatt i hvert rør. Prøvene ble 
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ristet på vannbad ved 37ºC i 30 minutter og videre ble 1 ml tilsatt filtreringsenheten i 3 

paralleller for ulike sentrifugeringstider (5, 15, 30 og 45 minutter). Alle prøvene ble sentrifugert 

ved 1500 x g. IS (10 ng/ml) ble tilsatt i 5 ml Eppendorf-rør og metanol ble dampet inn. Plasma 

(125 µl) fra initialt plasma som ble tilsatt i filtreringsenheten og plasma som var igjen i toppen 

av filtreringsenheten etter sentrifugering ble tilsatt rør med inndampet IS og fortynnet 2 ganger 

ved å tilsette 125 µl blankt plasma. PUF (250 µl) ble tilsatt i respektive rør med inndampet IS, 

og det ble utført væske-væske ekstraksjon som beskrevet i 2.3.3 i to omganger for alle prøver. 

Toppen og bunnen av filtreringsenheten ble veid før og etter sentrifugering som beskrevet i 2.4 

for å finne volum av plasma som var igjen i toppen av filtreringsenheten etter sentrifugering 

(V2) og volumet av PUF (V3). Kalibreringskurve ble laget på samme måte som prøvene med 

Ringer-acetat i konsentrasjon 0,1, 0,25, 0,5, 1, 2,5, 5, 10, 20, 50 og 100 ng/ml. Utbyttet ble 

beregnet ved hjelp av ligning 5, og sammenlignet for de ulike sentrifugeringstidene. 

 

2.4.2 Ekstraksjonsutbytte av ultrafiltratet 
Væske-væske ekstraksjon 

For å teste at ekstraksjonsutbytte av midazolam fra PUF var godt nok og kunne reproduseres 

ble det utført ytterligere forsøk. Midazolam (100 ng/ml) dampet inn på varmeblokk (60°C) 

med N2-gass og tilsatt plasma i batcher på 5 ml. Prøvene ble ristet på vannbad ved 37ºC ved 

30 minutter før 1 ml plasma ble tilsatt filtreringsenheten og sentrifugert i ved 1500 x g i 30 

minutter. IS (10 ng/ml) ble tilsatt i 5 ml Eppendorf-rør og metanol ble dampet inn. Plasma (125 

µl) fra initialt plasma som ble tilsatt i filtreringsenheten og plasma som var igjen i toppen av 

filtreringsenheten etter sentrifugering ble tilsatt rør med inndampet IS og fortynnet 2 ganger 

ved å tilsette 125 µl blankt plasma. PUF (250 µl) ble tilsatt i respektive rør med inndampet IS, 

og det ble utført væske-væske ekstraksjon som beskrevet i 2.3.3 i to omganger for alle prøver. 

V2 og V3 ble funnet som beskrevet i 2.4.1 og kalibreringskurve ble laget på samme måte som 

2.4.1 og utbyttet ble beregnet ved ligning 5. Ligning 6 ble benyttet for å beregne protein-

bindingen til midazolam. Fri fraksjon av midazolam ble beregnet fra den andelen som ikke var 

bundet til plasmaproteiner. 

 

Proteinfelling 

Fordi utbyttet av midazolam under prøveopparbeidelsen ikke var optimalt ble det undersøkt 

om en enkel proteinfelling av PUF med etylacetat ga et bedre og reproduserbart utbytte. 

Midazolam i konsentrasjon 50 og 100 ng/ml ble dampet inn på varmeblokk (60°C) med N2-
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gass og tilsatt plasma i batcher på 5 ml for hver konsentrasjon. Prøvene ble ristet på vannbad 

ved 37ºC ved 30 minutter før 1 ml plasma ble tilsatt i filtreringsenheten i 3 paralleller for hver 

konsentrasjon og sentrifugert ved 1500 x g i 30 minutter. IS (10 ng/ml) ble tilsatt i 5 ml 

Eppendorf-rør og metanol ble dampet inn. Fra plasma fra initial løsning som ble tilsatt i 

filtreringsenheten, plasma som var igjen i toppen av filtreringsenheten etter sentrifugering og 

PUF ble det tilsatt 250 µl til rør med inndampet IS. Ammoniumhydroksid (250 µl) ble tilsatt 

hver parallell før proteinfelling med 2 ml etylacetat. Prøvene ble satt til risting i 10 minutter 

(Invitrogen HulaMixer) før de ble sentrifugert ved 2500 x g i 10 minutter. Organisk fase ble 

samlet opp og dampet inn på varmeblokk (60°C) med N2-gass etter proteinfelling. Det ble laget 

to forskjellige kalibreringskurver på samme måte som prøvene for å bedre tilpasse de lave 

konsentrasjonene i PUF og de høye konsentrasjonene i initialt plasma og plasma som var igjen 

i toppen av filtreringsenheten etter sentrifugering. Kalibreringskurve 1 ble laget i konsentrasjon 

0,1, 0,25, 0,5, 1, 2,5 og 5 ng/ml. Kalibreringskurve 2 ble laget i konsentrasjon 50, 75, 100, 250 

og 500 ng/ml. Utbyttet ble beregnet ved hjelp av ligning 5. Utbyttet ble sammenlignet med 

resultatene fra 2.4.2, væske-væske ekstraksjon, for best mulig utbytte med lav variasjon. For å 

beregne proteinbinding til midazolam ble ligning 6 benyttet og fri fraksjon av midazolam ble 

beregnet fra den andelen som ikke var bundet til plasmaproteiner. 

 

2.4.3 Uspesifikk binding 
Uspesifikk binding av midazolam til filtreringsenheten ble undersøkt ved å utføre forsøk i 

fosfatbufret saltvann (PBS) og Ringer-acetat. Midazolam (100 ng/ml) ble tilsatt til to 5 ml 

Eppendorf-rør og metanol ble dampet inn på varmeblokk (60°C) med N2-gass før 5 ml PBS og 

Ringer-acetat ble tilsatt i hvert sitt rør. Prøvene ble ristet på vannbad ved 37ºC i 30 minutter 

før 1 ml av løsningene ble tilsatt i filtreringsenheten i 5 paralleller for henholdsvis PBS og 

Ringer-acetat og sentrifugert ved 1500 x g i 30 minutter ved 37ºC. IS (10 ng/ml) ble dampet 

inn i nye 5 ml Eppendorf-rør og 250 µl ultrafiltrat ble tilsatt. Ultrafiltratet ble så dampet direkte 

inn og reløst i 50 µl mobilfase A før analysering på LC-MS/MS. Den uspesifikke bindingen 

ble beregnet med ligning 7 [86], hvor topphøydeforhold mellom midazolam og IS ble brukt 

som estimat på konsentrasjoner i ultrafiltrat og PBS. Uspesifikk binding til filtreringsenheten 

og presisjon < 15% ble ansett som tilfredsstillende.  

 

(%)	Uspesifikk	binding	 = 100 − H +:5*%5(6'*;:5	)	82(6'0)2(6'(
+:5*%5(6'*;:5	)	<BC	2ø*5)5E

∙ 100J                   (7) 
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2.4.4 Spiking av ultrafiltratet med kjent midazolam konsentrasjon 
Fri fraksjon av midazolam er svært lav (< 2%). I tillegg er kliniske plasmakonsentrasjoner av 

midazolam lavere enn konsentrasjonene som har blitt benyttet i denne metodeutviklingen. Det 

ble derfor undersøkt om spiking av PUF med en kjent konsentrasjon av midazolam var 

nødvendig for å kvantifisere den lave midazolam-konsentrasjon i PUF (< LLOQ, 0,1 ng/ml). 

Midazolam (50 og 100 ng/ml) ble tilsatt i 5 ml Eppendorf-rør, og metanol ble dampet inn på 

varmeblokk (60°C) med N2-gass (n=3). Fullblod (3 ml) ble tilsatt til hver parallell og prøvene 

ble blandet på whirl-mikser og ristet på vannbad ved 37ºC i 30 minutter før sentrifugering ved 

2000 x g i 10 minutter for å separere blodcellene fra plasma. Prøvene ble igjen satt på vannbad 

(37ºC) med risting i 30 minutter før 1 ml plasma fra hver parallell ble sentrifugert i 

filtreringsenheten ved 1500 x g i 30 minutter. IS (10 ng/ml) ble tilsatt i 5 ml Eppendorf-rør og 

metanol ble dampet inn før 250 µl PUF tilsatt. Ammoniumhydroksid (250 µl) ble tilsatt hver 

parallell før proteinfelling med 2 ml etylacetat. Prøvene ble satt til risting i 10 minutter 

(Invitrogen HulaMixer) før de ble sentrifugert ved 2500 x g i 10 minutter. Organisk fase ble 

samlet opp i nye Eppendorf-rør og dampet inn på varmeblokk (60°C) med N2-gass. Etter 

inndamping av etylacetat ble alle paralleller spiket med 2,5 ng/ml midazolam og metanol ble 

dampet inn. Tillaging av kontrollprøver ble utført på samme måte som prøvene, men fullblod 

ble ikke spiket med midazolam på forhånd. Etter proteinfelling og inndamping ble prøvene 

spiket med 2,5 ng/ml midazolam og metanol ble dampet inn (n=3). Prøvene ble reløst i 

mobilfase A før analysering på LC-MS/MS. Den målte mengden i kontrollene ble trukket fra 

den målte mengden for spikede prøver som var tilsatt samme teoretiske mengde midazolam 

(2,5 ng/ml).  

 

2.5 Endelig prøveopparbeidelsesmetode  
Midazolam (100 ng/ml) ble dampet inn på varmeblokk (60°C) med N2-gass og tilsatt 1 ml 

plasma og ristet på vannbad ved 37ºC ved 30 minutter. Filtreringsenheten ble så tilsatt 1 ml 

plasma og sentrifugert ved 1500 x g i 30 minutter. IS (5 ng/ml) ble tilsatt i 5 ml nye Eppendorf-

rør og metanol dampet inn før 250 µl PUF ble tilsatt. Hvert rør ble tilsatt 250 µl 0,5 M 

ammoniumhydroksid og blandet på whirl-mikser. Etylacetat (2 ml) ble tilsatt hvert rør før 

risting i 10 minutter (Invitrogen Hulamixer) og sentrifugering ved 2500 x g i 10 minutter. 

Organisk fase ble overført til nytt Eppendorf-rør og dampet inn på varmeblokk (60°C) med N2-

gass. Prøvene ble reløst i 50 µl mobilfase A før analysering på LC-MS/MS. 
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2.6 Pasientprøve fra HEMMER-studien 
2.6.1 Farmakokinetiske undersøkelser 
For å teste den utviklede prøveopparbeidelsesmetoden ble prøver fra den første inkluderte 

pasienten som gjennomførte to farmakokinetikkdager (PK-dager) i HEMMER-studien 

analysert. Pasienten møtte til to 8-timers PK-dager, på henholdsvis dagen etter dialyse (ren 

dag) og på en dag der det hadde gått 3 dager siden dialyse (uren dag). På begge 

undersøkelsesdagene ble nøyaktig de samme prosedyrene gjennomført. Pasientene mottok 

muntlig og skriftlig informasjon om studien og det ble innhentet informert samtykke for 

undersøkelsesdagene. All informasjon ble registrert i Case Report Form (CRF) og informasjon 

ble håndtert konfidensielt. Pasienten ble instruert om å ikke bruke legemidler eller 

næringsmidler som kunne påvirke CYP3A4 eller P-gp før vedkommende kom på PK-dag. På 

undersøkelsesdagene møtte pasienten fastende tidlig om morgenen og det ble lagt venflon for 

å redusere belastningen med mange blodprøver og for å gjøre blodprøvetakingen enklere. Det 

ble også lagt en egen venflon som ble brukt til å gi intravenøs midazolam. Det ble tatt klinisk-

kjemiske blodprøver før inntak av legemidlene. Midazolam (1,5 mg) og feksofenadin (120 mg) 

ble gitt peroralt om morgenen og 1 mg midazolam ble gitt intravenøst 4 timer senere. 

Blodprøver ble tatt ved tidene 0, 0,25, 0,5, 1,0, 1,5, 2, 3, 4, 4,1 4,25, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 og 8 timer 

etter inntak av de perorale dosene. Blodprøvene ble tatt i 6 ml EDTA-rør og ble umiddelbart 

sentrifugert ved 2000 x g i 10 minutter ved 4°C. Plasma ble overført til kryorør og fryst ved -

20°C for senere bestemmelse av både total og fri konsentrasjon av midazolam.  

 

2.6.2 Konsentrasjonsbestemmelse av midazolam og 1-OH midazolam i 

plasmaprøver 
For å bestemme konsentrasjon av total midazolam og 1-OH midazolam i plasmaprøver fra 

pasienten ble metoden presentert i 2.2.1 brukt [77]. Prøvene ble tint i romtemperatur og blandet 

på whirl-mikser før ekstraksjon. IS (5 ng/ml) ble tilsatt i 5 ml Eppendorf-rør og dampet inn før 

250 µl plasma ble tilsatt. For å justere pH ble 250 µl 0,5 M ammoniumhydroksid (ratio 1:1) 

tilsatt til hver prøve. Som ekstraksjonsvæske ble 1 ml etylacetat tilsatt og prøvene ble satt til 

risting i 10 minutter (Invitrogen Hulamixer) før sentrifugering i 10 minutter ved 2500 x g. Etter 

sentrifugering ble supernatanten overført til nye 5 ml Eppendorf-rør og ekstraksjonen med 

etylacetat ble gjentatt. Etylacetat ble dampet inn på varmeblokk (60°C) med N2-gass. Prøvene 
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ble reløst i 50 µl mobilfase A (0,05 M ammoniumacetatbuffer, pH=4,4) blandet på whirl-

mikser og overført til HPLC-vialer mikroinnsatser for før analyse på LC-MS/MS.  

 

2.6.3 Konsentrasjonsbestemmelse av ubundet konsentrasjon av midazolam 

i plasmaprøver 
Fri fraksjon av midazolam i pasienten ble bestemt i den første PK-prøven (C0) ved begge 

undersøkelsesdager. Prøvene ved C0 ble tatt før administrering av midazolam, og prøvene ble 

tilsatt midazolam i konsentrasjon 100 ng/ml og opparbeidet som beskrevet i avsnitt 2.5 for å 

kunne beregne proteinbinding, ved hjelp av ligning 6. Plasmakonsentrasjon-tids-kurven for 

total plasmakonsentrasjon av midazolam ble justert med den frie fraksjonen ved C0 i hele 

tidsintervallet for begge PK-dagene. Konsentrasjon av ubundet midazolam ble estimert ved 

ligning 8: 

 

Konsentrasjon8F85G%( = total	midazolam	konsentrasjon	 ⋅ f8                    (8) 

 

2.6.4 Beregning av farmakokinetiske parametere 
For å beregne farmakokinetiske parametere for midazolam og 1-OH midazolam ble det brukt 

non-compartment metoder. Plasmakonsentrasjoner ble plottet mot tid, og AUC etter både oral 

og intravenøs administrering av midazolam ble beregnet ved bruk av trapesmetoden (ligning 

9); 

 

AUCHA(O =P 1'41'Q?
I

⋅ ∆t
5

)JH
                                              (9) 

 

hvor Dt=ti+1 – ti og tn er prøvetakingstider (timer) av n prøver. Ekstrapolering av konsentrasjon-

tidsskurven fra tn til uendelig (¥), AUC(SAKble estimert med ligning 10; 

 

AUC(SAK = ∫ 𝐶L ⋅ 𝑒AMWX(NANS)d𝑡 = 𝐶L Z
O[\WX(][]S)

AMWX
^
NS

K
= 𝐶L H0 −

P
AMWX

J = QS
MWX

K
NS

             (10) 

 

hvor 𝐶L er den målte plasmakonsentrasjonen i prøve n. k%2 er eliminasjonskonstanten estimert 

fra linjen av en semi-logaritmisk konsentrasjon-tidskurve basert på de tre siste målingene for 

henholdsvis oral og intravensøs dose. Oral kel ble brukt for å estimere AUCoral og intravenøs 
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kel ble brukt for å estimere AUCiv. Total systemisk eksponering (AUC0-¥) etter oral dose for 

henholdsvis midazolam og 1-OH midazolam ble kalkulert ved å summere AUC0-4 og AUC4-¥. 

Ved estimering av total AUC for den intravenøse dosen ble den initiale dosen av midazolam 

etter intravenøs administrering (C4) estimert ved ekstrapolering ved bruk av residualmetoden. 

Gjenværende midazolam etter oral administrering (AUC4-¥) ble justert for, fordi intravenøse 

dose ble administrert før orale dose var eliminert (ligning 11); 

 

AUC)R = _AUC)R,HAT + AUC)R,TAKa − AUC:6'2,TAK                                (11) 

 

Ved estimering av AUCiv for 1-OH midazolam var det ikke nødvendig å estimere en initial 

konsentrasjon, da det ikke var dannet noe metabolitt på dette tidspunktet. Absolutt 

biotilgjengelighet ble beregnet med ligning 12; 

 

F = U=1bcde
U=1'f

⋅ G:*%'f
G:*%bcde

                                                     (12) 

 

hvor doseiv er den intravenøse dosen (1 mg) og doseoral er den orale dosen (1,5 mg) av 

midazolam. Den maksimale plasmakonsentrasjonen Cmaks og tiden til Cmaks (tmaks) ble rapportert 

som målte verdier. Systemisk clearance ble estimert ved intravenøs dose ved ligning 13; 

 

Cl = G:*%'f
U=1'f

                                                             (13) 

 

og halveringstiden ble beregnet ved ligning 14;  

 

tP/I 	=
25I
+ge

                                                            (14) 

 

Tilsynelatende Vd ble estimert ved ligning 15 og initial Vd ble estimert ved å dividere den 

intravenøse dosen av midazolam med den ekstrapolerte C4 av midazolam etter intravenøs dose.  

 

VG =
12
+ge

                                                              (15) 

AUC-ratio for 1-OH midazolam og midazolam ble beregnet ved å dividere AUC1-OH midazolam 

på AUCmidazolam for oral og intravenøs dose.  
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3 Resultater 
 

3.1 Innledende forsøk 
3.1.1 Volumutbytte ved sentrifugering 
Volumutbyttet av PUF ved sentrifugering med utsvingsrotor i 1500 x g og 2000 x g i 30 

minutter var 180 µl PUF med begge gravitasjonskreftene. Sentrifugering i samme rotor i 45 

minutter ved 1500 x g ga 200 µl PUF. Sentrifugering utført i fiksert vinkel rotor ved 1500 x g 

i 45 minutter ga høyest volumutbytte av PUF med 300-400 µl, og disse betingelsene ble derfor 

brukt videre i den innledende delen i metodeutviklingen  

 

3.1.2 Kvantifisering av midazolam i ultrafiltratet 
Ved tilsetting av midazolam til fullblod i konsentrasjoner på 10, 50 og 100 ng/ml var målt 

mengde midazolam i PUF henholdsvis 0,07, 0,34 og 0,69 ng/ml (Figur 7). Ved den laveste 

konsentrasjonen av midazolam (10 ng/ml) var konsentrasjonen av ubundet midazolam under 

LLOQ for LC-MS/MS metoden (< 0,1 ng/ml). Den beregnede frie fraksjonen av midazolam 

ved tilsatt konsentrasjon på 10, 50 og 100 ng/ml i fullblod var henholdsvis 0,69%, 0,67% og 

0,69% (Figur 7). Det ble besluttet å benytte den høyeste konsentrasjonen (100 ng/ml) i videre 

forsøk for å være sikker på at konsentrasjonen av midazolam i PUF var over 

kvantifiseringsgrensen. 

 

 
Figur 7: Ubundet konsentrasjon av midazolam (MDZ) i PUF (ng/ml) og beregnet fri fraksjon (%) etter prøve-
opparbeidelse med filtreringsenheten ved ulike konsentrasjoner: A 10 ng/ml, B 50 ng/ml og C 100 ng/ml. 
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3.1.3 Væske-væske ekstraksjon av ultrafiltratet 
To ganger væske-væske ekstraksjon med pH-justering ga høyest utbytte av midazolam fra PUF 

og presisjonen var tilfredsstillende (< 10%) ved alle anvendte konsentrasjoner (Tabell 2). Én 

runde med ekstraksjon ga lavere ekstraksjonsutbytte av midazolam og lavere presisjon ved 

både med og uten pH-justering. Væske-væske ekstraksjon i to omganger med pH-justering ble 

derfor brukt videre i den innledende fasen av metodeutviklingen.  
 
Tabell 2. Ekstraksjonsutbytte av midazolam med ulike væske-væske ekstraksjon (LLE) strategier.  

Konsentrasjon av MDZ 

(ng/ml) 

Utbytte av MDZ  

(%) 

CV  

(%) 

LLE x 1 uten pH-justering (n=5) 

0,25  69 ± 17 25 

2,5  48 ± 18 37 

10  33 ± 2 6 

LLE x 1 med pH justering (n=6) 

0,25  74 ± 16 22 

2,5  64 ± 26 41 

10  74 ± 7 9 

LLE x 2 med pH justering (n=6) 

0,25  72 ± 7 10 

2,5  81 ± 3 4 

10  85 ± 8 9 

Utbyttet er presentert som gjennomsnitt ± standardavvik.  
CV variasjonskoeffisient, MDZ midazolam. 
 

Fri fraksjon 

Ved bruk av væske-væske ekstraksjon i 2 omganger med pH-justering ble det ved to ulike 

forsøk (n=5) beregnet en fri fraksjon av midazolam på henholdsvis 0,5 ± 13% og 0,6 ± 17% 

ved tilsatt konsentrasjon på 100 ng/ml midazolam i plasma. 
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3.1.4 Kalibreringskurve for midazolam 
Kalibreringskurvene for midazolam i PUF og i Ringer-acetat viste en tilfredsstillende linearitet 

med en korrelasjonskoeffisient (r2-verdi) på henholdsvis 0,96 og 0,99 (Figur 8). Presisjon og 

nøyaktighet for midazolam var < 20% ved den laveste konsentrasjonen (0,25 ng/ml), og < 15% 

ved de to andre konsentrasjonene (2,5 og 10 ng/ml) for begge matriksene.  For en enklere og 

tidsbesparende prøveopparbeidelse av kalibreringskurven ble derfor Ringer-acetat benyttet 

videre som matriks under utvikling og optimalisering av prøveopparbeidelsesmetoden. 

 

 (1) 

 (2) 

 
Figur 8. Kalibreringskurver vektet 1/x2 for midazolam i PUF (1) og Ringer-acetat (2). Svarte bokser er tilhørende 
aktuell kalibreringskurve. Hvite bokser er punkter tilhørende kalibreringskurve fra motsatt matriks.  
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3.2 Optimalisering av prøveopparbeidelsesmetode 
3.2.1 Sentrifugeringstid 
Gjennomsnittlige konsentrasjoner av midazolam og volum av de ulike komponentene i 

filtreringsenheten som ble brukt til å beregne utbytte ved ligning 5 er presentert i Tabell 3. 

Sentrifugering av filtreringsenheten i 30 minutter ga det høyeste utbyttet med 89 ± 38% av 

midazolam fra plasma (Tabell 3). Det var imidlertid stor variasjon mellom parallellene og 

videre optimalisering av prøveopparbeidelsen var nødvendig. Sentrifugering av filtrerings-

enheten i 30 minutter ble brukt videre i optimalisering av prøveopparbeidelsesmetoden.  

 
Tabell 3. Utbytte av midazolam ved ulike sentrifugeringstider ved å benytte massebalanse som beskrevet i 
ligning 5. 

Sentrifugeringstid 

(minutter) 

Konsentrasjon (ng/ml) Volum (ml) Utbytte 

(%) 

CV 

(%) C1 C2 C3 V1 V2 V3 

5 (n=3) 138±27 103±7 0,5±0,04 1±0 0,92±0 0,09±0 70±10 155 

15 (n=3) 138±27 110±15 0,83±0,1 1±0 0,84±0,02 0,16±0,01 70±32 45 

30 (n=3) 138±27 155±36 1,23±0,1 1±0 0,75±0,01 0,26±0,01 89±38 43 

45 (n=4) 99±11 102±6 0,47±0,1 1±0 0,7±0,06 0,3±0 72±9 12 

Utbyttet er presentert som prosent ± standardavvik og CV er presentert som prosent. Konsentrasjon og volum i 
filtreringsenheten er presentert som gjennomsnitt ± standardavvik. C1 konsentrasjon av midazolam og V1 volum 
av initialt plasma som ble tilsatt i filtreringsenheten, C2 konsentrasjon av midazolam og V2 volum av plasma som 
var igjen i toppen av filtreringsenheten etter sentrifugering, C3 konsentrasjon av midazolam og V3 volum i PUF, 
CV variasjonskoeffisient. 
 

3.2.2 Ekstraksjonsutbytte av ultrafiltratet  
Væske-væske ekstraksjon 

Ekstraksjonsutbyttet av midazolam beregnet ved masseutbytteprinsippet fra tre ulike forsøk 

ved bruk av væske-væske ekstraksjon i to omganger er oppsummert i Tabell 4. Det ble 

observert et tilfredsstillende utbytte av midazolam i første forsøk, men en relativt stor variasjon 

på 43%. I de påfølgende forsøkene ble det benyttet flere paralleller og en lavere variasjon ble 

observert i begge forsøkene (CV på henholdsvis 21 og 18%). I enkelte av parallellene ble det 

imidlertid utbyttet beregnet til å være over 100%, dette skyldtes først og fremst en høy 

konsentrasjon i initialt plasma som ble påsatt filtreringsenheten og/eller plasma som var igjen 

i toppen av filtreringsenheten etter sentrifugering.  
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Tabell 4. Ekstraksjonsutbytte av midazolam i ultrafiltrat ved bruk av væske-væske ekstraksjon. Utbyttet er 
beregnet ved hjelp av massebalanseprinsippet. 

Forsøk Konsentrasjon (ng/ml) Volum (ml) Utbytte 

(%) 

CV 

(%) C1 C2 C3 V1 V2 V3 

1 (n=3) 138±27 155±36 1,23±0,1 1±0 0,75±0,01 0,26±0,01 89±38 43 

2 (n=5) 120±15 155±18 0,96±0,03 1±0 0,7±0,01 0,3±0,01 92±21 21  

3 (n=5) 93±9 142±11 0,8±0,01 1±0 0,71±0,01 0,3±0,01 111±21 18 

Utbyttet er presentert som prosent ± standardavvik og CV er presentert som prosent. Konsentrasjon og volum i 
filtreringsenheten er presentert som gjennomsnitt ± standardavvik. C1 konsentrasjon av midazolam, V1 volum av 
initialt plasma som ble tilsatt i filtreringsenheten, C2 konsentrasjon av midazolam og V2 volum av plasma som var 
igjen i toppen av filtreringsenheten etter sentrifugering, C3 konsentrasjon av midazolam og V3 volum i PUF, CV 
variasjonskoeffisient. 
 

Fri fraksjon 

Grunnet høy konsentrasjon av midazolam i initialt plasma som ble påsatt filtreringsenheten 

og/eller plasma som var igjen i toppen av filtreringsenheten etter sentrifugering og samtidig 

lav konsentrasjon i PUF ble proteinbindingen beregnet til å være over 100%. Det var derfor 

ikke mulig å beregne den frie fraksjonen av midazolam fra disse forsøkene.  

 

Proteinfelling 

Proteinfelling etter ultrafiltrering ga et høyere ekstraksjonsutbytte av midazolam fra PUF og 

en bedre presisjon sammenlignet med væske-væske ekstraksjon. Utbyttet ved tilsatt 

konsentrasjon av midazolam på 50 og 100 ng/ml i plasma var 87% ved begge konsentrasjoner 

og resultatene viste tilfredsstillende presisjon (Tabell 5). Ved å benytte to kalibreringskurver 

for å kvantifisere midazolam i henholdsvis plasma og PUF ble de høye konsentrasjonene i 

initialt plasma som ble tilsatt i filtreringsenheten og plasma som var igjen i toppen av filtrering-

senheten samt de lave konsentrasjonene i PUF bedre estimert. Proteinfelling og bruk av to 

kalibreringskurver ble derfor benyttet videre i optimalisering av prøveopparbeidelsesmetoden.  
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Tabell 5. Utbyttet av midazolam i ultrafiltrat ved bruk av proteinfelling. Utbyttet er beregnet ved hjelp av 
massebalanseprinsippet. 

Konsentrasjon 

MDZ (ng/ml) 

Konsentrasjon (ng/ml) Volum (ml) Utbytte 

(%) 

CV 

(%) C1 C2 C3 V1 V2 V3 

50 (n=3) 53,4±5 68,7±9 0,32±0,02 1±0 0,68±0,01 0,31±0,01 87±5 6 

100 (n=3) 111,5±12 142±18 0,82±0,05 1±0 0,68±0,01 0,31±0,01 87±3 3 

Utbyttet er presentert som prosent ± standardavvik og CV er presentert som prosent. Konsentrasjon og volum i 
filtreringsenheten er presentert som gjennomsnitt ± standardavvik. C1 konsentrasjon av midazolam, V1 volum av 
initialt plasma som ble tilsatt i filtreringsenheten, C2 konsentrasjon av midazolam og V2 volum av plasma som var 
igjen i toppen av filtreringsenheten etter sentrifugering, C3 konsentrasjon av midazolam og V3 volum i PUF, CV 
variasjonskoeffisient, MDZ midazolam. 
 

Fri fraksjon 

Ved en konsentrasjon på 50 ng/ml midazolam i plasma var proteinbindingen 99,3 ± 0,1%, og 

fri fraksjon var 0,7 ± 0,1%. Ved dobbelt så høy plasmakonsentrasjon av midazolam (100 ng/ml) 

var proteinbindingen 99,2 ± 0,1% og fri fraksjon var 0,8 ± 0,1% (Tabell 6).   

 
Tabell 6. Proteinbinding og fri fraksjon av midazolam under prøveopparbeidelse med proteinfelling etter 
ultrafiltrering.  

Konsentrasjon MDZ (ng/ml) Proteinbinding (%) Fri fraksjon (%) 

50 (n=3) 99,3 ± 0,1 0,7 ± 0,1 

100 (n=6) 99,2 ± 0,1 0,8 ± 0,1 

Proteinbinding og fri fraksjon er presentert som prosent ± standardavvik.	MDZ midazolam. 
 

3.2.3 Uspesifikk binding 
Den uspesifikk bindingen til filtreringsenheten med Ringer-acetat som matriks var tilfreds-

stillende (7,4 ± 14%) og viste en lav variasjon (< 15%) (Tabell 7). Uspesifikk binding av 

midazolam med PBS som matriks var 26,9 ± 7% og derfor ikke tilfredsstillende.  

 
Tabell 7. Uspesifikk binding til filtreringsenheten ved anvendelse av Ringer-acetat og PBS. 
Matriks Uspesifikk binding (%) CV (%) 

Ringer-Acetat 7,4 ± 14 14 

PBS 26,9 ± 7 10 

Uspesifikk binding er presentert som prosent ± standardavvik og presisjon.	CV variasjonskoeffisient. Uspesifikk 
binding er beregnet med ligning 7. 
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3.2.4 Spiking av ultrafiltratet med kjent midazolam konsentrasjon 
Gjennomsnittlig kvantifisert mengde midazolam i PUF var 3,8 ng/ml ved tilsatt 

totalkonsentrasjon 100 ng/ml i fullblod og 3,9 ng/ml ved tilsatt totalkonsentrasjon 50 ng/ml i 

fullblod. Den kvantifiserte mengden midazolam i kontrollprøvene var 3,9 ng/ml til tross for at 

den teoretiske verdien var 2,5 ng/ml. Ved tilsatt totalkonsentrasjon på 100 ng/ml av midazolam 

i fullblod ble det dermed beregnet en fri fraksjon på 3,5%. Ved tilsatt totalkonsentrasjon på 50 

ng/ml av midazolam ble det beregnet en fri fraksjon på 0,4%. 

 

 

3.3 Pasient 1 i HEMMER-studien 
Pasient 1 var en kvinne på 76 år, som veide 94 kg og var 158 cm høy. Pasienten hadde gått i 

dialyse på Akershus universitetssykehus i 3 år og 4 måneder. På den urene undersøkelses-dagen 

(3 dager siden forrige dialyse) hadde pasienten høyere kreatinin-, urat- og karbamid-

konsentrasjoner sammenlignet med den rene undersøkelsesdagen (dagen etter dialyse). Disse 

verdiene og andre laboratorieverdier for begge undersøkelsesdagene til pasient 1 er vist i 

Tabell 8.  

 
Tabell 8. Laboratorieverdier for pasient 1 i HEMMER-studien ved ren og uren dag.  
 Ren dag Uren dag Referanseverdier Enhet 

P-Kreatinin 340 598 45-90 µmol/l 

P-Urat 169 334 0,51-1,05 µmol/l 

P-Karbamid 10 18,2 3,1-7,9 mmol/l 

eGFR* 11 5 > 60  ml/min/1,73m2 

B-Hemoglobin 10,6 9,7 11,7-15,3 g/dl 

P-Albumin 41 38 43-45 g/l 

P-Totalprotein 70 71 64-79 g/l 

P-CRP 2,3 2,9 < 4 mg/l 

Forkortelser: B blod, CRP C-reaktivt protein, eGFR estimert glomerulær filtrasjonsrate, P plasma. 
*eGFR ble beregnet med CKD-EPI formelen. 
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3.3.1 Farmakokinetikk for midazolam 
AUC0-4 etter oral og intravenøs dosering var noe lavere på uren sammenlignet med ren dag 

(Tabell 9).  Den intravenøse konsentrasjon-tidskurven flater ut 1,5 timer etter administrering 

av midazolam dosen på den urene undersøkelsesdagen (Figur 9). Denne utflatingen på kurven 

ga en lavere eliminasjonskonstant (kel) sammenlignet med kel beregnet både fra den intravenøse 

dosen på ren dag og fra oral dosering på begge undersøkelsesdagene. Det ble følgelig observert 

en stor forskjell i AUC0-∞ etter intravenøs administrering ved ren og uren undersøkelsesdag, da 

AUC4-∞ ved uren dag sannsynligvis har blitt overestimert. Det ble også observert forskjell i 

halveringstid med henholdsvis 3,1 timer og 43 timer på ren- og uren undersøkelsesdag. Den 

absolutte biotilgjengeligheten av midazolam var høyere på ren dag. Det var en liten forskjell i 

Tmaks og Cmaks tenderte til å være høyere etter både oral og intravenøs dose ved den rene 

undersøkelsesdagen. Clearance var lavere og distribusjonsvolumet var høyere ved uren dag 

sammenlignet med ren dag (Tabell 9). 

 
Tabell 9 Farmakokinetiske data for midazolam i pasient 1 i HEMMER-studien ved ren og uren dag. 
Midazolam Ren dag Uren dag 

   AUC0-4 oral ((ng/ml) *t) 9,0 7,0 

   AUC0-∞ oral ((ng/ml) *t) 11,7 11,2 

   AUC0-4 IV ((ng/ml) *t) 17,1 15,1 

   AUC0-∞ IV ((ng/ml) *t) 23,6 178,8 

   Cl (l/t) 44,3 5,6 

   F (%) 32,9 4,2 

   kel (fra oral dose) 0,312 0,240 

   kel (fra IV dose) 0,223 0,016 

   Initial Vd (liter) 85 101 

   Vd (liter) 190 350 

   Cmaks oral (ng/ml) 4,9 3,9 

   Cmaks IV (ng/ml) 10,6 9,5 

   Tmaks (timer) 1,0 0,5 

   t1/2 (timer) 3,1 43,3 

Forkortelser: AUC areal under kurven, Cl systemisk clearance, Cmaks maksimal plasmakonsentrasjon,  
F biotilgjengelighet, kel eliminasjonskonstant, Tmaks tid for å nå Cmaks, t1/2 halveringstid, Vd distribusjonsvolum.   
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Figur 9. Konsentrasjon-tidskurver for midazolam i pasient 1 i HEMMER-studien etter oral dose (venstre) og 
intravenøs dose (høyre) for ren og uren undersøkelsesdag.  
 

 

3.3.2 Farmakokinetikk for ubundet konsentrasjon av midazolam 
Beregnet fri fraksjon før inntak av legemidler var 0,4% ved ren undersøkelsesdag og 0,6% ved 

uren undersøkelsesdag (Tabell 10). AUCu,0-∞ etter intravenøs dosering var 7 ganger større på 

den urene undersøkelsesdagen, trolig som følge av den lave kel etter intravenøs dose på uren 

dag og dermed en overestimering av AUCu,4-∞ ved denne undersøkelsesdagen (Figur 9). Det 

ble imidlertid ikke observert en forskjell i AUCu,0-4 for hverken oral eller intravenøs dose 

mellom de to undersøkelsesdagene.  

 
Tabell 10. Farmakokinetiske data basert på ubundet konsentrasjon for midazolam i pasient 1 i HEMMER-studien 
ved ren og uren dag.  
Parametre for unbundet 

midazolamkonsentrasjon 

Ren dag Uren dag Ratio uren/ren dag 

   fu (%) 0,4 0,6 NA 

   AUCu,0-4 oral ((ng/ml) *t) 0,038 0,038 1 

   AUCu,0-∞ oral ((ng/ml) *t) 0,049 0,061 1,3 

   AUCu,0-4 IV ((ng/ml) *t) 0,072 0,083 1,2 

   AUCu,0-∞ IV ((ng/ml) *t) 0,095 0,661 7 

Forkortelser: fu fri fraksjon, AUCu areal under kurven for ubundet konsentrasjon. Beregninger av fri fraksjon er 
gjort med ligning 8. NA: ikke oppgitt. 
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Figur 10. Konsentrasjon-tidskurver basert på ubundet konsentrasjon av midazolam i pasient 1 i HEMMER-
studien etter oral dose (venstre) og intravenøs dose (høyre) for ren og uren undersøkelsesdag. 
 

3.3.3 Farmakokinetikk for 1-OH midazolam 
Konsentrasjonene av metabolitten var over nedre kvantifiseringsgrense (0,1 ng/ml) ved alle 

prøvetidspunkt (Figur 11). AUC0-4 etter oral og intravenøs administrering var noe lavere på 

uren sammenlignet med ren dag (Tabell 11). Også for 1-OH midazolam viser konsentrasjon-

tidskurve etter intravenøs administrering av midazolam en utflating av kurven (Figur 11). 

Dette medførte at den estimerte halveringstiden ble lang etter intravenøs administrasjon ved 

uren (99 timer) sammenlignet med ren undersøkelsesdag (4 timer). Den orale AUC-ratioen 

mellom 1-OH midazolam og midazolam var noe større på den rene enn på den urene 

undersøkelsesdagen mens det motsatte var tilfelle etter den intravenøse dosen. 

 

 

 
 
Figur 11. Konsentrasjon-tidskurver for 1-OH midazolam i pasient 1 etter oral dose (venstre) og intravenøs dose 
(høyre) for ren og uren undersøkelsesdag.  
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Tabell 11. Farmakokinetiske data for 1-OH midazolam i pasient 1 i HEMMER-studien ved ren og uren dag.  
1-OH midazolam Ren dag Uren dag 

   AUC0-4 oral ((ng/ml) *t) 2,2 1,5 

   AUC0-∞ oral ((ng/ml) *t) 3,9 2,8 

   AUC0-4 IV ((ng/ml) *t) 1,6 1,7 

   AUC0-∞ IV ((ng/ml) *t) 4,2 57,2 

   Cl (l/t) 240,0 17,5 

   kel (fra oral dose) 0,184 0,205 

   kel (fra IV dose) 0,170 0,007 

   Cmaks oral (ng/ml) 1,07 0,67 

   Cmaks IV (ng/ml) 0,52 0,58 

   Tmaks (timer) 1 0,5 

   t1/2 (timer) 4 99 

Ratio 1-OH midazolam/midazolam 

   AUC ratio oral 0,33 0,25 

   AUC ratio IV 0,18 0,32 

Forkortelser: AUC areal under kurven, Cl systemisk clearance, Cmaks maksimal plasmakonsentrasjon,  
F biotilgjengelighet, kel eliminasjonskonstant, Tmaks tid for å nå Cmaks, t1/2 halveringstid.  
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4 Diskusjon 
 

I denne oppgaven har det blitt utviklet en metode for bestemmelse av fri fraksjon av midazolam 

i plasma. Metoden ble utviklet med utgangspunkt i en tidligere validert LC-MS/MS metode for 

kvantifisering av totalkonsentrasjon av midazolam i plasmaprøver [77]. Fri fraksjon av 

midazolam ble opparbeidet ved hjelp av ultrafiltrering og ytterligere opprensing med 

proteinfelling. Den utviklede prøveopparbeidelsesmetoden ble benyttet for å beregne fri 

fraksjon av midazolam i en pasient med kronisk nyresvikt som blir behandlet med hemodialyse, 

og som er inkludert i HEMMER-studien.  

 

Fri fraksjon av legemidler i blod varierer fra legemiddel til legemiddel. Det kan være 

utfordrende å bestemme ubundet konsentrasjon i plasma av et legemiddel med høy 

proteinbindingsgrad, da analysemetoder som anvendes til kvantifisering av totalkonsentrasjon, 

ofte ikke er sensitive nok til å bestemme en lav ubundet konsentrasjon av legemidlet. I kliniske 

studier hvor midazolam blir benyttet som et probelegemiddel for å studere CYP3A-akivitet blir 

det som regel benyttet lave doser for å unngå bivirkninger og unødige risiko for pasientene. 

Etter intravenøs administrasjon av 1 mg midazolam i pasienter med akutt nyresykdom har 

gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon 4 timer etter administrasjon blitt rapportert å være 

mellom 1,8-8,5 ng/ml, mens plasmakonsentrasjonen hos friske forsøkspersoner var mellom 

1,2-3,8 ng/ml [87]. Det var derfor forventet at totalkonsentrasjonen av midazolam i pasienter 

behandlet med kronisk hemodialyse, ville være i tilsvarende konsentrasjonsområde som i 

pasientene med akutt nyresykdom. Siden midazolam er et legemiddel med lav fri fraksjon [36, 

40] var det forventet at den ubundne konsentrasjonen av midazolam ville være under den nedre 

kvantifiseringsgrensen på 0,1 ng/ml. En av de store utfordringene i metodeutviklingen var 

derfor å utvikle en metode for kunne kvantifisere de lave konsentrasjonene av midazolam i 

PUF. 

 

Underveis i metodeutviklingen ble det fokusert på ulike strategier for å muliggjøre 

kvantifisering av ubundet midazolamkonsentrasjon. I den innledende fasen av 

metodeutviklingen ble det utført forsøk for å optimalisere ultrafiltrasjonen ved bruk av 

filtreringsenheten. Det ble gjort forsøk på å øke volumutbyttet av PUF ved å teste ut ulike 

sentrifugeringstider og hastigheter. Det er tidligere rapportert at lavt volum av PUF etter 

ultrafiltrering kan gjøre videre prøveopparbeidelse vanskelig [58]. Anvendt sentrifugeringstid 
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og -hastighet i innledende forsøk ble bestemt ut i fra søk i litteraturen, med mål om høyest 

mulig volumutbytte av PUF. Rigo-Bonnin et al. [78] hadde et volumutbytte på 200 µl ved 

sentrifugering av filtreringsenheten ved 1500 x g i 45 minutter. Det ble i de innledende 

forsøkene oppnådd et tilfredsstillende volum av PUF (300-400 µl) ved sentrifugering av 

filtreringsenheten ved disse betingelsene i en fiksert vinkel rotor. Under optimalisering av 

prøveopparbeidelsesmetoden ble sentrifugeringstiden av filtreringsenheten endret til 

sentrifugering ved 1500 x g i 30 minutter da dette ga høyest konsentrasjonsutbytte av 

midazolam etter ultrafiltrering, samt et tilfredsstillende volumutbytte, og denne 

sentrifugeringstiden ble brukt til videre optimalisering. I tillegg til et høyere utbytte var det 

også en fordel at sentrifugeringstiden ble kortere da det er kjent at  proteinkonsentrasjonen kan 

øke under ultrafiltreringen, noe som kan påvirke likevekts-konstanten mellom ligand og 

bindingssete [58]. Det er derfor viktig at ultrafiltreringstiden er så kort som mulig. For å 

forenkle prøveopparbeidelsen av kalibreringskurven ble det testet om Ringer-acetat kunne 

være en substitutt for PUF for en enklere, raskere og mer økonomisk opparbeidelse. QC-prøver 

laget i PUF hadde tilfredsstillende presisjon og nøyaktighet med kalibreringskurve laget i 

Ringer-acetat, og dette indikerer at matriksene kan brukes om hverandre uten at det vil påvirke 

resultatene. 

 

En utfordring med bruk av ultrafiltrering for bestemmelse av ubundet konsentrasjon for et 

legemiddel er uspesifikk binding av analytten til filtreringsenheten. Dersom det aktuelle 

legemidlet utviser høy uspesifikk binding, kan det gjøre metoden lite egnet for 

prøveopparbeidelse av den aktuelle analytten [58, 85]. I denne oppgaven ble det utført to ulike 

analyser for å bestemme uspesifikk binding av midazolam til filtreringsenheten: Den ene 

analysen ved bruk av Ringer-acetat eller PBS som matriks i filtreringsenheten (ligning 7) og 

den andre ved hjelp av massebalanseprinsippet med plasma som matriks (ligning 5). Det ble 

under utvikling av prøveopparbeidelsesmetoden vist lav uspesifikk binding (under 10%) av 

midazolam til filtreringsenheten ved bruk av Ringer-acetat som matriks. Det kan være at 

bestemmelse av uspesifikk binding ved bruk av PBS og Ringer-acetat som substitutt for 

plasma, ikke beskriver den uspesifikke bindingen til filtreringsenheten som eventuelt vil finne 

sted i en plasmaprøve fra en pasient. I en pasientprøve vil plasmaproteinene kunne adsorberes 

til plasten i filtreringsenheten og på den måten kunne fortrenge bindingen av midazolam til 

filtrasjonsenheten [85]. Det ble observert en forskjell i uspesifikk binding av midazolam ved 

brukt av PBS og Ringer-acetat som matriks, hvor det var lavere uspesifikk binding i Ringer-

acetat. Det kan være mange grunner til dette, men en teori kan være at Ringer-acetat på samme 
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måte som plasma vil kunne adsorberes til eventuelle bindingsstedet for midazolam til 

filtreringsenheten. Det kan derfor være mer korrekt å vurdere uspesifikk binding av midazolam 

til filtreringsenheten i plasma ved å beregne et utbytte ved hjelp av massebalanse for å 

bestemme egnethet av metoden, da dette gir ett mer virkelighetsnært resultat. Lav uspesifikk 

binding av midazolam til filtreringsenheten i Ringer-acetat og et høyt utbytte av midazolam 

kan indikere at ultrafiltrering er en god metode for å opparbeide fri fraksjon av midazolam fra 

plasma. 

 

For å finne ut om det var mulig å kvantifisere ubundet konsentrasjon av midazolam i hele 

plasmakonsentrasjons-tidsforløpet, ble det undersøkt hvilke totalkonsentrasjoner av 

midazolam i fullblod som det var mulig å kvantifisere ubundet konsentrasjon fra ved hjelp av 

ultrafiltrering. Ubundet konsentrasjon av midazolam i PUF ved totalkonsentrasjon i fullblod 

på 50 og 100 ng/ml var i det lavere konsentrasjonsområdet av kalibreringskurven. Det var ikke 

forventet at ubundet konsentrasjon av midazolam i plasmaprøver fra pasienter skulle være så 

høye som 50 ng/ml, og det måtte derfor utvikles en metode hvor det var mulig å kvantifisere 

de lave konsentrasjonene i PUF. Fri fraksjon ble i de innledende forsøkene beregnet til under 

1% og dette er lavere enn oppgitt i litteraturen (2-4%) [36, 40]. For at konsentrasjonene av 

midazolam skulle kunne kvantifiseres ble prøvene som skulle brukes under 

prøveopparbeidelsen derfor spiket med 50 eller 100 ng/ml midazolam.  

 

Det ble tidlig i metodeutvikling tydelig at det var nødvendig med en ytterligere opprensning 

samt oppkonsentrering av PUF før analyse på LC-MS/MS. Det ble derfor forsøkt ulike 

ekstraksjonsstrategier som væske-væske ekstraksjon og proteinfelling etter ultrafiltrasjonen. 

Det ble ikke oppnådd tilfredsstillende resultat med væske-væske ekstraksjon etter 

ultrafiltrering. Forsøkene utviste stor variasjon og for enkelte paralleller ble utbyttet beregnet 

til over 100%. Ved beregning av utbytte ble ligning 5 brukt og denne er spesielt sensitiv for 

endringer i legemiddelkonsentrasjonen i initialt plasma tilsatt i filtreringsenheten samt plasma 

som var igjen i toppen av filtreringsenheten etter sentrifugering, da det er høye konsentrasjoner 

av midazolam i disse komponentene. I plasma som initialt ble påsatt filtreringsenheten ble det 

observert avvik i kvantifisert mengde midazolam i forhold til den teoretisk påsatte mengden, 

og i toppen av filtreringsenheten var det før og etter sentrifugering betydelig høyere 

konsentrasjoner av midazolam enn det var i PUF. Det ble også observert store variasjoner i 

kvantifisert mengde midazolam mellom parallellene i plasma som initialt ble påsatt 

filtreringsenheten samt plasma som var igjen i toppen av filtreringsenheten etter sentrifugering. 
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Dette kan skyldes en noe unøyaktig beregning av midazolam-konsentrasjoner da alle 

konsentrasjoner ble beregnet med én kalibreringskurve i svært bredt konsentrasjonsområde 

(0,1-100 ng/ml). Væske-væske ekstraksjon ble derfor ikke ansett som optimal ekstraksjons-

metode. Proteinfelling ga derimot tilfredsstillende utbytte av midazolam, samt lavere variasjon, 

sammenlignet med væske-væske ekstraksjon. Proteinfelling av prøvene etter sentrifugering i 

filtreringsenheten ble derfor valgt som endelig ekstraksjonsmetode. Årsakene til forskjellene 

mellom proteinfelling og væske-væske ekstraksjon kan være mange, men en mulig årsak kan 

være at det ble utført færre trinn i opprensingen av prøvene, som gir færre avvikskilder, noe 

som minsket sjansen for variasjon. Initialt plasma som ble tilsatt i filtreringsenheten og plasma 

som var igjen i toppen av filtreringsenheten etter sentrifugering var blitt fortynnet tidligere i 

prøveopparbeidelsen, som øker sjansen for variasjon. I tillegg ble det sammen med 

proteinfelling benyttet to kalibreringskurver med ulikt konsentrasjonsområde, istedenfor å 

fortynne prøvene for å kvantifisere midazolam i løsningene. Dette kan ha bidratt til at initialt 

plasma som ble tilsatt i filtreringsenheten og plasma som var igjen i toppen av 

filtreringsenheten og PUF ble beregnet med større nøyaktighet. Proteinfelling etter 

ultrafiltrering ga dermed tilfredsstillende resultat, trolig som følge av en kombinasjon av at 

prøvene ikke ble fortynnet og anvendelse av to kalibreringskurver som sannsynligvis ga en mer 

presis kvantifisering av de høye midazolam konsentrasjonene i plasma.  

 

Alle prøver ble under prøveopparbeidelsen oppkonsentrert 5 ganger før analysering på LC-

MS/MS. Til tross for dette og optimalisering av anvendelse av filtreringsenheten og 

ekstraksjonsmetode for PUF, var ubundet konsentrasjon av midazolam i PUF under LLOQ for 

analysemetoden (< 0,1 ng/ml) når fullblod ble tilsatt midazolam til en totalkonsentrasjon på 10 

ng/ml. Det ble derfor undersøkt om spiking av PUF med en kjent konsentrasjon av midazolam 

ville gjøre det mulig å kvantifisere den ubundne konsentrasjonen av midazolam i hele 

doseringsintervallet. Det ble ikke oppnådd tilfredsstillende resultater da det ble observert stor 

variasjon i mellom prøvene og mellom ulike utgangskonsentrasjoner av midazolam i fullblod. 

Resultatene stemte ikke overens med hverandre eller andre forsøk som var blitt gjennomført 

med beregning av fri fraksjon. Den nedre kvantifiseringsgrensen på 0,1 ng/ml medfører at det 

ikke er mulig å kvantifisere de lave konsentrasjonene av ubundet midazolam med god nok 

nøyaktighet, selv når en kjent konsentrasjon av midazolam ble tilsatt i PUF for å oppnå 

konsentrasjoner som er over LLOQ. Dette kan være fordi ubunden konsentrasjon, det vil si 

differansen mellom tilsatt og målt konsentrasjon, er under LLOQ.  Det ble i tillegg laget 

kontrollprøver som ble ikke ble spiket med midazolam i fullblod, men ble spiket med 2,5 ng/ml 
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etter hele prøveopparbeidelsesmetoden, som skulle benyttes til å trekke fra den målte mengden 

i prøvene. Den kvantifiserte mengden midazolam i disse kontrollprøvene ikke var 

sammenlignbare med den teoretiske mengden. At den teoretiske mengden tilsatt midazolam 

ble beregnet til 3,9 ng/ml kan blant annet skyldes en feil av operatør under 

prøveopparbeidelsen, men variasjonen i fri fraksjon mellom konsentrasjonene ble 

sannsynligvis likevel ikke påvirket. Resultatene kan indikere at spiking av prøvene med en 

kjent konsentrasjon av midazolam ikke var nøyaktig nok for å kvantifisere ubundet 

konsentrasjon av midazolam i plasma i hele doseringsintervallet.  

 

For å beregne en fri fraksjon av midazolam i pasientens prøver ble det bestemt å spike 

plasmaprøver tatt før inntak av legemidler ved begge undersøkelsesdager. Det ble estimert en 

konsentrasjon-tidskurve for ubundet konsentrasjon av midazolam ved begge dager. Dette ble 

gjort ved å justere totalkonsentrasjon av midazolam med den estimerte frie fraksjonen fra 

prøvene tatt før inntak av midazolam. Det er ønskelig å kunne kvantifisere ubundet 

konsentrasjon av midazolam i prøver fra hele doseringsintervallet, da det ikke er kjent om 

proteinbindingen forandrer seg under doseringsintervallet. Dette er imidlertid ikke mulig med 

nåværende metode, da ubundet konsentrasjon av midazolam ligger under LLOQ i 

pasientprøvene. Hvis ubundet konsentrasjon av midazolam skal bestemmes i hele 

doseringsintervallet i HEMMER-studien, må videre optimalisering av prøveopparbeidelses-

metoden utføres.  

 

Ved bruk av den utviklede prøveopparbeidelsesmetoden ble fri fraksjon av midazolam i 

pasienten fra HEMMER-studien beregnet til 0,4% ved ren undersøkelsesdag og 0,6% ved uren 

undersøkelsesdag. Det er kun én studie som tidligere har undersøkt fri fraksjon av midazolam 

i pasienter med ESRD. I denne studien ble det funnet en fri fraksjon av midazolam på 6,5% 

[72]. Pasientene i studien fikk imidlertid ca. 10 ganger høyere dose av midazolam (0,2 mg 

midazolam per kilo kroppsvekt), enn det som blir administrert oralt i HEMMER-studien. 

Utflatingen av konsentrasjon-tidskurven på uren undersøkelsesdag påvirket beregning av 

farmakokinetiske parametere i stor grad. Det ble funnet en mye lavere kel etter intravenøs 

administrasjon ved uren enn ved ren undersøkelsesdag, og dermed kan halveringstid og 

distribusjonsvolum ha blitt overestimert og clearance ha blitt underestimert. Siden det kun er 

analysert plasmaprøver fra en pasient er det usikkert hva årsaken til denne utflatingen av kurven 

kan være. Det ble ikke observert tilsvarende utflating av konsentrasjon-tidskurven etter oral 

dose på samme undersøkelsesdag. Det er derfor lite sannsynlig at forskjellen i de ulike 
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parameterne er så store som dataene fra denne ene pasienten viser. Konsentrasjon-tidskurver 

for total konsentrasjon av midazolam viste en lavere totalkonsentrasjon av midazolam ved uren 

undersøkelsesdag i forhold til på ren dag etter oral dose, men ved justering for fri fraksjon var 

konsentrasjon-tidskurvene relativt like på ren og uren undersøkelsesdag. Pasienten hadde en 

noe høyere fri fraksjon ved uren undersøkelsesdag som teoretisk kan føre til en forbigående 

økt hepatisk clearance. Dette kan lede til lavere totalkonsentrasjon av midazolam i blod og en 

lignende ubundet konsentrasjon ved de ulike undersøkelsesdagene. Denne effekten på 

clearance ble midlertidig ikke observert, da det ble observert en lavere clearance ved uren 

undersøkelsesdag, trolig som følge av en lavere kel etter intravenøs dose. Det ble estimert en 

høyere Vd på uren dag sammenlignet med ren dag, og en økt fri fraksjon av midazolam på uren 

undersøkelsesdag kan være involvert i denne endringen. Det ble estimert en stor forskjell i 

absolutt biotilgjengelighet ved de to undersøkelsesdagene, trolig som en følge av lavere kel ved 

uren undersøkelsesdag som ga stor forskjell i AUC0-∞ etter oral og intravenøs dosering. 

Resultatene fra den første pasienten i studien kan dermed tyde på at det er en forskjell i 

farmakokinetikken til midazolam før og etter hemodialyse. 
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5 Konklusjon  
 

Det har i denne oppgaven blitt utviklet en metode for å kvantifisere fri fraksjon av midazolam 

fra plasma. Metoden viste lav uspesifikk binding av midazolam til filtreringsenheten og et 

tilfredsstillende utbytte av midazolam med lav variasjon. Dette tyder på at prøveopparbeidelse 

ved ultrafiltrering er en egnet metode for å kvantifisere fri fraksjon av midazolam fra plasma. 

Oral og intravenøs dose på 1,5 og 1,0 mg gir lave konsentrasjoner av midazolam i PUF, noe 

som gjør det utfordrende å måle ubundet konsentrasjon av midazolam i hele 

doseringsintervallet. Det er behov for noe ytterligere optimalisering av prøveopparbeidelses-

metoden for å muliggjøre dette. Den utviklede metoden ble benyttet for å estimere fri fraksjon 

av midazolam fra én pasient i HEMMER-studien. Resultatene kan tyde på at det er en forskjell 

i fri fraksjon av midazolam dagen etter dialyse og dagen før dialyse. 
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Utvikling av analysemetode for fri fraksjon av 
midazolam for å studere effekt av hemodialyse
på CYP3A-aktvitet i pasienter med nyresvikt

Hensikt
Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en metode for å
bestemme fri fraksjon av midazolam i plasma. Metoden
skal brukes videre i en planlagt klinisk studie.

Problemstilling
Det er kjent at legemidler som elimineres via nyrene må
doseres lavere ved nyresvikt. Nyere funn indikerer at
aktivitet av transportproteiner og legemiddel-
metaboliserende enzymer i tarm og lever også kan bli
påvirket av kronisk nyresvikt. Den eksakte årsaken til
dette eller hvor stor effekten er på ulike legemidler er
ukjent. I en planlagt klinisk studie skal den akutte
effekten av hemodialyse på CYP3A-aktivitet i pasienter
med nyresvikt studeres ved å bruke midazolam som
probe. Fordi dialysepasienter ofte har avvikende
konsentrasjoner av plasmaproteiner, er det avgjørende å
kunne måle fri fraksjon av midazolam for nøyaktig
bestemmelse CYP3A-aktiviteten.

Konklusjon
Foreløpige data tyder på at ultrafiltrering ved hjelp av
CentrifreeÒ Ultrafiltration Device med påfølgende LLE vil
være egnet for å bestemme fri fraksjon av midazolam i en
planlagt klinisk studie. Ytterligere optimalisering og
validering av metoden er nødvendig.

Metode
- Plasma ble tilsatt i CentrifreeÒ Ultrafiltration Device

og sentrifugert for å filtrere midazolam i plasma til
plasma ultrafiltrat (PUF) (Figur 1).

- Ulik sentrifugeringstid og -hastighet ble testet for å
oppnå tilstrekkelig volum av PUF.

- Ytterligere opprensing av PUF ble forsøkt med væske-
væske ekstraksjon (LLE).

- Etylacetat ble benyttet som elueringsvæske og både
én og to ekstraksjoner ble testet.

- For å forenkle prøveopparbeidelsen av kalibrerings-
kurven ble Ringer-Acetat testet som alternativ
matriks til PUF.

- Innledende forsøk for å bestemme utbytte og
uspesifikk binding av midazolam under prøve-
opparbeidelsen ble utført.

- Det ble utført utbytteforsøk ved sentrifugeringstid på
5, 15, 30 og 45 minutter. Utbyttet ble beregnet ved
hjelp av følgende ligning;

!"#$""% = '(	×	+( + ('.	×	+.)
'0	×	+0

	×	100%

- Prøver ble reløst i mobilfase (ammoniumacetatbuffer)
og analysert med en tidligere validert LC-MS/MS
metode.

Resultater
- I innledende forsøk ble det brukt sentrifugering

(fiksert vinkel rotor) i 45 min med en hastighet på
1500G, som ga størst volum av PUF.

- En påfølgende prøveopparbeidelse med LLE samt 5
ganger oppkonsentrering var nødvendig for å
bestemme fri fraksjon av midazolam.

- Kalibereringskurve i Ringer-Acetat ga sammenlignbare
resultater med prøver laget i PUF.

- Fullblod tilsatt midazolam hadde en gjennomsnittlig fri
fraksjon på 0,7% (n=3) (Figur 2).

- Innledende forsøk med sentrifugering i 45 minutter
viste at uspesifikk binding av midazolam var 24 ±
4,2% (n=4)

- Sentrifugering i 30 minutter ga høyest utbytte av PUF,
med 92±18,9% (Tabell 1).
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Figur 2: Konsentrasjonen av midazolam i PUF (ng/mL) og beregnet fri fraksjon 
(%) etter prøveopparbeidelse med CentrifreeÒ Ultrafiltration Device ved ulike 
konsentrasjoner: A 10 ng/mL, B 50 ng/mL og C 100 ng/mL.

Tabell 1. Utbyttet av midazolam under prøveopparbeidelsen. 

Utbytte (%) Nøyaktighet (%)

5 min (n=3) 70±10,4 14,7

15 min (n=3) 70±31,6 45,1

30 min (n=5) 92±18,9 20,6

45 min (n=4) 72±8,9 12,3

Figur 1. Centrifree® Ultrafiltration Device ble tilsatt plasma som ble sentrifugert til 
plasma ultrafiltrat (PUF).

V1 er volum påsatt Centrifree® Ultrafiltration Device, C1 er konsentrasjonen i initial 
plasma, V2 er volum som er igjen i toppen av Centrifree etter sentrifugering og C2 er 
konsentrasjonen i toppen, V3 er volum av PUF og C3 er konsentrasjonen av midazolam i 
PUF.

Utbyttet er presentert som prosent ± standardavvik, mens nøyaktighet er presentert 
som % avvik fra sann verdi (n=antall paralleller).  


