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Sammendrag 

Bakgrunn: Det er stor individuell variasjon i serumkonsentrasjon av escitalopram, det mest 

brukte antidepressive legemidlet i Norge. Escitalopram metaboliseres via de genetiske 

polymorfe enzymene CYP2C19 (primærenzym) og CYP2D6 (sekundærenzym). Det er kjent 

at CYP2C19-genotype predikerer variasjon i serumkonsentrasjon og risiko for terapisvikt av 

escitalopram, mens betydningen av CYP2D6-genotype for individuelle forskjeller i 

escitalopram-konsentrasjon er uklar. Hensikten med denne studien var derfor å undersøke den 

kombinerte betydningen av CYP2D6- og CYP2C19-genotype for individuell variasjon i 

serumkonsentrasjon av escitalopram i en stor pasientpopulasjon.  

Metode: Studien benyttet retrospektive serumkonsentrasjonsdata av escitalopram fra 

pasienter med kjent CYP2D6- og CYP2C19-genotype basert på rutineanalyser utført ved 

Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus. Data ble hentet ut fra 

laboratoriedatabasen (Swisslab Roche II) i perioden 2005-2018. For å tillate inklusjon av flere 

serumkonsentrasjonsmålinger per pasient, ble linear mixed model-analyse benyttet (IBM 

SPSS Statistics 25.0). I de statistiske analysene ble betydningen av CYP2D6-genotype 

estimert ved å sammenligne estimert dosejustert serumkonsentrasjon (CD-ratio) av 

escitalopram hos pasienter med ulik CYP2C19-genotype. Det ble justert for forskjeller i 

kjønn, alder og tid etter siste doseinntak.  

Resultater: Det ble inkludert 3098 genotypede pasienter med minst en 

serumkonsentrasjonsmåling av escitalopram (totalt 6005 målinger). Innad i alle CYP2C19-

fenotyper var det signifikant økt CD-ratio av escitalopram blant intermediære (IM) (+9-18%, 

p<0,027) og langsomme CYP2D6-omsettere (PM) (+20-34%, p<0,001) sammenlignet med 

normale CYP2D6-omsettere (EM). Tilsvarende ble det observert nedsatte CD-ratioer av 

escitalopram blant ultraraske CYP2D6-omsettere (UM) (-3-11%) sammenlignet med normale 

CYP2D6-omsettere, men forskjellene var ikke signifikante (p>0,8). 

Konklusjon: CYP2D6-genotype er av signifikant betydning for individuell variasjon i 

serumkonsentrasjon av escitalopram uavhengig av CYP2C19-genotype. Studien viser derfor 

at man ved å kombinere CYP2C19- og CYP2D6-genotype kan, med større presisjon, 

predikere dosebehov av escitalopram til den enkelte pasient enn CYP2C19-genotype alene.  
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Forkortelser  

BDNF   Brain-derived neurotrophic factor 

CD-ratio  Dosejustert serumkonsentrasjon 

CYP   Cytokrom P-450 

EM   Extensive metabolizers 

IM   Intermediate metabolizers 

KI   Konfidensintervall  

LLOQ   Lower limit of quantification 

MR   Metabolsk ratio 

NDRI   Noradrenalin- og dopaminreopptakshemmer 

nM   NanoMolar 

P-gp   P-glykoprotein 

PM   Poor metabolizers 

SERT   Serotonintransportøren 

SFP   Senter for Psykofarmakologi 

SNRI   Serotonin- og noradrenalinreopptakshemmer 

SSRI   Selektive serotoninreopptakshemmer 

TCA   Trisykliske antidepressiva 

TDM   Therapeutic drug monitoring, terapeutisk legemiddelmonitorering  

UM   Ultrarapid metabolizers 

WHO   World Health Organization, verdens helseorganisasjon  
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1 Introduksjon 

1.1 Depresjon  

Depresjon er en av de fremste årsakene til global sykdomsbyrde [1]. Verdens 

helseorganisasjon (World Health Organization, WHO) har anslått at over 300 millioner 

mennesker i verden lider av depresjon årlig [1]. Depressive lidelser kjennetegnes av senket 

stemningsleie, interessetap, tretthet og nedsatt energi [2]. I tillegg forekommer ofte dårlig 

selvtillit, skyldfølelse og lite initiativ [2]. Tilstanden varierer både i intensitet og varighet, og 

det skilles mellom mild, moderat og alvorlig depresjon.   

Omtrent 25% av alle voksne utvikler en behandlingstrengende depresjon i løpet av livet [3]. 

Tilstanden kan utvikle seg til å bli alvorlig, spesielt hos personer som har en langvarig og 

moderat/alvorlig depresjon. Dette medfører tap av livskvalitet og store personlige lidelser. I 

ytterste konsekvens kan depresjon føre til suicid, som er den nest største dødsårsaken blant 

personer i aldersgruppen 15-29 år [1]. WHO har estimert at omtrent 800 000 mennesker dør 

årlig på grunn av suicid [1]. Depresjon er også en av de hyppigste årsakene til arbeidsfravær, 

sykemelding og uførhet, som igjen vil føre til omfattende økonomiske og samfunnsmessige 

omkostninger [1, 4, 5]. Behovet for en effektiv behandling av depresjon er derfor stor.  

1.1.1 Patofysiologi  

Patofysiologien ved depresjon er kompleks og ikke fullt klarlagt, men man har lenge antatt at 

nivåer av monoaminer i hjernen er knyttet til symptomer på depresjon [6]. Monoaminteorien 

som ble lansert i 1965 av Schildkraut, er en av de mest utbredte forklaringene bak depresjon 

[6]. Monoaminer omfatter serotonin, noradrenalin og dopamin, men monoaminteorien baserer 

seg særlig på lave nivåer av serotonin og noradrenalin som årsak til depresjon [6, 7].  

Serotonerge, noradrenerge og dopaminerge nevroner befinner seg i midthjernen og 

hjernestammen, og sprer seg til store deler av hjernen [7]. Monoaminene er med på å regulere 

flere funksjoner som humør, søvn, appetitt, stemningsleie, adferd og konsentrasjon [7]. 

Nedsatt motivasjon og konsentrasjon kan være relatert til svekket dopaminerg 

nevrotransmisjon [8], mens svekket noradrenerg og dopaminerg nevrotransmisjon kan være 

relatert til tretthet og hypersomni [9].  
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Antidepressive legemidler påvirker i varierende grad monoaminerg transmisjon av serotonin 

og noradrenalin i hjernen [10]. Ettersom denne typen legemidler har vist seg å redusere 

symptomer på depresjon, ansees det som indirekte farmakologiske bevis for at 

monoaminteorien er en sentral patofysiologisk mekanisme bak depresjon [6]. Motbevis er 

derimot at den kliniske effekten av antidepressiva kommer flere uker senere, mens økningen 

av monoaminene forekommer momentant [6]. Det finnes derfor flere teorier om andre 

patofysiologiske mekanismer, blant annet forstyrret regulering av hypothalamus-hypofyse-

binyreaksen som gir økt kortisol eller svikt i vekstfaktorproteinet, brain-derived neurotrophic 

factor (BDNF) [11].   

1.1.2 Behandling 

Behandlingsmålet ved depresjon er å gjenvinne full funksjon sosialt og yrkesmessig [12]. 

Førstevalg ved milde former for depresjon er ikke-medikamentell behandling i form av 

psykoterapi og sosiale støttetiltak [2]. Antidepressiva kan gis dersom depresjonen ikke 

responderer på ikke-medikamentelle tiltak [2]. Ved moderat og alvorlig depresjon er anbefalt 

behandling en kombinasjon av antidepressiva og psykoterapi behandling [12]. 

1.2 Antidepressiva  

Antidepressiva deles inn i selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), serotonin- og 

noradrenalinreopptakshemmere (SNRI), trisykliske antidepressiva (TCA), noradrenalin- og 

dopaminreopptakshemmere (NDRI) og reseptorantagonister (tabell 1) [6, 10].  

Tabell 1 – Undergrupper av antidepressiva og deres virkningsmekanismer 

Antidepressiva Virkningsmekanisme  

SSRI Hemmer selektivt reopptak av serotonin og 

fører til økt konsentrasjon i nervesynapsene. 

SNRI Hemmer reopptak av serotonin og 

noradrenalin og fører til økt konsentrasjon 

av transmitterne i nervesynapsene. 
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TCA Hemmer reopptak av serotonin og 

noradrenalin og fører til økt konsentrasjon i 

nervesynapsene. Har i tillegg antikolinerg og 

antihistaminerg effekt. 

NDRI Hemmer reopptak av noradrenalin og 

dopamin og fører til økt konsentrasjon i 

nervesynapsene. 

Reseptorantagonister Blokkerer adrenerge alfa-2 reseptorer og 

serotoninreseptorer. Fører til økt frigjøring 

av noradrenalin.  

 

Den antidepressive virkningen er omtrent den samme for alle midler, men valg av legemiddel 

kan avhenge av hvilke symptomer som er mest framtredende, i tillegg til at 

bivirkningsprofilene er forskjellige. Legemidler med selektiv virkning på 

serotoninreseptorene (SSRI) har generelt lavere toksisitet og færre bivirkninger enn uselektive 

antidepressiva, deriblant TCA, som øker både serotonerg og noradrenerg transmisjon [10].  

Pasienter med en depresjontype som primært preges av energi- og motivasjonstap kan 

profittere på noradrenerg og dopaminerg reopptakshemming, mens bruken av antidepressiva 

uten serotonerge effekter begrenses noe fordi disse kan forsterke angst [13, 14]. 

Reseptorantagonistene mianserin og mirtazapin brukes ofte hos pasienter som har nytte av de 

sederende effektene til disse legemidlene. Ved medikamentell behandling av depresjon er 

SSRI i dag førstevalget på grunn av god balanse mellom effekt og toleranse [15]. 

1.3 Selektive seretoninreopptakshemmere 

SSRI binder seg til serotonintransportøren (SERT) og hemmer presynaptisk reopptak av 

serotonin [16]. Dermed øker konsentrasjonen av serotonin i serotonerge synapser.   

Legemiddelgruppen SSRI omfatter følgende substanser som anvendes klinisk: 

 Citalopram/escitalopram 

 Fluoksetin 
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 Fluvoksamin 

 Paroksetin 

 Sertralin  

I 2018 var det omtrent 333 000 som brukte antidepressiva i Norge. En tredjedel av disse 

(108 000 brukere) fikk escitalopram, som i dag er det mest brukte antidepressive legemidlet 

[17].  

1.3.1 Escitalopram  

Escitalopram inneholder kun S-enantiomeren av det racemiske virkestoffet citalopram [18] 

(figur 1 for illustrasjon av strukturell forskjell mellom de to citalopram-enantiomerene).  

  

Figur 1 – Strukturell forskjell på R- og S-enantiomer av citalopram. 

Det har blitt rapportert at nesten all serotoninreopptakshemming medieres av S-enantiomeren, 

da denne har høyest affinitet og binder selektivt til SERT [18]. Escitalopram er derfor dobbelt 

så potent som citalopram [19]. Absorpsjonen av escitalopram skjer raskt, og maksimal 

plasmakonsentrasjon oppnås 3-4 timer etter oral administrasjon [20]. Halveringstiden er 27-

33 timer, og escitalopram kan dermed doseres en gang daglig [20].  

Kliniske studier har vist at escitalopram er effektiv ved behandlingen av alvorlig depresjon 

[21, 22], og at en døgndose på 10-20 mg vanligvis er godt tolerert [22]. Sammenlignet med 

placebo viste escitalopram en signifikant forbedring i depressive symptomer innen en uke 

etter behandlingsstart [22]. Likevel er det en betydelig andel pasienter som avslutter eller 

bytter behandling på grunn av manglende respons eller bivirkninger [23]. Det er stor 
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interindividuell variasjon i metabolismen av escitalopram, som kan være en kilde til 

forskjeller i bivirkninger og klinisk effekt mellom ulike pasienter [24]. 

1.4 Variasjon i legemiddelrespons 

Individuell variasjon i legemiddelrespons er en stor utfordring i klinisk praksis [25]. 

Legemidler blir forskrevet på bakgrunn av deres dokumenterte effekt og sikkerhetsprofil i 

kontrollerte kliniske studier, men samme dose av et legemiddel kan gi svært varierende effekt 

hos ulike individer [26].  

Legemiddelresponsen er bestemt av både legemiddelkonsentrasjonen på virkestedet 

(farmakokinetikk) og interaksjonen mellom legemidlet og målproteinet (farmakodynamikk) 

[27]. Legemiddelkonsentrasjonen bestemmes av farmakokinetiske prosesser som absorpsjon, 

distribusjon, metabolisme og ekskresjon av legemidlet [27]. Variasjon i farmakokinetiske 

prosesser kan skyldes miljøfaktorer og/eller biologiske faktorer. Eksempler på miljøfaktorer 

er røyking, diett og legemiddelinteraksjoner, mens biologiske faktorer kan være alder, kjønn, 

organfunksjon, komorbiditet eller genetikk [28-31]. Det er estimert at genetiske faktorer 

utgjør 40% av individuell variasjon i legemiddelrespons av antidepressiva [32]. 

Genetisk variasjon i metaboliserende enzymer og legemiddeltransportører bidrar til variasjon i 

respons av antidepressiva. For eksempel kan genvarianter i P-glykoprotein (P-gp) gi endret 

aktivitet i dette transportproteinet [33]. Antidepressiva er blant legemidlene som er substrater 

for P-gp, og forskjeller i P-gp genotype kan føre til at pasienter med lik serumkonsentrasjon 

kan ha ulik konsentrasjonen av legemidlet i sentralnervesystemet [34]. Cytokrom P-450 

(CYP)-enzymer har en sentral rolle i omsetning av alle antidepressiva, og aktiviteten til CYP-

enzymene varierer mye fra person til person. Denne variasjonen i metabolismen av 

antidepressiva vil i stor grad påvirke systemisk eksponering og legemiddelrespons [35].  

1.5 Metabolisme av escitalopram 

Escitalopram blir metabolisert av enzymene CYP2C19, CYP2D6 og CYP3A4, som primært 

er lokalisert i lever [36]. In vivo-studier har vist at escitalopram hovedsakelig metaboliseres av 

CYP2C19, mens CYP2D6 og CYP3A4 er sekundære metabolismeveier [37-41]. Escitalopram 

gjennomgår fase I-metabolisme via disse enzymene til de mer hydrofile metabolittene N-

desmetyl-, N-didesmetyl-, N-oksid-escitalopram, samt et propionsyrederivat (figur 2) [42]. N-
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oksid- og N-desmetylerte metabolitter viser mindre farmakologisk aktivitet [43], og er tilstede 

i lavere konsentrasjoner enn escitalopram ved likevektskonsentrasjon [44].  

 

Figur 2 – Fase I-metabolittene av escitalopram.  

Studier in vitro har vist at dannelsen av N-desmetylescitalopram er katalysert av CYP3A4, 

CYP2C19 og CYP2D6, mens dannelsen av N-didesmetyl- og N-oksid-escitalopram 

katalyseres primært av CYP2D6 [36, 45-47]. Noen studier har også vist at 

biotransformasjonen av escitalopram til propionsyrederivat er mediert av CYP2C19 [48, 49]. 

Metabolittene og umetabolisert escitalopram skilles ut i urinen [44, 50, 51]. Figur 3 illustrerer 

ulike enzymers antatte involvering i ulike fase I-metabolismeveier av escitalopram. 

 

Figur 3 – Antatt involvering av ulike enzymer i fase I-metabolisme av escitalopram [42]. 
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Enzymaktiviteten av CYP2C19 og CYP2D6 er i stor grad genetisk bestemt [52], og ulike 

genvarianter kan kode for enten fraværende, redusert, normal eller økt enzymfunksjon [53]. 

Farmakogenetisk testing er et verktøy som kan predikere metabolismen via disse enzymene, 

mens terapeutisk legemiddelmonitorering (therapeutic drug monitoring, TDM) fanger opp 

variasjon i metabolismen uavhengig av om årsakene er genetiske eller ikke-genetiske. Både 

farmakogenetiske analyser og TDM kan derfor være nyttige hjelpemidler for å tilpasse 

behandlingen til den enkelte pasient.  

1.6 Oppfølging av pasienter som behandles med 

antidepressiva 

Ved bruk av TDM, kan man få informasjon om pasientens evne til å omsette legemidler ved å 

måle legemiddelkonsentrasjonen og eventuelle metabolitter i plasma eller serum ved steady-

state betingelser [54]. For at nytteverdien av TDM skal være størst mulig, er det en 

forutsetning at blodprøven tas til riktig tid. Dette er på grunn av at serumkonsentrasjonen av 

psykofarmaka varierer mye i løpet av døgnet, og prøvetaking bør gjøres like før inntak av 

neste dose [55]. For å oppnå ønsket konsentrasjon, samt redusere risiko for 

terapisvikt/bivirkninger, er det blitt beskrevet et terapeutisk konsentrasjonsområde for mange 

legemidler. I tillegg til å identifisere individer med unormal farmakokinetikk/metabolisme, 

kan TDM også gi informasjon om pasientens etterlevelse av forskrevet legemiddelbehandling 

[55]. Avvikende legemiddelrespons og toleranse ved bruk av antidepressiva kan ha flere ulike 

årsaker, men en av de vanligste årsakene er genetisk variasjon i CYP-enzymer [32]. 

1.7 Genetisk variasjon i CYP-enzymer 

CYP er en fellesbetegnelse på en gruppe enzymer som omsetter fettløselige stoffer til mer 

vannløselige aktive eller inaktive metabolitter [35]. CYP-enzymer omfatter 57 ulike 

enkeltenzymer (isoenzymer), der mange av disse er involvert i fase I-reaksjoner [56, 57]. De 

har en viktig rolle i omsetning av mange legemidler, som for eksempel escitalopram der 

CYP2C19 og CYP2D6 er sentrale [26, 56].  

CYP2C19 og CYP2D6 er to viktige enzymer som er involvert i metabolismen av 30-40% av 

alle legemidler som metaboliseres via CYP-enzymer [57]. I motsetning til CYP3A4 og 

CYP1A2, som også er sentrale i metabolismen av legemidler, er den enzymatiske aktiviteten 
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av CYP2C19 og CYP2D6 i stor grad genetisk bestemt [58]. Personer som er homozygote 

bærere av defekte variantalleler, såkalt poor metabolizers (PM), har fraværende 

enzymfunksjon [53]. Dersom man har alleler som koder for økt enzymaktivitet og/eller mer 

enn to normale genkopier, vil disse individene bli kalt for ultrarapid metabolizers (UM) og 

har dermed økt enzymfunksjon [53]. Bærere av to fullt funksjonelle alleler betegnes som 

extensive metabolizers (EM), mens personer med en kombinasjon av et funksjonelt og et 

defekt allel betegnes som intermediate metabolizers (IM) [53]. Det er imidlertid, til en viss 

grad, forskjell i type variantalleler mellom CYP2C19 og CYP2D6, som medfører varierende 

klassifisering av metaboliserende evne basert på genotype.  

Flere studier tyder på at det er vanskelig å behandle adekvat med antidepressiva hos 

deprimerte pasienter som har variantalleler i CYP2C19 og/eller CYP2D6 [59-63]. Disse 

pasientene bytter oftere antidepressiva, opplever oftere bivirkninger/terapisvikt og har lengre 

sykehusopphold sammenlignet med pasienter uten CYP-mutasjoner. En nylig studie viste at 

CYP2C19-genotype predikerer variasjon i serumkonsentrasjon og risiko for terapisvikt av 

escitalopram [64]. Studien var basert på data fra Senter for Psykofarmakologi (SFP) ved 

Diakonhjemmet Sykehus, og hovedresultatene var at både raske (CYP2C19 UM) og 

langsomme (CYP2C19 PM) omsettere av escitalopram, byttet til et annet antidepressiva tre 

ganger oftere enn pasienter med to funksjonelle CYP2C19-alleler (CYP2C19 EM). Studien 

inkluderte over 2000 pasienter og gir sterke holdepunkter for at CYP2C19-genotype er av 

betydning for klinisk respons av escitalopram. 

1.7.1 CYP2C19 

Det er så langt beskrevet 19 variantalleler av CYP2C19-genet, der syv av disse (CYP2C19*2-

8) koder for fraværende enzymaktivitet [58]. Forekomsten av PMs i den østasiatiske 

befolkningen er omtrent 15-25%, mens av den kaukasiske og afrikanske populasjonen er det 

omtrent 5% [57, 65, 66]. Variantallelet CYP2C19*2 er den mest hyppige forekomne i 

kaukasiere, mens CYP2C19*3 blir for det meste observert hos østasiatere [66]. Det har også 

blitt observert at CYP2C19*17 er assosiert med økt enzymaktivitet [67]. Forekomsten av 

CYP2C19*17 allelet er vist å være omtrent 25% av den kaukasiske og afrikanske 

populasjonen, mens i en kinesisk populasjon ble det estimert en forekomst på omtrent 4% [57, 

68]. 
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CYP2C19 er det sentrale enzymet i metabolismen av escitalopram. Selv om det har blitt vist 

at det er en forskjell i gjennomsnittlig serumkonsentrasjon mellom CYP2C19-genotyper, er 

det likevel stor spredning i serumkonsentrasjon innad i hver CYP2C19-genotype [64]. Det er 

derfor antatt at den sekundære metabolismeveien, CYP2D6, er en medvirkende faktor i denne 

spredningen. 

1.7.2 CYP2D6 

Det er så langt identifisert mer enn 100 ulike variantalleler av CYP2D6-genet [69]. Blant de 

hyppigste forekommende, koder CYP2D6*3-*6 for fraværende enzymaktivitet, mens 

CYP2D6*9, CYP2D6*10 og CYP2D6*41 fører til redusert enzymaktivitet [70, 71]. En nylig 

studie fra SFP har vist at restaktiviteten av CYP2D6*41 er betydelig lavere enn CYP2D6*9 

og *10 [72]. For CYP2D6 er det også pasienter som har genduplikasjon [25]. Personer som er 

bærere av mer enn to funksjonelle genkopier har økt enzymfunksjon (ultrarapid metabolizers) 

[73, 74]. 

Forekomsten av ulike genvarianter varierer betydelig globalt, og allelfrekvensen av for 

eksempel CYP2D6*10-allelet er omtrent 50% hos asiatere og kun 1-2% hos kaukasiere [75, 

76]. Forekomsten av fenotypen PM er derimot svært lav i den asiatiske befolkningen, mens i 

den kaukasiske befolkningen er det omtrent 7% [25]. I den østafrikanske og saudi-arabiske 

populasjonen er forekomsten av fenotypen UM vist å være omtrent 30% [77, 78]. 

Det finnes tre studier som tidligere har undersøkt den kombinerte betydningen av CYP2C19- 

og CYP2D6-genotype hos pasienter som bruker escitalopram/citalopram [79-81]. Disse 

studiene hadde imidlertid begrensede pasientpopulasjoner med ulike etniske 

sammensetninger, og manglet dermed grunnlaget for å nøyaktig estimere den kombinerte 

effekten av CYP2C19- og CYP2D6-genotype på serumkonsentrasjon av escitalopram.  
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1.8 Hensikt 

Det er stor individuell variasjon i serumkonsentrasjon av escitalopram. Det har blitt tidligere 

etablert at CYP2C19-genotype forklarer mye av variasjon i metabolismen av escitalopram, 

men det er stor spredning i serumkonsentrasjon innad i hver CYP2C19-genotype. Per i dag er 

det manglende kunnskap om i hvilken grad CYP2D6-genotype er av betydning for variasjon i 

serumkonsentrasjon av escitalopram hos pasienter med ulik CYP2C19-genotype. 

Hovedhensikten med denne studien var derfor å undersøke hvilken betydning CYP2D6-

kombinert med CYP2C19-genotype har for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av 

escitalopram i en stor pasientpopulasjon, primært av kaukasiske pasienter. Hovedhypotesen 

var at den kvantitative betydningen av CYP2D6-genotype vil være størst blant pasienter med 

fraværende CYP2C19-metabolisme (PM). Parallelt ble det også undersøkt i hvilken grad 

kjønn og alder var av betydning for variasjon i serumkonsentrasjon. 
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2 Metode 

2.1 Inklusjonskriterier  

Studien benyttet retrospektive serumkonsentrasjonsdata av escitalopram fra pasienter med 

kjent CYP2D6- og CYP2C19-genotype basert på rutineanalyser utført ved SFP, 

Diakonhjemmet Sykehus. Data for utførte serumkonsentrasjonsmålinger av escitalopram i 

perioden 2005-2018 ble hentet i laboratoriedatabasen (Swisslab Roche II). I tillegg ble det tatt 

ut data for farmakogenetiske analysesvar av CYP2C19 og CYP2D6 i perioden 2010-2018. 

Deretter ble disse datasettene koblet sammen i Microsoft Excel, slik at det ble identifisert en 

liste over pasienter som hadde utført farmakogenetisk analyse av CYP2C19, CYP2D6 og 

minst en serumkonsentrasjonsmåling av escitalopram (se vedlegg 1 for detaljert 

fremgangsmåte på kobling i Microsoft Excel). Informasjon om alder, kjønn, dosering, 

registrert komedikasjon, samt tid mellom siste doseinntak og blodprøvetaking, fulgte med i 

datauttrekket fra laboratoriedatabasen.  

2.2 Eksklusjonskriterier 

Etter å ha gjennomgått datamateriale ble pasienter ekskludert etter følgende kriterier: 

- Manglende informasjon/ikke påvist serumkonsentrasjon av escitalopram eller N-

desmetylescitalopram, da dette ble tolket som tegn på manglende etterlevelse.  

- Mistanke om manglende etterlevelse/intoksikasjonsforsøk/feilregistreringer i 

rekvisisjonen.  

- Samtidig bruk av interagerende legemidler (angitt i tabell 2). Informasjon om bruk av 

interagerende legemidler for de inkluderte pasientene, ble identifisert ved å hente ut 

data for utførte serumkonsentrasjonsmålinger av disse i samme tidsrom som utført 

serumkonsentrasjonsmåling av escitalopram. Deretter ble disse datasettene koblet 

sammen i Microsoft Excel.  

- Tidsintervall mellom siste doseinntak og prøvetaking <10 timer eller >30 timer 

- Manglende informasjon om døgndosering eller oppgitt døgndosering <2,5 mg eller 

>50 mg 

- Kombinasjon av CYP2D6-variantalleler sammen med genduplikasjon, da det ikke kan 

bekreftes hvilket allel (det funksjonelle eller defekte) som var oppkopiert.  
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Tabell 2 – Oversikt over enzymhemmende- og enzyminduserende legemidler  

CYP2D6-hemmer CYP2C19/CYP3A4-induser 

Fluoksetin Fenobarbital 

Levomepromazin Fenytoin 

Bupropion Karbamazepin 

Paroksetin   

 

2.3 Metoder for analyse av pasientprøver  

Alle farmakogenetiske analyser og serumkonsentrasjonsmålinger ble utført med validerte 

rutinemetoder av metodespesialister som en del av rutinevirksomheten ved SFP. Alle 

endringer i analysemetoder og instrumentering som ble gjort i datainnsamlingsperioden ble 

kryssvaliderte. Referanseområdet for escitalopram ved SFP var 20-120 nmol/L og baserte seg 

på prøvetaking 12-24 timer etter siste doseinntak. 

2.3.1 Serumkonsentrasjonsmålinger av escitalopram og N-

desmetylescitalopram 

Prøveopparbeidelsen ble utført ved proteinfelling i et robotsystem (Hamilton, USA). I 

prøveopparbeidelsen ble det benyttet 200 μl serum, og det ble tilsatt fellingsløsning (metanol, 

acetonitril og internstandard). Deretter ble løsningen kjølt ned i -20°C i 4 minutter og 

sentrifugert med 4000 omdreininger i 10 minutter. Etter sentrifugering ble 200 μl supernatant 

pipettert over i prøveglass og plassert i autosampler for analyse.  

Separasjon av analytter ble utført ved hjelp av Vanquish Ultra High Performance Liquid 

Chromatography (UHPLC) (Thermo Fisher Scientific, USA) koblet til tandem 

massespektrometisk (MS/MS) detektor av typen QExactive Orbitrap High resolution accurate 

mass (HRAM) (Thermo Fisher Scientific, USA). Analysekolonnen som ble brukt var en 

Waters CORTECS T3 UPLC-kolonne (1,6 μm, 2,1x100 mm), og mobilfasen besto av 

acetonitril og ammoniumacetat buffer (pH 4,5). Analyttene ble detektert ved positiv 

elektrospray (ESI+).  
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Analysemetoden for escitalopram var validert for konsentrasjoner i området 7,5-1000 nM, 

mens det validerte konsentrasjonsområdet for N-desmetylescitalopram var 5-400 nM. Nedre 

kvantifiseringsgrense (lower limit of quantification, LLOQ) for escitalopram var 3 nM, mens 

LLOQ for N-desmetylescitalopram var 2 nM. 

2.3.2 Farmakogenetiske analyser og klassifisering av genotype 

For å ekstrahere DNA fra blodprøvene ble det brukt MagNA Pure LC DNA Isolation Kit I 

(Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) på MagNA Pure LC 2.0 instrument 

(Roche). EDTA-blod (150 μl) ble benyttet til DNA-ekstraksjon. Cellene ble brutt ned og 

proteinene oppklipt ved tilsetning av lyseringsbuffer og proteinase K. Isolasjonsprosedyren 

benyttet teknologi med Magnetiske Glass Partikler (MGP) som besto av en magnetkjerne med 

glassoverflate (silica). Ved tilsetning av magnetiske partikler, ble DNA bundet til overflaten 

av magnetiske glasspartikler. Stoffer som ikke ble bundet til partiklene, ble fjernet ved flere 

vasketrinn. DNA ble dermed eluert fra MGP ved hjelp av høy temperatur og lav 

saltkonsentrasjon. Deretter ble genotyping av CYP2C19 og CYP2D6 utført ved bruk av 

Taqman-baserte realtime polymerase chain reaction (sanntids-PCR) på Quantstudio 12K Flex 

(Life techonologies, Carlbad, USA).  

For CYP2C19 ble det inkludert fire variantalleler i metoden. Tre av disse (CYP2C19*2, *3, 

*4) fører til fullstendig tap av enzymaktivitet, mens den fjerde varianten, CYP2C19*17, gir 

økt enzymaktivitet. For CYP2D6 ble det totalt analysert åtte ulike variantalleler, hvorav fire 

(CYP2D6*3, *4, *5, *6) medfører fullstendig tap av enzymaktivitet. Tre av variantallelene 

(CYP2D6*9, *10, *41) koder for redusert enzymaktivitet, mens den siste varianten er en 

oppkopiering av CYP2D6-genet, som gir økt enzymmengde og dermed økt metabolisme. 

Fravær av påviste variantalleler ble klassifisert som villtype (CYP2C19/CYP2D6*1).  

De farmakogenetiske analysepanelene har endret seg over tid. Enkelte variantalleler av 

CYP2C19 og CYP2D6 har i senere tid, blitt inkludert i metoden i tråd med studier som har 

oppdaget nye varianter. Aktuelle varianter som har blitt lagt til er CYP2C19*17 (fra juni 

2008), CYP2D6*9, *10 (fra juni 2008) og CYP2D6*41 (fra november 2010). Utførte 

farmakogenetiske analyser før disse periodene var dermed usikre, da det var mulighet for at 

pasientene var bærere av disse variantallelene, men ble klassifisert som villtype. Pasienter 

som hadde fått påvist variantalleler av både CYP2C19 og CYP2D6 i perioden 2002-2010 ble 

tolket som sikre genotyper, og derfor også inkludert i studiematerialet.  
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Pasientene ble kategorisert i ulike fenotypegrupper avhengig av hvilke alleler de hadde av 

CYP2C19 og CYP2D6, som vist i tabell 3. Kombinasjoner av alle fire CYP2C19- og 

CYP2D6-fenotypene ga totalt 16 subgrupper. Resultatene i denne studien representerer alle 

16 subgruppene, med fire ulike CYP2D6-fenotyper for hver av de fire CYP2C19-fenotypene.  

Tabell 3 – Genotype-predikert klassifisering av metaboliserende evne (fenotype) av CYP2C19 

og CYP2D6 

 PM IM EM UM 

CYP2C19-genotype def/def 1 *1/def 1 

*17/def 1 

*1/*1 *1/*17 

*17/*17 

     

CYP2D6-genotype def/def 1 

*41/def 1 

 

*1/def 1 

red/red 2 

*9-*10/def 1 

*1/*41 

*1/*1 

*1/*9-*10 

*1/*1, mer enn 2 

genkopier 

1 def: defekt variantallel 

2 red: redusert variantallel, herav *9, *10, *41 

 

2.4 Endepunkter 

Primærendepunkt 

- Betydning av CYP2D6-genotype for variasjon i dosejustert serumkonsentrasjon (CD-

ratio) av escitalopram og N-desmetylescitalopram, samt N-

desmetylescitalopram/escitalopram metabolsk ratio (MR) hos pasienter med ulik 

CYP2C19-genotype. 

Sekundærendepunkt 

- Andel pasienter med en serumkonsentrasjonsmåling av escitalopram utenfor 

referanseområdet (under 25 nM eller over 120 nM) i relasjon til CYP2D6/2C19-

genotype. The Association for Neuropsychopharmacology and Pharmacopsychiatry’s 

Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry har definert 15 
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ng/ml (46 nM) som det nedre referansenivået for escitalopram [55]. Minimal 

terapeutisk serumkonsentrasjon ble i denne studien definert som 25 nM, da dette 

tilsvarer mindre enn 50% SERT-binding in vivo målt ved positron emisjons tomografi 

(PET) hos mennesker [82]. SERT-binding på 60-80% regnes som nødvendig for at 

SSRI skal ha effekt [82].  

- Manglende etterlevelse målt som ikke påvist serumkonsentrasjon av escitalopram eller 

N-desmetylescitalopram i relasjon til CYP2D6/2C19-genotype. 

2.5 Statistiske analyser 

Alderen til pasientene ble kodet som en kategorisk variabel (≤ 54 år, 55-74 år, ≥75 år), da det 

tidligere har blitt rapportert økende serumkonsentrasjon av escitalopram ved økende alder, 

men denne økningen var ikke lineær [64]. 

Linear mixed model-analyse ble brukt for å evaluere effekten av CYP2D6-genotype på CD-

ratio av escitalopram, N-desmetylescitalopram, samt N-desmetylescitalopram/escitalopram 

MR, da analysen tillater inklusjon av flere serumkonsentrasjonsmålinger per pasient. CD-ratio 

av escitalopram, N-desmetylescitalopram eller N-desmetylescitalopram/escitalopram MR ble 

definert som avhengig variabel i modellen, mens alder, kjønn, kombinerte 

CYP2D6/CYP2C19-genotyper ble inkludert som uavhengige forklaringsvariabler. Det ble 

justert for tidsdifferanse mellom siste doseinntak og prøvetaking i analysene.  

Videre ble det brukt kjikvadrattest eller fisher’s exact test for å sammenligne om andeler 

over/under referanseområdet var forskjellig mellom de ulike genotype-kombinasjonene. P-

verdi <0,05 ble ansett som statistisk signifikant i alle analysene.  

Statistiske analyser ble utført ved hjelp av statistikkprogrammet IBM SPSS Statistics 25.0 

(IBM corporation, Armonk, NY, USA). For grafisk fremstilling ble programmene GraphPad 

Prism versjon 8.02 (GraphPad Software, Inc, San Diego, CA, USA), Microsoft Excel (2010) 

og IBM SPSS Statistics 25.0 (IBM corporation, Armonk, NY, USA) brukt.  
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2.6 Etikk og godkjenninger 

Studien var retrospektiv og baserte seg på eksisterende opplysninger fra laboratoriedatabasen 

ved SFP. Uthenting av opplysningene til prosjektet var ingen ekstra belastning for pasienten. 

Gjennomføring av studien påvirket derfor ikke pasientens velferd og integritet negativt. 

Personlige opplysninger om pasientene ble kun oppbevart på lokal PC ved SFP i tråd med 

retningslinjene for oppbevaring av forskningsdata ved Diakonhjemmet Sykehus. 

Prosjektet ble godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

(REK, referansenummer: #2018/1848).  
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3 Resultater  

3.1 Datamateriale  

Det ble totalt identifisert 24 487 pasienter som til sammen hadde utført 41 317 

serumkonsentrasjonsmålinger av escitalopram i perioden 2005-2018, mens 39 675 pasienter 

hadde utført farmakogenetiske analyser av CYP2C19 og CYP2D6 i perioden 2010-2018. 

Kobling av prøvesvar fra disse analysene på pasientnivå identifiserte 4320 pasienter (totalt 

8278 målinger) med serumkonsentrasjonsmålinger av escitalopram, samt kjent CYP2C19- og 

CYP2D6-genotype. Totalt ble det ekskludert 1222 pasienter (2231 prøver) fra studien av ulike 

årsaker (figur 4). Etter eksklusjon av pasienter i henhold til de forhåndsdefinerte kriteriene, 

ble det inkludert 3098 pasienter med tilhørende 6005 serumkonsentrasjonsmålinger av 

escitalopram.  

Figur 4 – Flytskjema over antall pasienter (antall prøver i parentes) som ble ekskludert som 

følge av ulike forhåndsdefinerte kriterier. 

 

 

Søk i 
laboratoriedatabasen 

Serumkonsentrasjons-
måling av 

escitalopram         
n=24 487 (41 317)

Farmakogenetisk 
analyse av CYP2C19 

og CYP2D6                     
n=39 675 (40 846)

Sikre genotyper, 
periode 2002-2010 

n=81 (81)

Kobling av 
prøveanalysene

Serumkonsentrasjons-
måling av escitalopram 
med kjent CYP2C19- og 

CYP2D6-genotype 
n=4320 (8278)

Ekskludering av prøver

Kombinasjon av CYP2D6-
variantalleler sammen med 

genduplikasjon                   
n=92 (178)

Døgndose <2,5 eller >50 mg                   
n=73 (148) 

Prøver tatt <10 eller >30 
timer etter siste doseinntak               

n=749 (1424)

Manglende 
etterlevelse/intoksikasjonsforsøk/feilregistreringer                          

n=30 (30)

Samtidig bruk av interagerende legemidler                                  
n=156 (252)

Ikke påvist serumkonsentrasjon av 
escitalopram eller N-desmetylescitalopram                 

n=122 (241)

Resultat

Serumkonsentrasjons-
måling av 

escitalopram med 
kjent CYP2C19- og 
CYP2D6-genotype 

n=3098 (6005)



18 

 

3.1.1 Karakteristika av inkluderte pasienter 

Blant de 3098 inkluderte pasientene, var 1963 kvinner (63%). Median for døgndose var 15 

mg (spredning 2,5-50 mg), mens median alder for de inkluderte pasientene var 45 år 

(spredning 13-99 år) (tabell 4). Det var 2036 pasienter (66%) som var ≤54 år, 701 pasienter 

(23%) var mellom 55-74 år og 361 pasienter (12%) var ≥75 år. De inkluderte pasientene 

representerte alle kombinasjoner av CYP2C19- og CYP2D6-genotype-predikert fenotype (se 

tabell 5 for oversikt over antall pasienter og deskriptive data).  

Tabell 4 – Deskriptive data for de inkluderte pasientene.  

Variabel Total 

Antall pasienter (kvinner/menn) 3098 (1963/1135) 

Antall serumprøver (kvinner/menn) 6005 (3931/2074) 

Alder (år)1 45 (13-99) 

Døgndose (mg)1 15 (2,5-50)  

Prøvetakingstid (t)1,2 24 (10-30) 

Pasienter ≤54 år / 55-74 år / ≥75 år, n (%) 2036 (66%) / 701 (23%) / 361 (12%) 

1 Tallene er presentert som median (spredning); 2 Tidsintervall mellom siste doseinntak og 

prøvetaking 
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Tabell 5 - Oversikt over antall pasienter og målinger inkludert i studien fordelt på de ulike kombinasjonene av CYP2C19/2D6-fenotyper 

predikert av de respektive genotyper. I tabellen er antall pasienter med ulike CYP2D6-fenotyper innen de ulike CYP2C19-fenotypegruppene 

angitt. Informasjon om alder, dosering, kjønn og prøvetakingstid er også gitt for ulike subgrupper. 

 CYP2C19 PM CYP2C19 IM CYP2C19 EM CYP2C19 UM 

CYP2D6 PM1 IM2 EM3 UM4 PM IM EM UM PM IM EM UM PM IM EM UM 

Antall 

pasienter 

(kvinner/ 

menn) 

15  

(11/4) 

65  

(49/16) 

61  

(37/ 

24) 

5  

(3/2) 

97  

(62/35) 

335  

(218/ 

117) 

393  

(255/ 

138) 

18  

(10/8) 

144  

(94/ 

50) 

535  

(338/ 

197) 

534  

(325/ 

209) 

29  

(17/12) 

83 

(50/33) 

376 

(239/ 

137) 

389  

(244/ 

145) 

19 

(11/8) 

Antall 

serumprøver 

(kvinner/ 

menn) 

31 

(21/ 

10) 

150  

(124/ 

26) 

114  

(76/ 

38) 

22  

(18/4) 

194  

(126/ 

68) 

690  

(474/ 

216) 

742  

(524/ 

218) 

25  

(15/ 

10) 

284  

(194/ 

90) 

986  

(613/ 

373) 

1052  

(651/ 

401) 

41  

(25/16) 

164 

(101/ 

63) 

720  

(472/ 

248) 

737  

(471/ 

266) 

53  

(26/27) 

Alder (år)5 56  

(33-

87) 

45  

(17-91) 

43 

(20-

90) 

64  

(33-

81) 

46  

(15-94) 

44  

(14-

97) 

45 

(17-

94) 

36 

(17-

89) 

45  

(17-

97) 

44  

(15-

99) 

46 

(15-

96) 

46  

(15-82) 

44 

(20-85) 

44  

(13-

98) 

46 

(16-

95) 

42  

(25-74) 

Døgndose 

(mg)5 

10  

(5-20) 

10  

(2,5-

30) 

10  

(5-

30) 

10  

(5-20) 

10  

(5-40) 

10  

(2,5-

50) 

15  

(2,5-

40) 

10  

(5-25) 

20  

(5-

40) 

15  

(5-

50) 

15  

(2,5-

50) 

15 

(5-50) 

15 

(5-40) 

15 

(2,5-

50) 

15  

(2,5-

40) 

20  

(10-25) 

Prøvetakings- 

tid (t)5,6  

24  

(11-

29) 

23 

(10-28) 

24  

(10-

30) 

23,6  

(15-

24) 

23 

(10-29) 

23,8  

(10-

30) 

23,8  

(10-

30) 

23,5 

(11-

28) 

23,8  

(10-

30) 

24 

(10-

30) 

23,8  

(10-

30) 

24  

(10-27) 

23,5  

(10-28) 

23,8 

(10-

30) 

23,6  

(10-

30) 

24,3 

(12-29) 

1Poor metabolizers; 2Intermediate metabolizers; 3Extensive metabolizers; 4Ultrarapid metabolizers; 5 Tallene er presentert som median 

(spredning); 6 Tidsintervall mellom siste doseinntak og prøvetaking.  
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3.2 Estimerte effekter av inkluderte variable på CD-ratio 

av escitalopram 

Det ble observert at 28% av den totale variasjonen i CD-ratio av escitalopram kan forklares av 

CYP2C19/2D6-genotype, aldersgruppe, kjønn, samt tid mellom siste doseinntak og 

prøvetaking (p<0,001 for alle variablene). CYP2C19-genotype alene forklarte 15%, mens 

CYP2D6-genotype forklarte 2%. Videre forklarte aldersgruppe 10%, kjønn 0,3% og tid 

mellom siste doseinntak og prøvetaking forklarte 1%.  

Innad de fire CYP2C19-fenotypegruppene var det gjennomgående signifikant økt CD-ratio av 

escitalopram blant CYP2D6 IM (+9-18%, p<0,027) og CYP2D6 PM (+20-34%, p<0,001) 

sammenlignet med CYP2D6 EM (vedlegg 2). Tilsvarende ble det observert nedsatt CD-ratio 

av escitalopram blant CYP2D6 UM (-3-11%) sammenlignet med CYP2D6 EM innad i 

samme CYP2C19-fenotypegruppe, men forskjellene var ikke signifikante (p>0,8) (se figur 5 

for grafisk fremstilling). Hos pasienter med kombinert PM-fenotype av CYP2C19 og 

CYP2D6 (omtrent 0,5% av den inkluderte pasientpopulasjonen), var estimert CD-ratio 3,3 

ganger høyere enn for pasienter som var EM via begge enzymene (p<0,001). Til 

sammenligning var forskjellen mellom CYP2C19 PM og EM, uavhengig av CYP2D6-

fenotype, 2,5 ganger høyere (p<0,001).  

Den høyeste CD-ratioen av escitalopram ble observert hos en pasient som var kombinert 

CYP2C19/2D6 PM og oppnådde en CD-ratio på 40 nM/mg. Til sammenligning ble det 

observert en CD-ratio på 0,4 nM/mg hos en pasient som var kombinert CYP2C19/2D6 UM. 

Pasienten som var kombinert CYP2C19/2D6 PM hadde dermed 100 ganger høyere CD-ratio 

enn pasienten som var kombinert CYP2C19/2D6 UM. 
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Figur 5 – Dosejusterte serumkonsentrasjoner av escitalopram i CYP2C19-subgrupper, 

ytterligere delt inn i de fire ulike CYP2D6-fenotypene, henholdsvis CYP2D6 PM, IM, EM og 

UM. Plottene inneholder flere prøver per pasient, men den svarte streken representerer 

estimerte gjennomsnittsverdier fra linear mixed model-analysen, som vekter ulikt antall 

prøver per pasient, samt korrigerer for forskjeller i kjønn, alder og tid etter siste doseinntak 

mellom genotype-gruppene. Referansegruppene er markert med fet skrift. Det ble av visuelle 

grunner utelatt 5 svært høye CD-ratioer i området 30-40 nM/mg fra figuren. 

Det ble observert en signifikant, gjennomsnittlig økning på 22% (p<0,001) i CD-ratio av 

escitalopram hos pasienter i aldersgruppen 55-74 år og en gjennomsnittlig økning på 63% 

(p<0,001) hos pasienter ≥75 år, sammenlignet med yngre pasienter (≤54 år). Kvinner hadde 

gjennomsnittlig 7% høyere CD-ratio av escitalopram enn menn (p<0,001).  
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3.3 Estimerte effekter av inkluderte variable på N-

desmetylescitalopram/escitalopram metabolsk ratio (MR) 

Det ble observert at 18% av den totale variasjonen i MR av N-

desmetylescitalopram/escitalopram kan forklares av CYP2C19/2D6-genotype, aldersgruppe, 

kjønn, samt tid mellom siste doseinntak og prøvetaking. CYP2C19-genotype alene forklarte 

15% (p<0,001), mens CYP2D6-genotype forklarte 0,5% (p<0,001). Videre forklarte 

aldersgruppe 0,1% (p<0,004), kjønn 1% (p<0,001) og tid mellom siste doseinntak og 

prøvetaking forklarte 1,7% (p<0,001). 

Hos pasienter med kombinert PM-fenotype av CYP2C19 og CYP2D6, var estimert MR 8,8 

ganger lavere enn for pasienter som var EM via begge enzymene (p<0,001) (se vedlegg 3). 

Til sammenligning var forskjellen mellom CYP2C19 PM og EM, uavhengig av CYP2D6-

fenotype, 4,6 ganger lavere (p<0,001). Det ble observert økt MR hos pasienter som var UM 

via både CYP2C19 og CYP2D6 sammenlignet med pasienter som var EM via begge 

enzymene, men forskjellen var ikke signifikant (+23%, p<0,059) (se figur 6 for grafisk 

fremstilling).  
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Figur 6 – N-desmetylescitalopram/escitalopram metabolske ratioer (ND-ESC/ESC-ratio) i 

CYP2C19-subgrupper, ytterligere delt inn i de fire ulike CYP2D6-fenotypene, henholdsvis 

CYP2D6 PM, IM, EM og UM. Plottene inneholder flere prøver per pasient, men den svarte 

streken representerer estimerte gjennomsnittsverdier fra linear mixed model-analysen, som 

vekter ulikt antall prøver per pasient, samt korrigerer for forskjeller i kjønn, alder og tid etter 

siste doseinntak mellom genotype-gruppene. Referansegruppen er markert med fet skrift. Det 

ble av visuelle grunner utelatt 22 høye metabolske ratioer i området 3-5 fra figuren. 

Det ble observert en signifikant, gjennomsnittlig reduksjon på 12% (p<0,003) i MR av N-

desmetylescitalopram/escitalopram hos pasienter ≥75 år sammenlignet med yngre pasienter 

(≤54 år). Det ble ikke observert en signifikant forskjell i MR blant pasienter i aldersgruppen 

55-74 år sammenlignet med yngre pasienter (≤54 år). Kvinner hadde gjennomsnittlig 22% 

høyere N-desmetylescitalopram/escitalopram MR enn menn (p<0,001).  
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3.4 Estimerte effekter av inkluderte variable på N-

desmetylescitalopram 

Det ble observert at 19% av den totale variasjonen i CD-ratio av N-desmetylescitalopram kan 

forklares av aldersgruppe, kjønn og tid mellom siste doseinntak og prøvetaking (p<0,001 for 

alle variablene). Av den totale variabiliteten forklarte aldersgruppe 14%, kjønn 4% og tid 

mellom siste doseinntak og prøvetaking forklarte 0,4%. Variasjon i CD-ratio av N-

desmetylescitalopram kunne ikke forklares av CYP2C19- (p>0,112) og CYP2D6-genotype 

(p>0,377). 

Innad i CYP2C19 PM var det signifikant nedsatt CD-ratio av N-desmetylescitalopram blant 

CYP2D6 PM (-32%, p<0,001) og CYP2D6 IM (-17%, p<0,001) sammenlignet med pasienter 

som var EM via begge enzymene (vedlegg 4). Det ble derimot ikke observert signifikante 

forskjeller i CD-ratio av N-desmetylescitalopram for de resterende CYP2C19/2D6-

fenotypegruppene sammenlignet med pasienter som var EM via begge enzymene (se figur 7 

for grafisk fremstilling). 

Figur 7 – Dosejusterte serumkonsentrasjoner av N-desmetylescitalopram i CYP2C19-

subgrupper, ytterligere delt inn i de fire ulike CYP2D6-fenotypene, henholdsvis CYP2D6 PM, 

IM, EM og UM. Plottene inneholder flere prøver per pasient, men den svarte streken 
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representerer estimerte gjennomsnittsverdier fra linear mixed model-analysen, som vekter 

ulikt antall prøver per pasient, samt korrigerer for forskjeller i kjønn, alder og tid etter siste 

doseinntak mellom genotype-gruppene. Referansegruppen er markert med fet skrift. Det ble 

av visuelle grunner utelatt 5 svært høye CD-ratioer i området 10-20 nM/mg fra figuren. 

Det ble observert en signifikant, gjennomsnittlig økning på 28% (p<0,001) i CD-ratio av N-

desmetylescitalopram hos pasienter i aldersgruppen 55-74 år, og en gjennomsnittlig økning på 

66% (p<0,001) hos pasienter ≥75 år sammenlignet med yngre pasienter (≤54 år). Kvinner 

hadde gjennomsnittlig 21% høyere CD-ratio av N-desmetylescitalopram enn menn (p<0,001).   

 

3.5 Serumkonsentrasjoner utenfor referanseområdet 

Uavhengig av CYP2D6-genotype, ble den prosentvise andelen under referanseområdet (25 

nM) observert til å være økt med økende CYP2C19-aktivitet. For CYP2C19 PM, IM, EM og 

UM var den observerte pasientandelen under 25 nM henholdsvis 0,7%, 10,8%, 36,3% og 

46,9% (p<0,001 for alle subgrupper sammenlignet med EM). Tilsvarende ble det observert 

økte pasientandeler over referanseområdet (120 nM) med redusert CYP2C19-aktivitet. For 

CYP2C19 UM, EM, IM og PM var den observerte andelen over 120 nM henholdsvis 3%, 

2,1%, 4,9% og 36,3% (p<0,001 for IM og PM sammenlignet med EM). Det ble ikke observert 

en signifikant forskjell mellom CYP2C19 EM og UM (p>0,18).  

Hos pasienter som manglet CYP2C19-metabolisme (CYP2C19 PM), ble det observert 

signifikante høyere pasientandeler over 120 nM blant CYP2D6 PM (p<0,004) og CYP2D6 

IM (p<0,04) sammenlignet med CYP2D6 EM. Videre ble det også observert en signifikant 

lavere pasientandel under 25 nM hos pasienter med kombinert PM-fenotype av CYP2C19 og 

CYP2D6 sammenlignet med pasienter med kombinert CYP2C19/2D6 EM-fenotype 

(p<0,002) (vedlegg 5). En signifikant høyere pasientandel under 25 nM, ble derimot observert 

blant pasienter som var kombinert CYP2C19/2D6 UM-fenotype av sammenlignet med 

kombinert CYP2C19/2D6 EM-fenotype (p<0,019) (se figur 8 for grafisk fremstilling).  
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Figur 8 – Absolutt serumkonsentrasjon av escitalopram (harmonisert til standard døgndose 

på 10 mg daglig) i CYP2C19-subgrupper, ytterligere delt inn i de fire ulike CYP2D6-

fenotypene, henholdsvis CYP2D6 PM, IM, EM og UM. Plottene inneholder flere prøver per 

pasient, men den svarte streken representerer estimerte gjennomsnittsverdier fra linear mixed 

model-analysen, som vekter ulikt antall prøver per pasient, samt korrigerer for forskjeller i 

kjønn, alder og tid etter siste doseinntak mellom genotype-gruppene. Stiplet linje definerer 

den minimale (25 nM) og øvre (120 nM) terapeutisk serumkonsentrasjon av escitalopram. 

Det ble av visuelle grunner utelatt 5 svært høye serumkonsentrasjoner i området 300-450 nM 

fra figuren.  

 

3.6 Ikke påvist serumkonsentrasjon av escitalopram eller 

N-desmetylescitalopram 

Av de ekskluderte, var det 63 pasienter som verken fikk påvist escitalopram eller N-

desmetylescitalopram i serumprøve, til tross for at oppgitt tidsintervall mellom siste 

doseinntak og prøvetaking var 12-24 timer. Pasientandelen for kombinerte CYP2C19/2D6 

UM som verken fikk påvist serumkonsentrasjon av escitalopram/N-desmetylescitalopram, ble 
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observert til å være 9,5% (figur 9). Det ble observert 6,5% andel pasienter med CYP2C19 EM 

og CYP2D6 UM som heller ikke fikk påvist serumkonsentrasjon. Hos pasienter med 

manglende CYP2C19-metabolisme (CYP2C19 PM), kombinert med CYP2D6 PM eller 

CYP2D6 IM, var det henholdsvis 6,3% og 4,4% som ikke fikk påvist serumkonsentrasjon.  

 

Figur 9 – Andel pasienter ikke fikk påvist serumkonsentrasjon av escitalopram eller N-

desmetylescitalopram i CYP2C19-subgrupper, ytterligere delt inn i de fire ulike CYP2D6-

fenotypene, henholdsvis CYP2D6 PM, IM, EM og UM. 
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4 Diskusjon  

4.1 Betydning av CYP2C19/2D6-genotype for 

serumkonsentrasjon av escitalopram 

Det er tidligere vist at genetisk betinget variasjon i CYP2C19-metabolisme er av stor 

betydning for variasjon i serumkonsentrasjon av escitalopram [64], men i hvilken grad 

CYP2D6, som er et sekundært enzym i metabolismen av escitalopram, bidrar til denne 

variasjonen er uklart. Resultatene fra denne studien viser at CYP2D6-genotype er av 

signifikant betydning for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av escitalopram 

uavhengig av CYP2C19-genotype. Den kvantitative effekten av CYP2D6-genotype er 

imidlertid størst blant pasienter med redusert/manglende CYP2C19-aktivitet.  

Selv om CYP2C19-genotype forklarer mye av variasjon i metabolismen av escitalopram [64], 

er det stor variasjon blant pasienter med lik CYP2C19-genotype. Denne studien viser at 

CYP2D6-genotype i signifikant grad bidrar til å forklare individuell variasjon i 

serumkonsentrasjon av escitalopram mellom pasienter med samme CYP2C19-genotype. Med 

inklusjon av mer enn 3000 pasienter, estimerte denne studien at pasienter med manglende 

CYP2C19- og CYP2D6-metabolisme (CYP2C19 PM/CYP2D6 PM) oppnår i gjennomsnitt 

3,3 ganger høyere serumkonsentrasjon ved samme dosering av escitalopram som pasienter 

med full funksjonell metabolisme via både CYP2C19 og CYP2D6 (CYP2C19 EM/CYP2D6 

EM). Til sammenligning var forskjellen mellom CYP2C19 PM og EM, uavhengig av 

CYP2D6-fenotype, 2,5 ganger høyere. Dette viser at CYP2D6-genotype kan ha en betydelig 

innvirkning på klinisk respons av behandling med escitalopram ved standarddosering. 

Forekomsten av bivirkninger av escitalopram er avhengig av serumkonsentrasjon [83, 84]. 

Det er derfor all grunn til å anta at pasienter som er kombinert PM av CYP2C19 og CYP2D6 

har større risiko for konsentrasjonsavhengige bivirkninger av escitalopram enn pasienter som 

er CYP2C19 PM og CYP2D6 EM. Dette støttes av en signifikant høyere pasientandel med 

serumkonsentrasjoner over 120 nM blant pasienter som er kombinert PM av CYP2C19 og 

CYP2D6 sammenlignet med pasienter som er CYP2C19 PM og CYP2D6 EM.  

Ved oppstart av escitalopram-behandling, blir det som oftest rekvirert anbefalt standarddose 

på 10 mg/døgn, uavhengig av CYP-genotype [24]. Ved bruk av 10 mg escitalopram daglig, 
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vil pasienter som mangler både CYP2C19- og CYP2D6-metabolisme, oppnå en 

gjennomsnittlig serumkonsentrasjon over anbefalt referanseområde (figur 8). Den kombinerte 

effekten av CYP2C19- og CYP2D6-genotype på serumkonsentrasjonen av escitalopram er 

derfor relevant i en klinisk sammenheng. Dersom genotyping utføres ved oppstart av 

escitalopram, bør både CYP2C19- og CYP2D6-genotype inkluderes for å redusere 

feildosering og bivirkninger. Dette vil trolig bedre etterlevelsen og vil kunne gi reduserte 

samfunnsmessige kostnader. 

I denne studien ble også etterlevelse studert i relasjon til kombinerte genotyper av CYP2C19 

og CYP2D6. Pasienter med funksjonell/ultrarask CYP2C19-metabolisme (EM/UM) 

kombinert med CYP2D6 UM kan være vesentlig for manglende etterlevelse, og støttes av at 

omtrent 10% andel pasienter med fenotype-kombinasjonene CYP2C19 EM/CYP2D6 UM og 

CYP2C19 UM/CYP2D6 UM fikk verken påvist serumkonsentrasjon av escitalopram/N-

desmetylescitalopram. Pasienter med manglende CYP2C19-metabolisme (PM) kombinert 

med redusert/manglende CYP2D6-metabolisme (IM/PM) kan også være vesentlig for 

manglende etterlevelse, da omtrent 5% andel pasienter med fenotype-kombinasjonene 

CYP2C19 PM/CYP2D6 IM og CYP2C19 PM/CYP2D6 PM heller ikke fikk påvist 

serumkonsentrasjon av escitalopram/N-desmetylescitalopram. Da 

serumkonsentrasjonsmålingene ble oppgitt å være tatt 12-24 etter siste doseinntak av 

escitalopram, er det all grunn til å anta at manglende etterlevelse blant disse pasientene trolig 

skyldes manglende klinisk effekt/bivirkninger. Dette støtter igjen viktigheten av å inkludere 

både CYP2C19- og CYP2D6-genotyping. Studier har vist at CYP-genotyping ved behandling 

av antidepressiva er assosiert med forbedret kliniske resultater hos deprimerte pasienter [85-

89], i tillegg til at det er kostnadseffektivt [90-92]. 

Mens pasienter med nedsatt metabolisme av escitalopram har økt risiko for bivirkninger ved 

standarddosering, kan pasienter med ultrarask metabolisme ha økt risiko for mangelfull 

klinisk effekt. Det er tidligere vist at pasienter som er bærere av genvarianten CYP2C19*17, 

som koder for økt CYP2C19-metabolisme, oppnår signifikant lavere serumkonsentrasjon av 

escitalopram enn normale CYP2C19-omsettere [67]. En hypotese var derfor at pasienter med 

både CYP2C19*17 og genduplikasjon av villtype-allelet av CYP2D6, som koder for ultrarask 

CYP2D6-metabolisme, ville oppnå enda større reduksjon i serumkonsentrasjon av 

escitalopram enn CYP2C19*17-bærere med normal CYP2D6-metabolisme. Det ble imidlertid 

ikke observert en signifikant forskjell mellom CYP2C19 UM/CYP2D6 UM og CYP2C19 
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UM/CYP2D6 EM, men det var en trend at bærere av en ultrarask CYP2D6-genotype hadde 

lavere serumkonsentrasjon enn pasienter med funksjonell metabolisme av CYP2D6 (figur 5). 

At en kombinasjon av ultrarask metabolisme via CYP2C19 og CYP2D6 kan være vesentlig 

for klinisk betydning, støttes av at en pasient med denne kombinasjonen oppnådde en 

serumkonsentrasjon på 4 nM ved en dosering på 10 mg/døgn, dvs. omtrent 80% under laveste 

konsentrasjon av anbefalte referanseområdet. Dette illustrerer at enkeltpasienter med ultrarask 

metabolisme via både CYP2C19 og CYP2D6, kan være spesielt utsatte for manglende klinisk 

effekt ved standarddosering av escitalopram.  

Hovedhypotesen i studien var at den kvantitative betydningen av CYP2D6-genotype ville 

være størst blant pasienter med fraværende CYP2C19-metabolisme. Hypotesen baserte seg på 

at CYP2D6 er en sekundær metabolismevei som primært får betydning ved fraværende 

CYP2C19-metabolisme. Studien bekreftet denne hypotesen og viser at den kliniske 

relevansen av CYP2D6-genotype er størst blant pasienter som har redusert/mangler 

CYP2C19-metabolisme. En tidligere studie utført av Herrlin et al. [81] inkluderte en pasient 

som var PM av både CYP2C19 og CYP2D6. Denne pasienten trakk seg fra studien etter fem 

dager på grunn av alvorlige bivirkninger ved behandling med standard startdosering på 10 

mg/døgn. Basert på to serumkonsentrasjonsmålinger, ble det estimert at denne pasienten 

hadde en halveringstid på 95 timer, som er tre ganger lenger enn normalt. I denne studien, ble 

den høyeste serumkonsentrasjonen av escitalopram observert hos en pasient som var 

kombinert PM av CYP2C19 og CYP2D6. Denne pasienten oppnådde en serumkonsentrasjon 

på 400 nM ved en dosering på 10 mg/døgn, dvs. omtrent tre ganger over høyeste 

konsentrasjon av anbefalte referanseområdet. Dette viser at pasienter med manglende 

metabolisme via både CYP2C19 og CYP2D6 er spesielt utsatte for bivirkninger ved 

standarddosering av escitalopram, og støtter viktigheten av å inkludere både CYP2C19- og 

CYP2D6-genotype ved individtilpasset dosering av escitalopram. 

I studien ble det estimert at pasienter med CYP2C19 IM og CYP2D6 IM, oppnådde omtrent 

15% lavere metabolittratio av N-desmetylescitalopram/escitalopram enn pasienter med 

CYP2C19 IM og CYP2D6 EM. Lavere metabolittratio blant pasienter med redusert CYP2D6-

metabolisme betyr i teorien lavere serumkonsentrasjon av N-desmetylescitalopram 

sammenlignet med normale CYP2D6-omsettere. Likevel ble det ikke observert signifikante 

forskjeller i serumkonsentrasjon av N-desmetylescitalopram mellom CYP2D6-

fenotypegruppene. Tidligere studier har rapportert at serumkonsentrasjon av N-
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desmetylescitalopram er uavhengig av CYP2C19-genotype [93, 94], og Herrlin et al. [81] 

rapporterte begrenset forskjell i gjenfinning av N-desmetylerte metabolitter av escitalopram i 

urin hos CYP2C19 PM sammenlignet med CYP2C19 EM. En mulig forklaring for de 

tilsvarende estimatene av N-desmetylescitalopram kan være at escitalopram-metabolismen 

involverer flere trinn og CYP-enzymene danner andre metabolitter, i tillegg til N-

desmetylescitalopram (figur 3). 

4.2 Betydningen av kjønn og alder for 

serumkonsentrasjon av escitalopram   

I tillegg til den kombinerte betydningen av CYP2C19- og CYP2D6-genotype for variasjon i 

serumkonsentrasjon, viste studien at kjønn har en signifikant effekt på serumkonsentrasjon av 

escitalopram med drøyt 5% høyere serumkonsentrasjon hos kvinner enn menn. En såpass 

liten forskjell er trolig av begrenset klinisk betydning. Tidligere studier bekrefter også at 

kvinner oppnår høyere serumkonsentrasjon enn menn per dose [95, 96]. Mulige forklaringer 

kan være forskjeller i kroppsvekt/distribusjon, kjønnshormoner og/eller etterlevelse [97]. 

Flere studier har tidligere rapportert økende serumkonsentrasjon av både escitalopram og N-

desmetylescitalopram med økende alder [39, 95, 98]. Denne studien bekrefter at eldre 

pasienter oppnår en signifikant høyere serumkonsentrasjon av escitalopram sammenlignet 

med yngre pasienter (≤54 år), og da henholdsvis drøyt 20% høyere for pasienter mellom 55-

74 år og drøyt 60% høyere for pasienter ≥75 år. Dermed er den kliniske relevansen av alder 

større, jo eldre man blir. Ved rekvirering av escitalopram til eldre pasienter, bør det derfor tas 

hensyn til pasientens alder, samt vurdere dosereduksjon. Dette er spesielt viktig hos eldre med 

genetisk betinget fravær av CYP2C19-metabolisme, samt eventuelt fravær av CYP2D6-

metabolisme. 

Det er flere mulige parametere som påvirker farmakokinetikk hos eldre. Fysiologiske 

forandringer som for eksempel økt fettprosent, nedsatt kroppsvekt, endret proteinbinding, 

samt total kroppsvæske kan påvirke distribusjonsvolumet av legemidler og gi økt 

distribusjonsvolum for lipofile legemidler [29]. Eldre har lavere hepatisk/renal eliminasjon 

forårsaket av redusert leverstørrelse, redusert blodgjennomstrømning til leveren og dårligere 

nyrefunksjon [99-101]. Fysiologiske forandringer hos eldre kan også påvirkes av 

komorbiditet, da dette i seg selv kan gi fenokonversjon av legemiddelmetaboliserende 



32 

 

enzymer [102]. Selv om det er omdiskutert, har det blitt rapportert redusert CYP3A4-aktivitet 

med økende alder [103, 104]. Det kan derfor tenkes at dette har bidratt til å forsterke 

alderseffekten på serumkonsentrasjon av escitalopram. Polyfarmasi er i tillegg et vanlig 

problem hos eldre som gir økt risiko for legemiddelinteraksjoner [105].  

4.3 Metodologiske betraktninger 

Studiepopulasjonen består av naturalistiske data fra mer enn 3000 pasienter. Dette gir data for 

alle mulige kombinasjoner av CYP219- og CYP2D6-genotype-predikert fenotype for et bredt 

aldersspekter av pasienter (13-99 år). Studien representerer reelle pasienter i en naturlig 

sammenheng. Dermed er studien godt egnet til å gjenspeile virkeligheten og gir et godt bilde 

av den faktiske variasjonen. Ulike pasientopplysninger som kjønn, alder og komedikasjon kan 

bidra til variasjon i serumkonsentrasjon av escitalopram. Dette er informasjon som var 

tilgjengelig fra rekvisisjonsskjemaene, og kunne inkluderes samt korrigeres for som 

uavhengige forklaringsvariabler i de statistiske modellene. 

Denne studien har flere potensielle svakheter knyttet til at serumkonsentrasjonsdataene av 

escitalopram, er basert på ukontrollerte betingelser. Dette omfatter manglende kontroll på 

pasientens etterlevelse, komorbiditet, komedikasjon, lever/nyresvikt, samt kroppsvekt. 

Manglende opplysninger om disse vil kunne påvirke resultatene. Informasjon om pasienten og 

pasientens legemiddelbruk baserer seg på rekvisisjonsskjemaet som er fylt ut av rekvirerende 

lege. Rekvisisjonene er en mulig feilkilde, da utfyllingen og nøyaktigheten er ulik fra 

rekvirent til rekvirent. Et eksempel er underrapportering av for eksempel 

protonpumpehemmere, det mest bruke legemidlet ved gastroøsofageal reflukssykdom, som er 

vist å hemme enzymet CYP2C19 kompetitivt. En tidligere studie har vist at 

serumkonsentrasjon av escitalopram økte med 82-94% hos pasienter som brukte omeprazol 

eller esomeprazol [106].  

TDM utføres ikke rutinemessig for alle pasienter som får behandling med SSRI. Pasientene 

som blir henvist til SFP er ofte de som har vansker med å finne optimal behandling, opplever 

bivirkninger/mangelfull effekt eller ikke følger forskrevet behandling. Dette kan bidra til 

selektering av «problempasienter» som har ekstreme serumkonsentrasjoner av escitalopram 

(svært lav eller svært høy).  
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I følge SPC, er normal dosering for escitalopram 10 mg én gang daglig. Dosen kan økes til 

maksimalt 20 mg daglig, da sikkerheten av døgndoser over 20 mg ikke er tilstrekkelig 

undersøkt [107]. Det ble valgt å inkludere prøver med doser over godkjent døgndose (≥20 

mg) for at denne naturalistiske studien skal reflektere den kliniske bruken i Norge. Prøver 

som hadde >50 mg i døgndose ble likevel ikke inkludert i studien fordi det ble observert 

avtagende serumkonsentrasjoner ved høyere doser. Det kan likevel ikke utelukkes at enkelte 

pasienter kan ha endt opp med en høy døgndose (>50 mg) på grunn av økt metabolisme, men 

denne gruppen var uansett begrenset til omtrent 5 pasienter.  

Ved gruppering av CYP2D6-fenotype varierer det hvordan de reduserte variantallelene (*9, 

*10, *41) kategoriseres. Tradisjonelt blir disse tre variantallelene kategorisert likt, da alle 

fører til redusert enzymaktivitet. En nylig studie fra SFP viste derimot at restaktiviteten av 

CYP2D6*41 var betydelig lavere enn for CYP2D6*9 og *10 [72]. Variantallelene ble derfor 

delt opp og klassifisert i tråd med dette (tabell 3).  
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5 Konklusjon  

Med en populasjon på over 3000 pasienter, ble det i denne studien vist at CYP2D6-genotype 

er av signifikant betydning for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av escitalopram 

uavhengig av CYP2C19-genotype. Den kvantitative effekten av CYP2D6-genotype er størst 

blant pasienter med redusert/manglende CYP2C19-aktivitet. Alder og kjønn var også av 

signifikant betydning for individuell variasjon i serumkonsentrasjon, men den kvantitative 

effekten av kjønn er trolig av begrenset klinisk betydning. Resultatene fra studien indikerer 

derfor at man ved å kombinere CYP2C19- og CYP2D6-genotype og alder kan predikere en 

fornuftig startdosering av escitalopram til den enkelte pasient, og dermed forebygge risiko for 

bivirkninger eller mangelfull klinisk effekt. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 – Fremgangsmåte for kobling i Microsoft Excel  

Figur 10 er et eksempel på et datasett for pasienter med utførte serumkonsentrasjonsmålinger 

av escitalopram, mens figur 11 er et eksempel på et datasett for pasienter med utførte 

farmakogenetiske analyser av CYP2C19 og CYP2D6. Disse to datasettene ligger i forskjellige 

ark i Microsoft Excel.  

 

Figur 10 – Anonymisert datasett for pasienter med utførte serumkonsentrasjonsmålinger av 

escitalopram. 

 

Figur 11 – Anonymisert datasett for pasienter med utførte farmakogenetiske analyser av 

CYP2C19 og CYP2D6. 

For å koble disse to datasettene sammen, ble det brukt en funksjon kalt «FINN.RAD» der 

informasjon om serumkonsentrasjon av escitalopram, CYP2C19 og CYP2D6 kobles på ved 

hjelp av samme personnummer (figur 12). Dette resulterte et samlet datasett over pasienter 

som hadde utført farmakogenetiske analyser av CYP2C19, CYP2D6, samt 

serumkonsentrasjonsmåling av escitalopram (figur 13). 

 

Figur 12 – Kobling av datasett ved hjelp av «FINN.RAD»-funksjon i Microsoft Excel. 

 

Figur 13 – Resultat etter kobling 
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Vedlegg 2 – Dosejusterte serumkonsentrasjoner av escitalopram i CYP2C19-subgrupper, ytterligere 

delt inn i de fire ulike CYP2D6-fenotypene, henholdsvis CYP2D6 PM, IM, EM og UM. Tabellen 

representerer estimerte gjennomsnittsverdier, 95% konfidensintervall (KI) og p-verdier fra linear 

mixed model-analysen, som vekter ulikt antall prøver per pasient, samt korrigerer for forskjeller i 

kjønn, alder og tid etter siste doseinntak mellom genotype-gruppene. Innad i hver CYP2C19-fenotype, 

ble CYP2D6 EM satt som referanse mot CYP2D6 PM, IM og UM (totalt 4 referansegrupper). 

 Gjennomsnitt (95% 

KI) 

Endring (%) p-verdi 

CYP2C19 

PM 

CYP2D6 PM 15,98 (14,46-17,50) +34,4 % <0,001 

CYP2D6 IM 13,11 (12,36-13,86) +10,2 % 0,026 

CYP2D6 EM 11,89 (11,12-12,67)  - 

CYP2D6 UM 10,05 (7,48-12,62) -15,5 % 0,177 

CYP2C19 

IM 

CYP2D6 PM 8,46 (7,85-9,07) +32,7 % <0,001 

CYP2D6 IM 7,28 (6,94-7,62) +14,2 % <0,001 

CYP2D6 EM 6,38 (6,05-6,70)  - 

CYP2D6 UM 5,63 (4,18-7,09) -11,7 % 0,325 

CYP2C19 

EM 

CYP2D6 PM 5,84 (5,33-6,35) +20,3 % 0,001 

CYP2D6 IM 5,27 (4,99-5,55) +8,6 % 0,027 

CYP2D6 EM 4,86 (4,58-5,13)  - 

CYP2D6 UM 4,71 (3,56-5,85) -3,0 % 0,805 

CYP2C19 

UM 

CYP2D6 PM 5,41 (4,74-6,08) +31,7 % <0,001 

CYP2D6 IM 4,85 (4,53-5,17) +18,1 % 0,001 

CYP2D6 EM 4,11 (3,79-4,43)  - 

CYP2D6 UM 3,78 (2,46-5,11) -7,9 % 0,638 

Kjønn Kvinne  7,58 (7,30-7,86) +6,5 % <0,001 

Mann  7,12 (6,81-7,43)  - 

Alder ≤ 54 5,72 (5,46-5,99)  - 

55-74 7,00 (6,69-7,31) +22,3 % <0,001 

≥ 75 9,33 (8,94-9,72) +63,0 % <0,001 
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Vedlegg 3 - Metabolske ratioer av N-desmetylescitalopram/escitalopram i CYP2C19-subgrupper, 

ytterligere delt inn i de fire ulike CYP2D6-fenotypene, henholdsvis CYP2D6 PM, IM, EM og UM. 

Tabellen representerer estimerte gjennomsnittsverdier, 95% konfidensintervall (KI) og p-verdier fra 

linear mixed model-analysen, som vekter ulikt antall prøver per pasient, samt korrigerer for 

forskjeller i kjønn, alder og tid etter siste doseinntak mellom genotype-gruppene. Kombinert EM-

fenotype av CYP2C19 og CYP2D6 ble satt som referanse.  

 Gjennomsnitt (95% 

KI) 

Endring (%) p-verdi 

CYP2C19 

PM 

CYP2D6 PM 0,08 (-0,11-0,27) -88,6 % <0,001 

CYP2D6 IM 0,11 (0,02-0,21) -84,2 % <0,001 

CYP2D6 EM 0,17 (0,08-0,27) -75,4 % <0,001 

CYP2D6 UM 0,25 (-0,07-0,58) -64,4 % 0,006 

CYP2C19 

IM 

CYP2D6 PM 0,32 (0,25-0,40) -54,3 % <0,001 

CYP2D6 IM 0,36 (0,32-0,40) -49,3 % <0,001 

CYP2D6 EM 0,42 (0,38-0,46) -40,2 % <0,001 

CYP2D6 UM 0,46 (0,28-0,64) -34,9 % 0,009 

CYP2C19 

EM 

CYP2D6 PM 0,62 (0,56-0,68) -11,9 % 0,021 

CYP2D6 IM 0,66 (0,63-0,70) -6,1 % 0,071 

CYP2D6 EM 0,70 (0,67-0,74)  - 

CYP2D6 UM 0,64 (0,50-0,79) -8,8 % 0,406 

CYP2C19 

UM 

CYP2D6 PM 0,70 (0,61-0,78) -1,3 % 0,842 

CYP2D6 IM 0,77 (0,73-0,81) +9,0 % 0,015 

CYP2D6 EM 0,79 (0,75-0,83) +12,1 % 0,001 

CYP2D6 UM 0,87 (0,70-1,03) +23,2 % 0,059 

Kjønn Kvinne  0,54 (0,51-0,58) +22,0 % <0,001 

Mann  0,45 (0,41-0,49)  - 

Alder ≤ 54 0,52 (0,49-0,55)  - 

55-74 0,51 (0,47-0,55) -1,4 % 0,649 

≥ 75 0,45 (0,41-0,50) -12,3 % 0,003 
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Vedlegg 4 – Dosejusterte serumkonsentrasjoner av N-desmetylescitalopram i CYP2C19-subgrupper, 

ytterligere delt inn i de fire ulike CYP2D6-fenotypene, henholdsvis CYP2D6 PM, IM, EM og UM. 

Tabellen representerer estimerte gjennomsnittsverdier, 95% konfidensintervall (KI) og p-verdier fra 

linear mixed model-analysen, som vekter ulikt antall prøver per pasient, samt korrigerer for 

forskjeller i kjønn, alder og tid etter siste doseinntak mellom genotype-gruppene. Kombinert EM-

fenotype av CYP2C19 og CYP2D6 ble satt som referanse.  

 Gjennomsnitt (95% 

KI) 

Endring (%) p-verdi 

CYP2C19 

PM 

CYP2D6 PM 1,64 (1,23-2,06) -32,4 % <0,001 

CYP2D6 IM 2,01 (1,80-2,22) -17,3 % <0,001 

CYP2D6 EM 2,35 (2,12-2,56) -3,5 % 0,466 

CYP2D6 UM 2,49 (1,80-3,19) +2,6 % 0,861 

CYP2C19 

IM 

CYP2D6 PM 2,36 (2,19-2,53) -2,8 % 0,474 

CYP2D6 IM 2,31 (2,22-2,40) -5,0 % 0,41 

CYP2D6 EM 2,40 (2,31-2,49) -1,4 % 0,545 

CYP2D6 UM 2,35 (1,94-2,76) -3,3 % 0,705 

CYP2C19 

EM 

CYP2D6 PM 2,45 (2,31-2,59) +0,7 % 0,833 

CYP2D6 IM 2,43 (2,35-2,50) -0,2 % 0,936 

CYP2D6 EM 2,43 (2,35-2,51)  - 

CYP2D6 UM 2,35 (2,03-2,68) -3,2 % 0,649 

CYP2C19 

UM 

CYP2D6 PM 2,26 (2,07-2,45) -7,1 % 0,088 

CYP2D6 IM 2,39 (2,30-2,48) -1,6 % 0,5 

CYP2D6 EM 2,37 (2,28-2,46) -2,5 % 0,284 

CYP2D6 UM 2,06 (1,70-2,43)  -15,1 % 0,051 

Kjønn Kvinne  2,51 (2,43-2,59) +21,0 % <0,001 

Mann  2,07 (1,99-2,16)  - 

Alder ≤ 54 1,75 (1,67-1,82)  - 

55-74 2,34 (2,15-2,33) +28,2 % <0,001 

≥ 75 2,89 (2,78-3,00) +65,5 % <0,001 
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Vedlegg 5 – Andel pasienter utenfor referanseområdet (under 25 nM eller over 120 nM) i 

CYP2C19-subgrupper, ytterligere delt inn i de fire ulike CYP2D6-fenotypene, henholdsvis 

CYP2D6 PM, IM, EM og UM. Verdiene er basert på en serumkonsentrasjonsmåling per 

pasient. P-verdier fra kjikvadrattest og Fisher’s Exact test. Kombinert EM-fenotype av 

CYP2C19 og CYP2D6 ble satt som referanse.  

 Pasientandel under 25 nM Pasientandel over 120 nM 

CYP2C19- og CYP2D6-

fenotype 

Antall (%) p-verdi Antall (%) p-verdi 

CYP2C19 

PM 

CYP2D6 PM 0 (0%) 0,002 10 (66,7%) <0,001a 

CYP2D6 IM 0 (0%) <0,001 27 (41,5%) <0,001a 

CYP2D6 EM 1 (1,6%) <0,001 15 (24,6%) <0,001a 

CYP2D6 UM 0 (0%) 0,162a 1 (20%) <0,064a 

CYP2C19 

IM 

CYP2D6 PM 8 (8,2%) <0,001 12 (12,4%) <0,001a 

CYP2D6 IM 35 (10,5%) <0,001 18 (5,4%) <0,001 

CYP2D6 EM 45 (11,5%) <0,001 11 (2,8%) 0,06 

CYP2D6 UM 3 (16,7%) 0,057 0 (0%) 1a 

CYP2C19 

EM 

CYP2D6 PM 44 (31%) 0,087 5 (3,5%) 0,062a 

CYP2D6 IM 188 (35,3%) 0,234 15 (2,8%) 0,048 

CYP2D6 EM 206 (38,8%) - 6 (1,1%) - 

CYP2D6 UM 10 (34,5%) 0,642 0 (0%) 1a 

CYP2C19 

UM 

CYP2D6 PM 30 (36,1%) 0,644 4 (4,8%) 0,034a 

CYP2D6 IM 165 (44,4%) 0,095 15 (4%) 0,005 

CYP2D6 EM 196 (50,6%) <0,001 7 (1,8%) 0,39 

CYP2D6 UM 13 (65%) 0,019 0 (0%) 1a 

a P-verdier fra Fisher’s Exact test 

 


