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Sammendrag 

Bakgrunn: Etter nyretransplantasjon trenger pasienten livslang immunsuppressiv behandling. 

Mykofenolatmofetil (MMF) er i dag en del av standardbehandlingen. MMF er et prodrug som 

omdannes til den aktive metabolitten mykofenolsyre (MPA). MPA undergår enterohepatisk 

sirkulasjon (EHC), som resulterer i flere topper i plasmakonsentrasjonskurven etter oral 

administrasjon av MMF. Variasjonen i EHC mellom individer er en av årsakene som fører til 

en stor variasjon i MPA eksponeringen, ikke minst når det kommer til trough 

konsentrasjonen, etter en identisk dose MMF. Terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM) 

benyttes derfor for å persontilpasse behandlingen. En farmakokinetisk populasjonsmodell for 

mykofenolat kan potensielt bedre den individuelle behandlingen. Målet med oppgaven var å 

utvikle og validere en ikke-parametrisk farmakokinetisk populasjonsmodell for mykofenolat i 

nyretransplanterte pasienter.  

Metode: Datamateriale fra to studier ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, ble 

benyttet for å utvikle den farmakokinetiske populasjonsmodellen. For ekstern validering av 

modellen ble det utført en ny klinisk studie. En detaljert 12-timers 

farmakokinetikkundersøkelse i den tidlige fasen (15-45 dager) etter nyretransplantasjon ble 

utført. Studien var spesielt designet for å fange opp sekundære EHC-topper i 

plasmakonsentrasjonskurven. Modelleringen ble utført i Pmetrics, versjon 1.5.2. Det ble 

utviklet en ordinær kompartmentmodell, samt en kompartmentmodell inneholdende en dobbel 

gammaabsorpsjon (gammamodell).  

Resultater: Begge modellstrukturene klarte å predikere pasientenes plasmakonsentrasjoner 

forholdsvis godt. Inklusjon av en kovariat forbedret prediksjonsevnen til 

kompartmentmodellen, mens inklusjon av kovariater forverret gammamodellen. Modellens 

prediksjonsevne på populasjonsnivå var svak. De individuelle plasmakonsentrasjonskurvene 

fra pasientene viste at flere av individene hadde flere enn to topper i kurven. Modellene var 

utviklet for å predikere to topper i plasmakonsentrasjonskurven, og klarte derfor ikke å 

predikere kurver for individer som inneholdt flere enn to topper. Kompartmentmodellen 

hadde en %RMSE (root mean square error) på 21,3 %, og gammamodellen hadde en %RMSE 

på 12,7 %. Valideringen viste at gjennomsnittlig feilprediksjon var høyere ved bruk av 

kompartmentmodellen enn ved gammamodellen. Begge modellene hadde lav bias og 

imprecision på individnivå, og høy imprecision på populasjonsnivå. Under den eksterne 
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valideringen fikk kompartmentmodellen en %RMSE på 58,69 %, og gammamodellen fikk en 

%RMSE på 44,11 %. 

Konklusjon: Populasjonsmodellene klarte å beskrive EHC av MPA hos nyretransplanterte 

pasienter på individnivå. Modellene hadde utfordringer ved prediksjon av nye pasienter. Det 

burde inkluderes flere absorpsjonsfaser i begge modellene. Et større og mer heterogent 

pasientmateriale burde inkluderes i datasettene til modellutvikling og til ekstern validering. På 

dette tidspunktet i modellutviklingen er det ikke mulig å fastslå hvilken av modellene som har 

størst potensiale. 

 

  



VII 

 

Forord  

Denne oppgaven ble utført ved Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap, 

Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo i perioden august 2019 til mai 2020. 

Først og fremst vil jeg rette en takk til Anders Åsberg for god veiledning, rådgivning og 

bidrag til oppgaven. Tusen takk for all hjelp med Pmetrics, og for at du har tatt deg tid til å 

svare på små og store spørsmål.  

Takk til Karsten Midtvedt for rekruttering av pasienter. En stor takk til gjengen på 

Nyrefysiologisk laboratorium ved Rikshospitalet for hjelp og veiledning med 

blodprøvetakingen, og ikke minst for all hjelp og hyggelig selskap under de lange 

kinetikkdagene. Takkes skal også alle pasientene som gjorde studien mulig å gjennomføre.  

Til slutt vil jeg takke familie og samboer for all støtte og korrekturlesning, og kull 2020 for en 

fin studietid.  

 

 

Lørenskog, mai 2020  

Maja Rannem Bilden   

  



VIII 

 

Forkortelser  

AIC   Akaike Infomation Criterion 

AUC  Area under the plasma concentration-time curve (Areal under 

plasmakonsentrasjons-tidskurve) 

BMI    Body Mass Index (Kroppsmasseindeks) 

BSA   Body surface area (Kroppsoverflate)  

CRF    Case report form 

CSV    Comma-separated values 

EHC    Enterohepatisk sirkulasjon 

IMPDH  Inosin monofosfat dehydrogenase 

KI   Konfidensintervall  

LSS    Limited sampling strategy 

MMF   Mykofenolatmofetil  

MPA    Mykofenolsyre 
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TAC    Takrolimus  

TDM    Terapeutisk legemiddelmonitorering 
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1 Innledning 

1.1 Nyretransplantasjon  

Verdens første vellykkede nyretransplantasjon fant sted i Boston, USA, i 1954. To år etter, i 

1956, ble den første transplantasjonen i Norge utført ved Rikshospitalet. En nyre ble 

transplantert fra en ubeslektet giver til en pasient med terminal nyresvikt. For å forhindre 

avstøtningsreaksjoner ble kortison og helkropps røntgenbestråling brukt. Pasienten levde i 30 

dager etter nyretransplantasjonen (1-3). Fra 1983 har alle nyretransplantasjoner i Norge blitt 

utført ved OUS-Rikshospitalet (4). 

Den kirurgiske teknikken har ikke endret seg stort fra de første nyretransplantasjonene og til i 

dag. Det er imidlertid blitt gjort store fremskritt innen immunsuppressiv behandling. Mer 

effektive immunsuppressive legemidler har blitt tilgjengelig siden de første 

nyretransplantasjonene. Dette er hovedårsaken til at akutt irreversibel rejeksjon er sjelden, og 

at ett års graftoverlevelse er i dag på over 96 % (2;3;5). 

I 2019 ble det utført 258 nyretransplantasjoner, og per 31.desember 2019 var det 364 personer 

i Norge som aktivt stod på venteliste for å få ny nyre (6). Nyrer kan enten transplanteres fra 

en levende giver eller fra en avdød anonym donor. Dersom nyren kommer fra en levende 

giver, er giveren som oftest en person i nær familie med mottakeren. Det er ikke et krav om 

DNA slektskap mellom donor og mottaker. Ektefelle, samboer eller nære venner kan også 

være nyregivere (7;8).  

Nyretransplantasjon er den eneste kurative behandlingen for pasienter med terminal nyresvikt. 

I påvente av ny nyre, eller i tilfeller der transplantasjon er kontraindisert, kan pasienten gå i 

dialyse. Dialyse, i likhet med transplantasjon, omtales som «nyreerstattende behandling». 

Dialyse er kostbart for samfunnet, og en stor belastning for pasienten. Transplantasjon gir 

bedre overlevelse og bedre livskvalitet enn dialysebehandling. Det er derfor ønskelig å 

transplantere flest mulig i predialystisk fase (2;9;10).  

For å forhindre organavstøtning etter transplantasjon er livslang immunsuppressiv behandling 

nødvendig. Ubehandlede avstøtningsreaksjoner fører til at transplantatets funksjon reduseres 

eller opphører. De fleste avstøtningsreaksjoner skjer de første månedene etter 

transplantasjonen, og risikoen avtar deretter (2;11;12). 
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Standard immunsuppressiv behandling etter nyretransplantasjon baserer seg på en 

kombinasjon av legemidler med ulike virkningsmekanismer (13). I dag benyttes en 

kombinasjon av prednisolon, takrolimus (TAC) og mykofenolatmofetil (MMF) av de fleste 

sentrene rundt om i verden (9;14). Det videre fokuset i oppgaven vil være på MMF.  

1.2 Mykofenolat 

1.2.1 Virkningsmekanisme  

MMF er et immunsuppressivt prodrug. Via esteraser i kroppen metaboliseres MMF til den 

aktive substansen mykofenolsyre (MPA). MPA er en hemmer av enzymet inosin monofosfat 

dehydrogenase (IMPDH). IMPDH katalyserer det hastighetsbestemmende trinnet i de novo 

syntesen av guanosinnukleotid. Ved å hemme IMPDH vil cellenes tilgang på puriner 

reduseres. 

På grunn av høy proliferasjonsgrad er lymfocytter mer avhengig av de novo synteseveien for 

å få dannet puriner enn de fleste andre celletyper. Andre celletyper er ikke avhengig av 

nysyntese av puriner, og MPA påvirker derfor lymfocytter i større grad. Ved å hemme 

lymfocyttenes tilgang til puriner vil proliferasjonen av T- og B-lymfocytter forhindres. Dette 

reduserer risikoen for rejeksjon av det transplanterte organet (15-17).  

Utfordringene med MPA knytter seg til effekten legemiddelet har på hurtigdelende celler. 

Eksempler på celler som blir påvirket av MPA, i tillegg til lymfocyttene, er beinmargceller og 

celler i gastrointestinaltraktus. Rundt 15-20 % av pasientene som bruker MMF utvikler diaré. 

Denne bivirkningen resulterer ofte i dosejusteringer. Andre kjente bivirkninger er kvalme, 

leukopeni og økt risiko for infeksjoner. Dosejusteringer er utfordrende siden for lav dose kan 

føre til rejeksjon og for høy dose øker faren for infeksjoner, bivirkninger og malignitet. Derfor 

burde endringer i behandlingen gjøres langsomt og under nøye overvåkning (5;17;18). 
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1.2.2 Farmakokinetikk 

MMF hydrolyseres raskt og fullstendig til MPA via etseraser. Hydrolyseringen skjer i lever, 

blod, tarmveggen og i annet vev. Videre metaboliseres MPA via uridindifosfat-

glukuronosyltransferasesystemet (UGT-systemet), og hovedmetabolitten er 7-O-MPA-

glucuronide (MPAG). MPAG undergår enterohepatisk sirkulasjon (EHC).  

Ved EHC fraktes MPAG fra leveren og til gallen. Gallen lagres i galleblæren og slippes ut i 

tynntarmen ved syn, lukt, eller inntak av mat. I tarmen blir MPAG dekonjugert tilbake til 

MPA via beta-glukuronidase som produseres av tarmmikrober. MPA kan dermed absorberes 

på nytt. EHC av MPA er illustrert i figur 1.1 (19;20). Streptococcus agalactiae, Clostridium 

perfringens og Escherichia coli er kjent for å påvirke graden av dekonjugering, og potensielt 

mengden MPA som undergår EHC (21;22).  

  

 

Figur 1.1: Skjematisk oversikt over enterohepatisk sirkulasjon av MPAG. MMF: 
mykofenolatmofetil, MPA: mykofenolsyre, MPAG: 7-O-MPA-glucuronide, UGT-systemet: 

uridindifosfatglukuronosyltransferasesystemet. 
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Resultatet av EHC er flere topper i plasmakonsentrasjonskurven etter oral administrering av 

MMF, figur 1.2. Den primære toppen kommer normalt en til to timer etter inntak av 

legemiddelet, og de sekundære toppene kommer vanligvis etter seks til tolv timer. Grunnet 

store variasjoner i EHC mellom pasientene er det individuelt når toppene kommer i 

plasmakonsentrasjonskurven. Et individ som får en dose av MMF kan få ti ganger større 

MPA-eksponering enn et annet individ som får tilsvarende dose. Noen av faktorene som 

bidrar til den store variasjonen er en kompleks farmakokinetikk, individets nyrefunksjon, 

serum albuminkonsentrasjon og kosthold (16;19;20).    

  

Figur 1.2: Illustrasjon av plasmakonsentrasjon-tidskurven etter oralt inntak av mykofenolatmofetil. 

Enterohepatisk sirkulasjon (EHC) er årsaken til den sekundære toppen i kurven.  
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1.3 Terapeutisk legemiddelmonitorering 

Terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM) går ut på å måle konsentrasjoner av legemidler 

eller metabolitter i blodet, for så å justere dosen eller doseintervallet for å oppnå en ønsket 

effekt. En pasients respons på legemiddelbehandling kan i noen tilfeller måles direkte ut fra 

variabler som blodtrykk, blodkolesterol eller INR (international normalized ratio). Her er det 

enkelt å optimalisere behandlingen slik at en ønsket klinisk respons oppnås. I andre tilfeller er 

det ikke mulig å direkte måle den terapeutiske responsen. Det er i disse tilfellene 

konsentrasjonsmålinger kan være nyttige for å optimalisere behandlingen, forutsatt at det er 

en assosiasjon mellom konsentrasjon og effekt (23-25).  

Ved å gi en fast dose til alle individer, vil noen falle utenfor det området som gir god effekt og 

akseptable bivirkninger. Effekten et individ får av en dose legemiddel bestemmes i større grad 

av konsentrasjonen på virkestedet enn av den dosen som gis (26;27). For lav eksponering av 

et legemiddel vil ikke gi adekvat effekt og man risikerer terapisvikt, mens for stor 

eksponering øker sannsynligheten for uakseptable effekter. Mellom disse ytterpunktene ligger 

det terapeutiske vinduet, figur 1.3.  

Figur 1.3: Illustrasjon av terapeutisk vindu. Terapeutisk vindu for plasmakonsentrasjonene er det 

konsentrasjonsområdet som gir adekvat effekt samtidig som de uønskede effektene er akseptable. 

Plasmakonsentrasjoner over eller under dette området vil kunne gi toksiske effekter eller utilstrekkelig 

effekt. Terapeutisk vindu for trough-konsentrasjonene er det konsentrasjonsområdet det er ønskelig at 

en prøve tatt rett før ny dose ligger innenfor.  
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Det terapeutiske vinduet er det konsentrasjonsområdet som gir adekvat effekt samtidig som de 

uønskede effektene er akseptable. Noen legemidler har smale terapeutiske vinduer, der en 

liten endring i konsentrasjon kan føre til terapisvikt eller toksisitet, mens andre legemidler har 

brede terapeutiske vinduer. Bruk av TDM er spesielt nyttig for legemidler med smale 

terapeutiske vinduer (24;25). De fleste immunsuppressive legemidler har smale terapeutiske 

vinduer, og det gjør doseringen mer utfordrende. En mer persontilpasset legemiddeldose kan 

potensielt bedre langtidsresultatene etter nyretransplantasjon og redusere forekomsten av 

legemiddelspesifikke bivirkninger (13;28).  

AUC (areal under plasmakonsentrasjons-tidskurve) regnes som det beste utrykket for 

legemiddeleksponering, figur 1.4. Det er ønskelig å benytte AUC til å utføre TDM. For å få et 

estimat på AUC må det tas tette blodprøver av pasienten over en 12-timers periode. Dette er 

både tids-, og ressurskrevende, og dermed ikke praktisk gjennomførbart i en klinisk hverdag. I 

tillegg er det en belastning for pasienten. Derfor gjøres TDM av immunsuppressive 

legemidler vanligvis på enkeltmålinger som er tatt rett før en ny dose. Slike målinger kalles 

trough-konsentrasjoner, eller C0-prøver. I disse tilfellene baserer TDM seg på en assosiasjon 

mellom trough-konsentrasjonen og AUC. TDM via trough-konsentrasjoner går ut på å få 

trough-konsentrasjonen innenfor det terapeutiske vinduet for trough-konsentrasjonene 

(mørkegrønt område, figur 1.3). For noen legemidler finner man ikke en sterk assosiasjon 

Figur 1.4: Illustrasjon av areal under plasmakonsentrasjons-tidskurven (AUC) ved steady state. 

AUC er arealet av det grå/ blå området, og regnes som det beste uttrykket for legemiddeleksponering. 

AUC kan estimeres ved hjelp av tette konsentrasjonsmålinger, som i tilfellet til venstre. Hver sirkel 
representerer en konsentrasjonsmåling. LSS (limited sampling strategy) kan også benyttes for AUC 

estimering, som i tilfellet til høyre. Ved LSS benyttes det færre konsentrasjonsmålinger for å estimere 

AUC. 
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mellom trough-konsentrasjonen og AUC, dette er tilfelle for MPA. Da kan AUC brukes 

direkte for å utføre akseptabel TDM (5;29) 

Det er enighet om at TDM av MPA basert på AUC estimat er å foretrekke over trough-

konsentrasjoner (30). Ved hjelp av Bayesianske estimater, basert på en god farmakokinetisk 

populasjonsmodell, og LSS (limited sampling strategy) kan AUC estimeres ved hjelp av et 

begrenset antall konsentrasjonsmålinger, figur 1.4 (16). Dermed blir det praktisk 

gjennomførbart å bruke AUC til TDM av MPA. 

1.4 Farmakokinetisk populasjonsmodellering  

Populasjonsfarmakokinetikk kan defineres som studien av variasjon i plasmakonsentrasjon 

mellom individer i en gitt pasientpopulasjon, når standard doseringsregime administreres (31). 

I farmakokinetiske populasjonsstudier benyttes datamateriale fra pasienter som er 

representative for gruppen som behandles med legemiddelet. Farmakokinetisk 

populasjonsmodellering, videre omtalt som popPK-modellering, er en vanlig måte å analysere 

populasjonsfarmakokinetiske data.  Hensikten med popPK-modellering er å finne en 

matematisk modell som både beskriver legemiddelets farmakokinetikk i pasientene, og 

variasjonen mellom dem. 

En popPK-modell er et sett av matematiske uttrykk som relaterer dose og 

legemiddelkonsentrasjoner. Det antas at legemiddelets farmakokinetikk i alle individene i 

populasjonen kan beskrives av den samme strukturelle modellen. Alle popPK-modeller 

inneholder parametere (variabler) i ligningene. popPK-modellering involverer å identifisere 

verdier av modellparameterne som best passer med dataene. Hvert individ i datasettet har sitt 

sett med parameterverdier (16;32-37). 

Det er to hovedfremgangsmåter for popPK-modellering, parametrisk og ikke-parametrisk 

modellering. Forskjellen mellom parametrisk og ikke-parametrisk modellering ligger i 

estimeringen av modellparameterne. Ved parametrisk modellering vil sannsynlighets-

fordelingen til modellparameterne bli beskrevet av andre parametere, som gjennomsnitt og 

variasjon. Parameterne som beskriver modellparameteren gir en antagelse om formen på 

modellparameterens distribusjon. Eksempler på vanlige distribusjoner er normalfordeling og 

lognormal fordeling. Verdien av parameteren som beskriver modellparameteren anses å være 

det beste estimatet for modellparameteren.  
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Ved ikke-parametrisk modellering gjøres det ingen antagelser om sannsynlighetsfordelingene 

til modellparameterne. Dermed beskrives ikke distribusjonen av en kontinuerlig funksjon, 

men distribusjonen består av alle individenes estimerte parameterverdier. Distribusjonen til 

modellparameteren er diskret, og har ingen predefinert form. Ikke-parametriske modeller er 

derfor bedre egnet enn parametriske modeller til å beskrive en mer kompleks 

distribusjonsfordeling (38-40). 

Figur 1.5 illustrerer en parametrisk og en ikke-parametrisk modellering av modellparameterne 

A og B, der det samme datasettet er benyttet. Den parametriske distribusjonen (til venstre) 

kan beskrives av gjennomsnittsverdien og variasjonen til modellparameterne. Den ikke-

parametriske distribusjonen (til høyre) er mer kompleks, og består av alle individenes 

estimerte parameterverdier. I dette tilfellet vil en parametrisk metode gi et feil bilde av 

modellparameteren i datasettet. Den ikke-parametriske distribusjonen viser en lav 

sannsynlighet i området der den parametriske distribusjonen har høyest sannsynlighet. De to 

gruppene i datasettet vil ikke bli oppdaget ved en parametrisk modelleringsmetode (40).  

 

 

Figur 1.5: Illustrasjon av den samlede populasjon distribusjonen av parameter A og B, ved 

parametrisk og ikke-parametrisk metode. Vertikal akse er sannsynlighet av sammensetning av 

parameter A og B. Parametrisk distribusjon (til venstre) har en konstant form og kan beskrives med 

statistiske parametere, som gjennomsnitt. Ikke-parametrisk distribusjon (til høyre) kan ikke beskrives 

av en kontinuerlig funksjon. Distribusjonen består av alle individenes estimerte parameterverdier. Ut 

fra den ikke-parametriske distribusjonen blir det tydelig at det er to subpopulasjoner, med samme 

verdi for parameter A, men ulik verdi for parameter B. Den parametriske distribusjonen klarer ikke å 

beskrive to de subpopulasjonene. Modifisert fra Jelliffe et al. (40). 
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I motsetning til parametrisk modellering kan ikke-parametrisk modellering finne uventede, 

ikke-normale og multimodale subpopulasjoner. Eksempler på slike subpopulasjoner er raske 

og langsomme metaboliserere. En ulempe med ikke-parametrisk modellering er den 

manglende evnen til å bestemme konfidensintervallet for parameterdistribusjonen (38-40). 

I en popPK-modell er det mulig å identifisere kovariater (pasientspesifikke karakteristika).  

Typiske kovariater er vekt, alder, kjønn, genetikk eller bruk av andre legemidler. Kovariatene 

bidrar til variasjonen mellom individer, slik at identifisering og inkludering av disse kan 

hjelpe modellen med å forklare variasjonen i modellparameterne bedre. Det er ønskelig å 

identifisere og inkludere kovariater som påvirker modellparameterne (32-35;41).  
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1.4.1 Kompartmentmodellering 

En vanlig fremgangsmåte ved popPK-modellering er kompartmentmodellering. 

Kompartmentmodellering baserer seg på at kroppen kan betraktes som et gitt antall beholdere, 

kalt kompartment. De ulike kompartmentene er homogene, momentant blandet og med 

uniform konsentrasjon. Modellen består av ligninger som beskriver legemiddelets bevegelse 

inn i kroppen, mellom kompartmentene, og hvordan det elimineres. Transporten av 

legemiddel mellom ulike kompartment uttrykkes ofte som differensialligninger med 

hastighetskonstanter. 

Et eksempel på en kompartmentmodell er illustrert i figur 1.6. Modellen er en to-

kompartmentmodell som består av et sentralt og et perifert kompartment. Det sentrale 

kompartmentet representerer typisk systemisk sirkulasjon og organer med høy 

blodgjennomstrømning, mens det perifere representerer blant annet muskel- og fettvev. I 

tillegg inneholder modellen hastighetskonstanter for bevegelse av legemiddel inn, ut og 

mellom kompartmentene. Ut fra kunnskap om legemiddelet kan flere kompartment legges til, 

og dermed kan modellen formes slik at den blir mer fysiologisk riktig (42-44).  

 

Figur 1.6: Illustrasjon over en to-kompartmentmodell med et sentralt og et perifert kompartment.  

Ka: absorpsjonskonstanten for transport av legemiddel fra tarm til sentralt kompartment. K12: 

hastighetskonstanten for legemiddeltransport fra sentralt til perifert kompartment.  

K21: hastighetskonstanten for transport fra perifert til sentralt kompartment.  

Kel: eliminasjonshastighetskonstanten.  
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Gammamodeller  

I stedet for differensialligninger med hastighetskonstanter kan legemiddeltransporten 

beskrives av andre matematiske uttrykk. Gammafunksjoner kan benyttes for å beskrive 

absorpsjonen i popPK-modeller. popPK-modeller som inkluderer gammafunksjoner kalles 

ofte for gammamodeller.  

Gammamodellene utnytter at formen til en gammadistribusjon har likheter med 

plasmakonsentrasjonskurven etter oralt inntak av et legemiddel, figur 1.7 (45;46). Ettersom 

gammamodellene er bygd på kurvelikheter er det vanskelig å relatere modellen til 

legemiddelets farmakokinetikk. Modellparameterne i disse modellene kan ikke direkte 

relateres til legemiddelets farmakokinetikk. 

  

Figur 1.7: Illustrasjon av gammadistribusjoner. Formen til en gammadistribusjone har likheter med 
plasmakonsentrasjonskurver etter oralt inntak av et legemiddel, dette kan utnyttes i farmakokinetisk 

populasjonsmodellering. 
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1.4.2 Bruk av popPK-modeller i TDM 

Bruk av popPK-modeller kan gi en økt forståelse av forholdet mellom dose og 

blodkonsentrasjon. Modellene er et godt hjelpemiddel for å forstå en pasients kliniske respons 

av en bestemt dose. I tillegg kan modellen benytte informasjon om den enkelte pasient til å 

kalkulere en anbefalt pasientspesifikk dose. Dette gjøres ved å utvikle Bayesianske estimater 

og kombinere dette med LSS.  

LSS bestemmes ut fra en popPK-modell, der det benyttes en algoritme som bestemmer de 

beste tidspunktene for prøvetakning, i tillegg til antall prøvepunkter. Basert på LSS kan 

Bayesianske estimater utvikles. Ved hjelp av disse estimatene kan det estimeres 

modellparameterverdier og AUC verdier for nye pasienter. Dermed kan den individuelle 

legemiddelbehandlingen optimaliseres. En populasjonsmodell som klarer å predikere en AUC 

verdi ved hjelp av noen få konsentrasjoner kan være til klinisk nytte når doseregime skal 

tilpasses til hver enkelt pasient (32-35;47). 

1.5 Mål med oppgaven 

Målet med oppgaven var å utvikle og validere en ikke-parametrisk popPK-modell for MPA i 

nyretransplanterte. Modellen skulle inkludere EHC av MPA i nyretransplanterte som i tillegg 

til mykofenolat, ble behandlet med takrolimus og prednisolon. Modellen skulle kunne brukes 

til å utvikle Bayesianske estimater, som sammen med LSS kan predikere et godt nok AUC 

estimat til bruk ved TDM.  
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2 Materiell og metode  

2.1 Pasientdata  

Pasientdataene som er benyttet i oppgaven kommer fra tre ulike kliniske studier gjennomført 

ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. To av studiene, de såkalte AdvaOmega-  og 

DagNatt-studiene, var fullførte før oppstart av oppgaven (48;49). Datamateriale fra disse ble 

benyttet i modellutviklingen. Den siste studien, MicrobioTac-MPA-studien (NCT04207177), 

startet opp høsten 2019. Datamateriale til denne studien ble samlet inn som en del av 

oppgaven, og materialet ble benyttet til ekstern validering av modellene.  

2.1.1 Pasientdata til modellutvikling  

Plasmakonsentrasjoner fra 22 nyretransplanterte pasienter fra de to studiene nevnt over ble 

benyttet til modellutvikling (tabell 2.1). Under begge studiene ble det innhentet 

farmakokinetiske profiler (PK-profiler) via en farmakokinetisk (PK) undersøkelse. PK-

undersøkelsene ble gjennomført ved at pasienten inntok en oral dose mykofenolat. Deretter 

ble blodprøver tatt med jevne mellomrom i et visst antall timer etter legemiddelinntaket. 

Totalt ble 34 PK-profiler, innholdene 391 MPA-konsentrasjoner, benyttet til 

modellutviklingen. Pasientene var kodet med ID-nummer. 1.1 og 1.2 betyr samme pasient ved 

to ulike PK-undersøkelser. 

 

 

Studienavn  AdvaOmega DagNatt 

Antall PK-profiler 24 10 

Lengde på PK-undersøkelsen (timer etter dose)  8 12 

Tabell 2.1: Oversikt over de to kliniske studiene som plasmakonsentrasjonene benyttet til 

modellutvikling kom fra. Begge studiene var gjennomført ved Oslo universitetssykehus HF, 

Rikshospitalet.  
 

PK-profil: farmakokinetisk profil, en rekke blodprøver i et bestemt tidsrom etter legemiddelinntak. 

PK-undersøkelse: farmakokinetisk undersøkelsesdag, der en PK-profil blir innhentet.  
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I begge studiene hadde pasientene brukt uforandrede doser av MMF i en lengre periode, slik 

at de var i steady state. I AdvaOmega-studien var pasientene fastende ved inntak av 

mykofenolat dosen. PK-undersøkelsene ble utført 12-15 måneder etter nyretransplantasjonen. 

I DagNatt-studien ble PK-undersøkelsen utført 13-37 dager etter nyretransplantasjonen. I 

denne studien var noen pasienter fastende mens andre spiste som normalt tett opp til at 

legemiddelet ble administrert. I utviklingen av popPK-modellen ble det kun benyttet data fra 

de fastende undersøkelsene. Tre av PK-profilene kom fra pasienter som brukte Myfortic®, de 

resterende kom fra pasienter som brukte CellCept®. De to formuleringene har noe avvikende 

absorpsjonsmønstre (50). I tillegg til mykofenolat brukte alle pasientene, fra begge studiene, 

takrolimus og prednisolon. Demografiske data over pasienter brukt til modellutvikling er 

oppsummert i tabell 2.2.  

 

Demografiske data  Gjennomsnitt (intervall) 

Antall pasienter  22 

Antall PK-profiler 34 

Kjønn (mann / kvinne) 29/5  

Alder (år) 58 (32-75) 

Vekt (kg) 87 (52-123) 

Høyde (cm) 177 (164-192) 

Myfortic® / CellCept® 3/31 

MMF dose (mg/døgn) 1409 (1000-1500) 

MPS-EC dose (mg/døgn)  840 (720-1080) 

Prednisolon dose (mg/døgn) 8,5 (5-20) 

TAC dose (mg/døgn) 8,6 (3-20) 

Plasma kreatinin (μmol/L) 115 (73-187) 

Tid etter transplantasjon (dager) 300 (13-453) 

Kroppsmasseindeks (kg/m2) 27,4 (19,1-40,2) 

Kroppsoverflate (m2) (via Mosteller-formelen) 2,04 (1,54-2,44) 

 

  

Tabell 2.2: Demografiske data, modellutvikling (n=34). 
 

 

PK-profil: farmakokinetisk profil, en rekke blodprøver i et bestemt tidsrom etter legemiddelinntak. 

MMF: mykofenolatmofetil. MPS-EC: Mycophenolate Sodium-Enteric Coated. TAC: takrolimus. 
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2.1.2 Pasientdata til modellvalidering 

MicrobioTac-MPA-studien startet høsten 2019. Studien var godkjent av regional etisk komité 

(REK sørøst 2019/29359) og ble utført i henhold til Helsinkideklarasjonen. Innsamling av 

datamaterialet ble utført parallelt med utvikling av modellen, og dataene fra studien ble derfor 

benyttet til validering av popPK-modellen. Inkluderingen av pasienter, og gjennomføring av 

PK-undersøkelsene, var planlagt å vare fra september 2019 til og med april 2020.  

Før innsamling av dataene ble en CRF (case report form) utarbeidet. Et utdrag fra den 

endelige CRFen, som ble benyttet under arbeidet med å samle inn dataene, er lagt ved i 

vedlegg 1. CRFen var mer detaljert enn det som var nødvendig for denne oppgaven. Dette 

skyldes at oppgaven var en substudie av selve MicrobioTac-MPA studien. 

Pasienter i den tidlige fasen etter nyretransplantasjon (15-45 dager etter transplantasjon) ble 

inkludert. Deretter ble en 12-timers PK-undersøkelse utført, ved at pasienten kom fastende til 

undersøkelse ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Utarbeidet CRF ble fulgt, og 

avvik ble notert underveis. Studien var spesielt designet for å fange opp sekundære EHC-

topper. MPA prøver ble tatt ved tidspunktene 0 (før), 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 

10; 11 og 12 timer etter morgendosen av MMF. Eksakte tidspunkt for prøvene ble notert i 

henhold til CRFen. Pasientene var fastende da de inntok MMF dosen.   

2.1.3 Analyse 

Analysen for konsentrasjonsbestemmelse av MPA i plasmaprøvene ble utført ved 

Farmasøytisk institutt med en validert UPLC-MS/MS metode. Plasmaprøvene ble tint i 

romtemperatur før 20 μL plasma ble tilsatt 200 μL fellingsreagens (95% acetonitrile og 5 % 

metanol) med 100 ng/mL intern standard (MPA-d3). Prøvene ble deretter vortexet og 

sentrifugert (2275G). Videre ble 20 μL supernatant overført til et analysebrett og tilsatt 100 

μL av mobilfase A (50 mM ammoniumacetat med 5% acetonitril). Det ble injisert 1 μL av 

prøven i UPLC-MS systemet (Vanquish UPLC koblet til et Altis massespektrometer fra 

Thermo-Fisher). Kromatografisk separasjon ble utført ved hjelp av en T3-kolonne (Acquity 

UPLC HSS T3 1,8 m 1 mm x 150 mm) med en T3-forkolonne (Aquity UPLC HSS T3 1,8 

M 2,1 x 150 mm). Mobilfase A og B bestod henholdsvis av 50 mM ammoniumacetat med 

5% acetonitril og 100 % acetonitrile som ble levert med en flow hastighet på 0.400 ml/min. 
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Åtte kalibratorer fra konsentrasjonsområdet 0,25 til 32 mg/L og 6 kvalitetskontrollprøver (0,2; 

0,6; 3; 12 og 30 mg/L) ble tillaget i blank plasma og analysert i hver kjøring. Både metodens 

innen- og mellom serie nøyaktighet og presisjon ble vurdert. Variasjonskoeffisienten (CV) var 

mindre enn 8,7 % og nøyaktighet mellom 88,9 % og 108,4 % (51;52). 

2.2 Pmetrics  

Pmetrics er et bibliotek i programmeringsspråket R for parametrisk og ikke-parametrisk 

farmakokinetisk modulering og simuleringer (53). I denne oppgaven ble Pmetrics versjon 

1.5.2 og R 3.6.0 benyttet for å bygge opp popPK-modellene. I tillegg ble RStudio versjon 

1.2.1335 brukt som utviklingsmiljø. 

2.2.1 Non-parametric Adaptive Grind (NPAG) 

Pmetrics benytter en ikke-parametrisk maksimal sannsynlighetstilnærming for å estimere den 

ukjente populasjonsdistribusjonen. Beregningsmetoden kalles Nonparametric Adaptive Grind 

(NPAG). NPAG estimerer den eksakte distribusjonen til parameteren i populasjonen med 

høyest sannsynlighet, og lager en «non-parametric mixed effect»-modell.  

NPAG metoden kan forenklet bli forklart av et n-dimensjonalt rutenett, som beskriver alle 

kombinasjonene av parametervektorene. To parametere krever et todimensjonalt rutenettverk, 

og tre parametere krever et tredimensjonalt rutenettverk osv. For en modell med kun to 

parametere er NPAG prosessen forenklet fremstilt i figur 2.1. I rutenettet blir det plassert ut et 

gitt antall støttepunkter («grind points») jevnt fordelt. Antall punkter som plasseres ut er 

avhengig av antall parametere i modellen. For hvert punkt estimerer Pmetrics en tilhørende 

sannsynlighet. Punktene med lav sannsynlighet blir slettet, og de med høy sannsynlighet blir 

beholdt. I nærheten av de resterende punktene setter Pmetrics inn nye støttepunkter og regner 

ut sannsynligheter for disse nye punktene. Denne prosessen fortsetter til konvergens er 

oppnådd. Konvergens vil si at programmer ikke finner noen nye punkter som har større 

sannsynlighet. Dermed har Pmetrics funnet de verdiene av parameterne med maksimal 

sannsynlighet. Antall sykluser det tar før modellen konvergerer er avhengig av 

kompleksiteten på modellen, og kvaliteten av datasettet som benyttes. For enkle modeller kan 

kjøretiden være noen få sekunder, og for komplekse modeller kan kjøretiden være opp til flere 

døgn (54;55).  
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Når Pmetrics estimerer parameterverdiene med høyest sannsynlighet, benyttes tilfeldige og 

faste effekter. Tilfeldige effekter består av ulike verdier av modellparameterne. I modellfilen 

definerer brukeren et intervall der verdien av parameteren kan ligge innenfor. Pmetrics leter 

etter parameterverdiene med høyest sannsynlighet ved å plassere ut og regne sannsynligheten 

av punkter innenfor det bestemte intervallet. Smalere initialintervaller øker sannsynligheten 

for at Pmetrics finner de verdiene som har høyest sannsynlighet. 

De faste effektene består av en feilmodell som er bygd opp av et sett med standardavvik som 

beregnes ut fra pasientdata (standardfeil). Standardfeil er et mål på kvaliteten av dataene. 

Feilmodellen benyttes for å vektlegge plasmakonsentrasjonene ulikt i modellen. 

Vektleggingen baserer seg på hvor stor sikkerhet det er rundt konsentrasjonsmålingen. 

Målinger med god presisjon vektlegges i større grad enn målinger med lavere presisjon. I 

tillegg bruker feilmodellen en gamma- eller lambda-verdi, som er uttrykk for annen målestøy 

relatert til observasjonene. Målestøyen kan komme fra feilspesifisert dose, doseringstidspunkt 

eller avvik i måletidspunktene. Inklusjon av en lambda-verdi gir en additiv feilmodell (ligning 

1), mens inklusjon av gamma-verdi gir en multiplikativ feilmodell (ligning 2). En lav gamma- 

eller lambda-verdi betyr lite støy (38;55;56). I denne oppgaven ble både gamma- og lambda-

verdier testet ut.   

 𝐹𝑒𝑖𝑙 = (𝑆𝐷2 + 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎2)0,5       Ligning 1 

 𝐹𝑒𝑖𝑙 = 𝑆𝐷 ∗ 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎        Ligning 2 

Figur 2.1: Illustrasjon av Adaptive Gring. Todimensjonal fremstilling av modell med to parametere, 
A og B. X=støttepunkter, O=støttepunkt med høyest sannsynlighet. Ved første syklus regner Pmetrics 

sannsynligheten ved alle støttepunktene, de med høyest sannsynlighet blir med videre, de med lavest 

blir fjernet. Så settes det ut nye støttepunkter rundt de med høyest sannsynlighet. Slik fortsetter 

Pmetrics til den ikke finner punkter med høyere sannsynlighet, da er konvergens nådd.  
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For å benytte NPAG i Pmetrics kreves det en inputfil og en modellfil. Inputfilen inneholder 

all pasientdata, som doser, plasmakonsentrasjoner, tidspunkter og eventuelle kovariater. 

Modellfilen beskriver den strukturelle modellen, og inneholder alle modellparametere med 

tilhørende initialintervaller. 

2.2.2 Inputfilen  

Inputfilen er bygd opp på matriseform, og gir all informasjon om datamaterialet benyttet for 

modelleringen. All informasjon om pasientene, som dose, plasmakonsentrasjoner og 

kovariater, må være tilstede i inputfilen for å kunne bli benyttet i modellutviklingen. En linje i 

matrisen gir informasjon om en dosering, eller en observasjon, og ved hvilken tid doseringen 

eller observasjonen ble gjort. Antall rader er avhengig av antall pasienter og antall 

observasjoner per pasient. Antall kolonner og rekkefølgen på disse er predefinert. Det er blant 

annet egne kolonner for pasientens id, observasjonstidspunkt, dosering, observert 

plasmakonsentrasjon og kovariater. For mer informasjon om oppbygningen av inputfilen 

henvises det til Pmetrics brukermanual (55).  

I oppgaven ble det benyttet to inputfiler. Den ene inputfilen ble benyttet til å utvikle 

modellen, den andre ble benyttet til validering. Inputfilen ble bygd opp i Excel og konvertert 

til en comma-separated values fil (CSV-fil). Vedlegg 2 inneholder et utdrag av inputfilen som 

ble benyttet til modellutvikling.  

2.2.3 Modellfilen  

Modellfilen er formatert som en tekstfil. Pmetrics lager en Fortran-modellfil fra tekstfilen, slik 

at all koding i modellfilen må følge Fortran-syntaks. Modellfilen inneholder all informasjon 

om den strukturelle modellen. I tillegg inneholder modellfilen informasjon om parameternes 

initielle verdigrenser, kovariatenes påvirkning på parametere og en feilmodell.  

Modellfilen har en bestemt strukturell oppbygning, med elleve deler. Tre av disse, primary 

variables, outputs og error, er nødvendige for at modellen skal kjøre. De resterende delene kan 

brukeren inkludere for en mer kompleks modell (55). Vedlegg 3 inneholder en av 

modellfilene fra oppgaven. 
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2.3 Utvikling av farmakokinetiske 

populasjonsmodeller 

For vurdering av de ulike modellstrukturene ble flere faktorer undersøkt. Observert versus 

predikert konsentrasjonsplott (OP-plott), percent root mean square error (%RMSE), Akaike 

Infomation Criterion (AIC)-, R2-, bias og imprecision verdier ble benyttet.  

OP-plott er en grafisk fremstilling over observerte versus predikerte konsentrasjoner, figur 

2.2. OP-plottene kan være basert på gjennomsnittet av populasjons parameter verdier 

(populasjons OP-plott) eller på individuelt predikerte verdier (individ OP-plott). I OP-plottet 

vil det være angitt en stiplet linje der den predikerte verdien er identisk med den observerte 

verdien. I tillegg vises en heltrukken linje som er regresjonslinjen til de observerte verdiene.  

 

Residualer er differansen mellom observert og predikert verdi. RMSE er standardavviket til 

residualene, og beskriver hvor spredt punktene er, og hvor godt de er sentrert rundt 

regresjonslinjen. %RMSE sier hvor stor feilprediksjonen er, og er en god indikasjon på hvor 

god en modell er. Lave verdier av %RMSE indikerer en bedre modell (55;57). 

Figur 2.2: Eksempel på observert versus predikert konsentrasjonsplott (OP-plott), basert på 

individuelt predikerte konsentrasjoner.  
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Ved inkludering av mange modellparametere vil modellen ha flere muligheter til å endre form 

etter datasettet. En modell med mange modellparametere vil derfor være bedre egnet til å 

beskrive et gitt datasett. Ved sammenligning av modeller med et ulikt antall 

modellparametere må dette tas hensyn til. AIC-verdien gjør dette, og er derfor nyttig for 

sammenligning av modeller. En lav AIC-verdi indikerer en bedre modell (58).  

I tillegg til lave %RMSE og AIC-verdier er det ønskelig at modellen har lav bias og 

imprecision. Bias sier noe om hvor langt unna estimatet er fra den sanne verdien, og om den 

typiske prediksjonen er for høy eller for lav. Imprecision angir spredningen til estimatet 

(55;57). 

To strukturelt ulike kompartmentmodeller ble testet i modellutviklingsfasen. En ordinær 

kompartmentmodell og en gammamodell. Basert på teoretisk informasjon om 

farmakokinetikken til MPA, kroppens fysiologiske prosesser og modellstrukturene ble ulike 

modellparametere og kovariater vurdert. Det ble benyttet to ulike tilnærminger for 

modellering av EHC. I den ordinære kompartmentmodellen ble en fysiologisk tilnærming 

benyttet, mens det i gammamodellen ble brukt en ren matematisk tilnærming. For å vurdere 

modellering av EHC ble individuelle AUC-plott undersøkt. Ved å se på AUC-plott kan 

modellens prediksjon av den sekundære toppen vurderes.  

I utvikling av popPK-modellene veide %RMSE, og individuelle AUC-plott, tyngst i 

vurderingen av modellene. Når det ble gjort endringer i modellen ble %RMSE vurdert for å se 

effekten av endringen. I de tilfellene der endringen ikke påvirket %RMSE i vesentlig grad, ble 

endring i modellens AIC-verdi, bias og imprecision vurdert. Individuelle AUC-plott ble 

vurdert for å se om endringen påvirket modellens evne til å predikere EHC. Ved endring i 

antall modellparametere i modellen ble det gjort en vurdering av AIC-verdien.  

Grunnet tidshensyn ble de innledende modellene kjørt til 100 sykluser og ikke til konvergens. 

Dette gir ikke nødvendigvis det mest sannsynlige estimatet. Estimatet som dannes er 

imidlertid godt nok til å gjøre en grovsortering av de ulike modellen, ettersom %RMSE og 

individuelle AUC-plott indikerer om modellen er realistisk eller ikke. Store forskjeller 

mellom modellene vil gi utslag på %RMSE, og modellens predikerte AUC-plott.   
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2.3.1 Modellstruktur 1 – Kompartmentmodellen 

Oppbygningen av modellstruktur 1 bestod av fire kompartment, se figur 2.3. 

Absorpsjonskompartmentet fungerer som et reservoar der inntatt dose av MMF absorberes 

fra. Det sentrale kompartmentet representerer systemisk sirkulasjon og organer med høy 

blodgjennomstrømning, måling av MPA skjer her. Eliminasjon av MPA og metabolisme til 

metabolitten MPAG skjer også i det sentrale kompartmentet. MPAG kan videre transporteres 

til galleblærekompartmentet. I modellstrukturen vil hastighetskonstanten, K23, representere 

metabolisme av MPA til MPAG, i tillegg til transport av MPAG over til 

galleblærekompartmentet. Galleblærekompartmentet fungerer som et reservoar for 

metabolitten, før det transporteres til tarmkompartmentet. I tarmkompartmentet kan MPAG 

dekonjugeres tilbake til MPA. Fra tarmkompartmentet kan MPA absorberes på nytt med en 

ny absorpsjonskonstant. Det er lagt inn en eliminasjon fra tarmen. Denne eliminasjonen 

representerer den andelen av MPA som ikke absorberes på nytt.  

Figur 2.3: Modellstruktur 1 - Kompartmentmodellen. Ka1: hastighetskonstanten for 1.ordens 

absorpsjon fra absorpsjonskompartmentet til det sentrale kompartment. K20: hastighetskonstanten for 
1.ordens eliminasjon fra det sentrale kompartmentet. K23: hastighetskonstanten for metabolisme og 

transport av legemiddel fra sentralt kompartment over i gallekompartment. K34: hastighetskonstanten 

for transport av legemiddel fra galleblærekompartmentet over i tarm. Ka2: hastighetskonstanten for 
1.ordens absorpsjon fra tarmen til sentralt kompartment etter enterohepatisk sirkulasjon. K40: 

hastighetskonstanten for 1.ordens eliminasjon fra tarmen.   
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Modellering av enterohepatisk sirkulasjon 

Modellstruktur 1 har inkorporert EHC i modellstrukturen. En del av legemiddelet fra det 

sentrale kompartmentet blir metabolisert til MPAG og samles opp i galleblærekompartmentet. 

Oppsamlingen skjer ved transport av legemiddel fra det sentrale kompartmentet til 

galleblærekompartmentet. Transportveien fra galleblære- til tarmkompartmentet er lukket 

frem til en bestemt tid. På denne måten blir det en oppsamling av MPAG i 

galleblærekompartmentet. Åpning av transportveien fra galleblære- til tarmkompartmentet 

kontrolleres ved hjelp av en tidsparameter, Tgb, beskrevet i figur 2.4. Som nevnt i 2.2.3 må all 

koding i modellfilen følge Fortran-syntaks.  

IF(T>Tgb) then                                             

XP(1) = -Ka*X(1) 

XP(2) = Ka1*X(1) + Ka2*X(4) - K23*X(2) - K20*X(2) 

XP(3) = K23*X(2) - K34*X(3) 

XP(4) = K34*X(3) - Ka2*X(4) - K40*X(4) 

ELSE                                                      

XP(1) = -Ka*X(1) 

XP(2) = Ka1*X(1) - K23*X(2) - K20*X(2) 

XP(3) = K23*X(2) 

XP(4) = 0.D0                                                     

ENDIF 

 

T = ”kontinuerlig” tid og er hardkodet i NPAG og Tgb = tid for åpning av galleblæren, en 

parameter som er inkludert i modellfilen. Hvis T er større enn Tgb vil det være en transport av 

legemiddel fra galleblære- til tarmkompartmentet (K34) og absorpsjon fra tarmkompartmentet 

tilbake til det sentrale kompartmentet (Ka2). Hvis T er lavere enn Tgb vil det ikke være 

transport av legemiddel mellom de overnevnte kompartmentene. Intervallet for Tgb verdier 

ble definert i modellfilen. Ut fra intervallet kan Pmetrics beregne de mest sannsynlige tidene 

for galleutslipp gitt pasientenes kinetikkdata. 

Figur 2.4: Modellering av enterohepatisk sirkulasjon. Koding av tidsparameter for åpning av 
galleblæren. Når til T (tid) er større enn Tgb (tid for åpning av galleblæren) er det transport av 

legemiddel ut av galleblæren (K34), dermed kan det skje et sekundært opptak (Ka2). Når T er mindre 

enn Tgb vil det ikke være noen transport ut av galleblæren. XP(1): representerer det som skjer i 

kompartment 1. X(1): representerer mengde i kompartment 1.  
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Forsinkelser i absorpsjonen 

Det er vist en forsinkelse fra inntak av MPA og til absorpsjon kan observeres (16). Derfor ble 

modellstruktur 1 testet med henholdsvis et transittkompartment og en lagtid-parameter. 

Transittkompartment er flere kompartment i rekke som ikke har noen fysiologisk funksjon, 

men som implementeres i modellen for å forsinke opptaket. Legemiddelet må forflyttes 

igjennom de ekstra kompartmentene før det kan skje en absorpsjon inn i det sentrale 

kompartmentet. Et alternativ til transittkompartment er bruk av en lagtid-parameter. Lagtid er 

et tidsrom som defineres av brukeren i modellfilen. Lagtiden bestemmer når absorpsjonen 

etter inntak av legemiddelet kan starte (55;59). 
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Modellparametere 

Hvilke parametere som inngår i modellen, defineres av brukeren i modellfilen. I 

modellutviklingsfasen blir ulike parametere testet ut. For hver parameter som inkluderes i 

modellen må det angis et intervall, og deretter vil NPAG estimere den mest sannsynlige 

verdien for hvert individ innenfor intervallet. Avhengig av resultatet av NPAG-kjøringen kan 

intervallet utvides, innskrenkes eller flyttes. For å øke sannsynligheten for at NPAG finner det 

beste estimatet for parameteren, er det ønskelig med et så presist intervall som mulig. Hver 

endring krever en ny NPAG-kjøring, og det er dermed en tidkrevende prosess å finne de 

optimale intervallene. Tabell 2.3 gir en oversikt over parameterne som benyttes i 

modellstruktur 1, med en tilhørende beskrivelse.  

 

  

Primær 

modellparameter 

Beskrivelse (benevning)  

Ka1  Absorpsjonshastighetsrate for første absorpsjon (t-1) 

Ka2  Absorpsjonshastighetsrate for EHC-reabsorpsjon (t-1) 

K20 Eliminasjonshastighetsrate, eliminasjon fra sentralt kompartment (t-1) 

K23 Overføringshastighetsrate, transport av MPA fra sentralt kompartment til 

galleblæren (t-1). I tillegg til metabolisme av MPA til MPAG  

K34 Overføringshastighetsrate, transport av MPAG fra galleblære- til 

tarmkompartment (t-1) 

K40 Eliminasjonshastighetsrate, eliminasjon fra tarmkompartment (t-1).  

K40 representerer den andelen av MPA som resirkuleres til tarm, men 

som ikke tas opp igjen 

V0 Tilsynelatende distribusjonsvolum* (L) 

FA0 Biotilgjengelighet av mykofenolat i tarmen   

Tgb Tid for tømming av galleblæren (t)  

Tlag1 Forsinkelse i absorpsjon etter administrasjon av oral dose (t) 

Tabell 2.3: Oversikt over modellparametere i modellstruktur 1 - kompartmentmodellen. 

 

 

*Eksakt biotilgjengelighet var ikke tilgjengelig, dermed benyttes tilsynelatende distribusjonsvolum 

(Vd/F). EHC: enterohepatisk sirkulasjon. MPA: mykofenolsyre. MPAG: 7-O-MPA-glucuronide.  
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2.3.2 Modellstruktur 2 – Gammamodellen 

Modellstruktur 2 består av to kompartment, et sentralt og et perifert. En dobbel 

gammadistribusjon ble benyttet for å beskrive absorpsjonen inn i det sentrale kompartmentet, 

figur 2.5. Modellstrukturen er utviklet av Jean-Baptiste Woillard, et al. ved Universitetet i 

Limoges, Frankrike (60).  

Absorpsjonen i denne modellen er en ren matematisk funksjon og har ingen direkte 

fysiologisk sammenheng med farmakokinetikken, og eventuell EHC, til legemiddelet. Det er 

tidligere vist at slike modeller likevel klarer å beskrive sammenhengen mellom dose, tid og 

plasmakonsentrasjoner (60-62).  

 

Figur 2.5:  Modellstruktur 2.  Γ1 og Γ2: første og andre absorpsjonen inn i det sentrale 

kompartmentet via to gammafunksjoner. K12: hastighetskonstanten for transport av legemiddel fra 

sentralt kompartment til perifert kompartment. K21: hastighetskonstanten for transport av legemiddel 

fra perifert kompartment til sentralt kompartment. Kel: hastighetskonstanten for 1.ordens eliminasjon 

fra det sentrale kompartmentet. 
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En dobbel gammadistribusjon vil gi to absorpsjonsfaser. Ved å gjøre den ene 

absorpsjonsfasen litt tregere, vil funksjonene etterligne EHC-plasmaprofilen til MPA (figur 

2.6). EHC blir på denne måten inkludert i modellen. Hver gammadistribusjon beskrives av 

parameterne ai og bi (i = 1 eller 2). De primære modellparameterne i modellstruktur 2 er C0, 

a1, b1, a2, b2, r, alpha, beta, FAIV og FBIV.  

C0 defineres som estimert restkonsentrasjon når en 1000 mg referansedose er gitt. Modellen 

normaliserer dosen som gis til 1000 mg, og bruker dette som et utgangspunkt for videre 

parameterestimering. C0 verdien kan benyttes for å relatere dose mot konsentrasjon. Den 

estimerte C0 verdien til hver pasient sier noe om hvilken konsentrasjon som kan forventes i 

den enkelte pasient etter en dose på 1000 mg. 

Parameterne ai og bi (i = 1 eller 2) bestemmer formen til gammadistribusjonene. Parameter a 

bestemmer topphøyden på kurven mens parameter b bestemmer tid for topphøyde. I tillegg er 

a1/b1 konstantene til den første absorpsjonen, mens a2/b2 er konstantene for den sekundære 

absorpsjonen. Parameter r representerer fraksjonen av dosen som absorberes fra den første og 

raskeste absorpsjonsprosessen. Alpha er eliminasjonskonstanten og beta er 

distribusjonskonstanten i modellen.  

Figur 2.6: Illustrasjon av to gammadistribusjoner, der den ene er tregere enn den ander.  Formen til 

distribusjonene har likheter med plasmakonsentrasjonskurven etter oralt inntak av mykofenolat. 
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Parameterne FAIV og FBIV beskriver absolutt biotilgjengelighet og er konsentrasjonen ved  

T = 0 for henholdsvis distribusjonsfasen og eliminasjonsfasen etter en intravenøs dose på  

1000 mg som vist i figur 2.7. Ved log-transformert y-akse, kan plasmakonsentrasjonskurven 

etter en intravenøs dose dekomponeres til to rette linjer. Plasmakonsentrasjonskurven er 

markert i grønn, kurven kan dekomponeres til en distribusjon- og en eliminasjonsfase. Den 

blå linjen representerer distribusjon av legemiddel, alphafasen. Den røde linjen representerer 

eliminasjonsfasen, betafasen. Disse linjene har hvert sitt skjæringspunkt med y-aksen, som er 

modellparameterne FAIV og FBIV (60). 

  

Figur 2.7: Illustrasjon av plasmakonsentrasjonskurve etter en intravenøs legemiddeldose, der y-

aksen er log-transformert. Plasmakonsentrasjonskurven er markert i grønn. Blå og rød linje 
representerer distribusjon- og eliminasjonsfasen. Parameterne, C0, FAIV og FBIV, i gammamodellen 

finnes i skjæringspunktet mellom de ulike linjene og y-aksen.  
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2.3.3 Kovariater 

Funksjonen PMstep i Pmetrics ble brukt for en innledende undersøkelse av sammenhengen 

mellom kovariatene og modellparametrene. Kovariatene som ble undersøkt er listet opp i 

tabell 2.4. Kovariatene ble testet på den beste modellen med modellstruktur 1 og 

modellstruktur 2.  

For kovariatene, WGT, HGT, AGE, PRED, TAC, CREAT, TXTIME, BMI og BSA var det 

aktuelt å sentralisere kovariatene. Det ble gjort ved å dividere individets kovariatverdi på 

populasjonens gjennomsnittsverdi. Ved undersøkelse av disse kovariatene ble både 

sentralisert og ikke sentralisert kovariat vurdert.  

 

 

  

Kovariat Beskrivelse  

SEX  Kjønn 

WHT Kroppsvekt (kg) 

HGT Høyde (cm) 

AGE Alder (år) 

PRED Prednisolon dose (mg) 

TAC Takrolimus dose (mg) 

CREAT Kreatinin (μmol/L) 

TXTIME Tid etter nyretransplantasjonen (dager)  

BMI Kroppsmasseindeks (kg/m2) 

BSA   Kroppsoverflate (m2) via Mosteller-formelen 

Tabell 2.4: Oversikt over kovariater som ble testet i modellutviklingsprosessen. 
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Hvordan en kovariat ble inkludert i modellfilen ble bestemt ut fra en grafisk fremstilling av 

sammenhengen mellom kovariaten og modellparameteren.  Eksempler på oppbygning av det 

matematiske utrykket for å inkorporere en sammenheng, mellom modellparameter og 

kovariat, er gitt i ligning 3 og ligning 4. Ligningene ble valgt avhengig av sammenhengen 

mellom modellparameterne og kovariatene. 

 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟𝑡 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝑘𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡  Ligning 3 

 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟𝑡 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 / 𝑘𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡  Ligning 4 

Videre ble det evaluert om kovariaten forbedret modellen ved å se på individuelle AUC-plott, 

%RMSE, AIC-verdi, bias og imprecision. De individuelle AUC-plottene og modellens  

%RMSE-verdi veide tyngst i vurderingen av kovariaten. Kovariaten ble inkludert dersom de 

individuelle AUC-plottene ble bedre, i tillegg til at modellens %RMSE-verdi ble redusert. 

Dersom kovariaten ikke bedret modellen, ble den forkastet. Det ble ikke testet ut flere 

kovariater samtidig.  

Inklusjon av kovariater er en tidkrevende prosess. Den beste sammenhengen mellom kovariat 

og modellparameter må først indentifiseres, før sammenhengen kan testes ved å inkludere 

kovariaten i modellen. Alle endringer i modellen, som inklusjon av en kovariat, krever en ny 

NPAG-kjøring. Inklusjon av en parameter kan påvirke eksisterende modellparameterverdier, 

slik at grensene for disse må justeres.  
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2.4 Validering  

2.4.1 Intern validering  

Intern validering gjennomføres for å se hvor godt modellen klarer å beskrive det datasettet 

som den er bygd på. Den interne valideringen skjedde kontinuerlig i utviklingsprosessen. Alle 

endringer som ble gjort i modellene ble evaluert. Evalueringen ble først og fremst gjort ved 

sammenligning av modellenes %RMSE og AIC-verdier. Hvis disse verdiene ble redusert, ble 

modellen ansett som forbedret. Modellene prediksjonsevne ble vurdert ved å se på 

individuelle AUC-plott. Det ble fokusert på modellen evne til å predikere EHC.  

Til slutt ble en mer omfattende intern validering utført på de endelige modellene. 

Valideringen ble utført på resultatet fra den siste modellkjøringen på modellutviklings-

datafilen. %RMSE, AIC-, R2-verdier, bias, imprecision og OP-plott ble vurdert. I tillegg ble 

gjennomsnittlig feilprediksjon og RMSE for hvert individ ved bruk av kompartmentmodellen 

og gammamodellen beregnet.  

2.4.2 Ekstern validering  

Ekstern validering er et viktig trinn i modellutviklingen som tester overførbarheten til 

modellen. Hensikten er å undersøke om modellen klarer å beskrive et nytt datasett like godt 

som det datasettet modellen er bygd på (34). Til ekstern validering av modellene ble 

validerings inputfilen benyttet. Denne filen bestod av data fra MicrobioTac-MPA-studien. De 

endelige modellene ble kjørt med den nye inputfilen. Pmetrics benyttet informasjon fra 

tidligere kjøringer for å kalkulere en Bayesiansk posterior verdi for individene i det nye 

datasettet uten å la modellen sykle. Den eksterne valideringen ble gjennomført på resultatene 

fra denne kjøringen. Gjennomsnittlig feilprediksjon og RMSE for hvert individ ved bruk av 

de ulike modellene ble beregnet. Det ble også sett på individuelle AUC-plott for å se på 

modellenes evne til å predikere plasmakonsentrasjonskurven til nye individer.  

 

  



31 

 

3 Resultater  

3.1 Pasientdata – modellutvikling  

Individuelle AUC-plott fra pasientene, benyttet til modellutvikling, viste at noen individer 

hadde flere enn to topper i plasmakonsentrasjonskurven. Dette er vist i figur 3.1, der kryssene 

markerer de observerte plasmakonsentrasjonene. For individene 23.1, 24.1, 28.1, 30.1, 69.2 

og 90.2 viste de observerte konsentrasjonene flere tydelige topper.  

  

Figur 3.1:  Plott av plasmakonsentrasjonene til et utvalg av individene benyttet til modellutvikling. 

Kryssene representerer individets observerte plasmakonsentrasjoner. For individene 23.1, 24.1, 28.1, 

30.1, 69.2 og 90.1 viser plottene flere enn to topper i plasmakonsentrasjonskurven etter inntak av 

mykofenolat.  
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3.2 Strukturelle modeller 

Tabell 3.1 viser resultatene fra de innledende kjøringene av modellene. 

Kompartmentmodellene hadde ved 100 sykluser en kjøretid på 12-18 timer. For disse 

modellene ble antall sykluser i de innledende kjøringene redusert til 20. Gammamodellene 

hadde en betydelig kortere kjøretid, slik at modellene ble kjørt til 100 sykluser i de innledende 

kjøringene.  

 

  

Modellstruktur 1 – Kompartmentmodellen  

Modell %RMSE r2 Bias Imprecision AIC Beskrivelse 

1.1 57,07 0,63 -0,052 0,90 1844,0 Lambda-verdi i 

feilmodellen 

1.2 1362,00 0,008 13,40 10384,00 1524,0 Gamma-verdi i 

feilmodellen 

1.3 69,90 0,46 -0,14 0,87 1974,0 Lambda-verdi i 

feilmodellen 

+ Transittkompartment  

1.4 27,78 0,92 -0,19 0,81 1466,0 Lambda-verdi i 

feilmodellen  

+ Lagtid  

Modellstruktur 2 – Gammamodellen 

Modell %RMSE r2 Bias Imprecision AIC Beskrivelse 

2.1 13,69 0,978 0,0322 0,815 951,9 Lambda-verdi i 

feilmodellen 

2.2 17.03 0,968 -0,131 1,05 940,7 Gamma-verdi i 

feilmodellen 

 

  

Tabell 3.1: Innledende resultater fra modellutviklingsprosessen. Resultatene er fra individuelt 

observerte versus predikerte konsentrasjoner.  

 

%RMSE: percent root mean square error. AIC: Akaike Infomation Criterion. 
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3.2.1 Kompartmentmodellen 

Både en lambda- og en gamma-verdi ble testet i feilmodellen til kompartmentmodellen. 

Modellen basert på en lambda-feilmodell gav lavere %RMSE, bias og imprecision, 

sammenlignet med modellen inneholdende en gamma-feilmodell (tabell 3.1). Modellen med 

en lambda-feilmodell hadde en høyere R2-verdi, enn modellen med en gamma-feilmodell. For 

kompartmentmodellen ble det valgt en lambda-verdi i feilmodellen. 

For å modellere inn en forsinkelse i absorpsjonen ble det inkludert et transittkompartment i 

kompartmentmodellen. Dette resulterte i prediksjon av én topp i AUC-plottene, vist i figur 

3.2. Samtidig økte %RMSE (fra 57,07 % til 69,90 %) og AIC-verdien (fra 1844,0 til 1974,0). 

Transittkompartmentet ble derfor fjernet fra modellen, og erstattet med en lagtid-parameter. 

Etter inklusjon av lagtid-parameteren klarte kompartmentmodellen å predikere to topper i de 

individuelle AUC-plottene. Inkluderingen reduserte %RMSE (fra 57,07 % til 27,78 %) og 

AIC-verdien (fra 1844,0 til 1466,0). Videre modellutvikling på fire-kompartmentmodellen ble 

gjort på modellen inneholdende en lagtid-parameter.  

Figur 3.2:  Modellutviklingen av kompartmentmodellen. Kryssene er individets observerte 

konsentrasjoner, den heltrukne linjen er modellens prediksjon. Inkluderingen av transitt-

kompartmentet resulterte i prediksjon av én topp og ingen sekundær topp i 
plasmakonsentrasjonskurvene til pasientene (tre øverste AUC-plott). Inkludering av en lagtid-

parameter forbedret modellens prediksjonsevne (tre nederste AUC-plott). Modellen med en lagtid-

parameter klarte å predikere to topper i plasmakonsentrasjonskurven til individene. AUC: areal under 

plasmakonsentrasjons-tidskurve.  
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Tabell 3.2: Oversikt over utvalgte modeller fra testing av kovariater på kompartmentmodell. 

Verdiene under bias og imprecision er rapportert fra de individuelt predikerte resultatene. Modellene 

ble kjørt i 20 sykluser.  

Ut fra multippel lineær regresjon og grafisk fremstilling ble det sett en sammenheng mellom 

flere kovariater og ulike modellparametere i kompartmentmodellen. Tabell 3.2 viser resultatet 

fra et utvalg av modellene som ble testet. Flere av kovariatene som ble inkludert gjorde at 

kjøringen av modellen stoppet da sannsynligheten for de observerte konsentrasjonene var 0, 

disse kovariatene er ikke tatt med i tabellen. Ved testing av kovariater ble modellene kjørt i 20 

sykluser.   

Ut fra en samlet vurdering ble BSA med påvirkning på Ka2 ansett som den beste 

sammenhengen mellom kovariat og modellparameter. Sammenhengen mellom BSA og Ka2 

ble uttrykt i ligning 5. Der Ka21 er den predikerte modellparameteren, og Ka2 er den endelige 

modellparameteren.  

  𝐾𝑎2 = 𝐾𝑎21 ∗ 𝐵𝑆𝐴0,75      Ligning 5 

Inklusjon av denne kovariaten gav en lavere %RMSE, AIC-verdi og bias sammenlignet med 

modellen uten kovariat. Individuelle AUC-plott før og etter inklusjon av kovariaten er vist i 

figur 3.3. Etter inkludering av kovariaten klarte modellen å beskrive den sekundære toppen på 

en bedre måte. Kovariaten BSA ble derfor inkludert i kompartmodellen. De resterende 

kovariatene ble forkastet, siden det ikke ble sett en forbedring av %RMSE eller av de 

individuelle AUC-plottene.  

Kovariat Beskrivelse  %RMSE Bias Imprecision AIC 

- Modell uten kovariat 27,79 -0,19 0,81 1466,0 

Pred FA0=FA01/Pred 44,24 -0,29 0,78 1764,0 

HGT FA0=FA01*HGT0,75 29,36 -0,40 0,80 1459,0 

Pred Ka2=Ka20/Pred 29.27 -0,19 0,79 1496,0 

BSA V0=V01*BSA0,75 28,60 -0,15 0,93 1460,0 

BSAc Ka1=Ka11*BSAc 28,50 -0,15 0,80 1430,0 

BSA Ka2=Ka21*BSA0,75 27,68 -0,11 0,86 1460,0 

%RMSE: percent root mean square error. AIC: Akaike Infomation Criterion. Pred: prednisolondose. 
HGT: høyde. BSA: kroppsoverflate. BSAc: kroppsoverflate, sentralisert. FA0: biotilgjengelighet. Ka2: 

absorpsjonshastighetsrate for enterohepatisk reabsorpsjon. V0: tilsynelatende distribusjonsvolum. 

Ka1: absorpsjonshastighetsrate for første absorpsjon.       
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Figur 3.3: Prediksjon av individuelle plasmakonsentrasjonskurver, via kompartmentmodell, uten og 

med kovariat. Kryssene er individets observerte konsentrasjoner, den heltrukne linjen er modellens 

prediksjon. De seks øverste AUC-plottene er predikert av kompartmentmodellen uten kovariater. De 
seks nederste AUC-plottene er predikert av kompartmentmodellen med BSA som kovariat. AUC: areal 

under plasmakonsentrasjons-tidskurve. BSA: kroppsoverflate.  
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3.2.2 Gammamodellen 

Tidlig i modellutviklingsprosessen klarte ikke gammamodellen å beskrive EHC. Individuelle 

AUC-plott viste at gammamodellen ikke klarte å predikere en sekundær topp i 

plasmakonsentrasjonskurven. Etter flere tilpasninger i parameterintervallene klarte modellen å 

beskrive EHC på en god måte (figur 3.4).  

En lambda- og en gamma-verdi ble testet i feilmodellen til gammamodellen. Modellen basert 

på lambda-feilmodellen gav lavest %RMSE, bias og imprecision (tabell 3.1). Modellen basert 

på gamma-feilmodellen hadde en noe lavere AIC-verdi, men siden de andre parameterne ble 

bedre med en lambda-verdi ble en lambda-verdi valgt i feilmodellen til gammamodellene. 

  

Figur 3.4: Modellutviklingen av gammamodellen. Kryssene er individets observerte 
konsentrasjoner, den heltrukne linjen er modellens prediksjon. De øverste AUC-plottene er predikert 

av gammamodellen i det tidlige stadiet i modellutviklingen. De nederste AUC-plottene er predikert av 

gammamodellen i slutten av modellutviklingen. AUC: areal under plasmakonsentrasjons-tidskurve. 

EHC: enterohepatisk sirkulasjon.  
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Ut fra multippel lineær regresjon og grafisk fremstilling ble det sett en sammenheng mellom 

flere kovariater og ulike modellparametere i gammamodellen. Tabell 3.3 viser resultatet fra et 

utvalg av modellene som ble testet. Modellene med lavest %RMSE er tatt med i tabellen. Ved 

testing av kovariater ble gammamodellene kjørt i 100 sykluser.   

 

 

Kovariat Beskrivelse  %RMSE Bias Imprecision AIC 

- Modell uten kovariat 13,69 0,032 0,83 951,9 

TXTIME C0=C01*TXTIME 15,46 0,023 0,88 995,2 

TXTIMEc C0=C01*TXTIMEc 21,02 -0,16 0,84 1258,3 

TXTIMEc C0=C01*TXTIMEc0,75 20,27 0,13 0,94 1234,0 

BMI C0=C01*(1-BMI0,75) 16,37 -0,043 0,87 1041,2 

WGT FAIV=FAIV1*(1-WGT0,75) 20,52 -0,16 0,82 1249,5 

BSA C0=C01*(1-BSA) 15,74 0,011 0,89 997,5 

 

Inkludering av kovariater forverret %RMSE, sammenlignet med gammamodellen uten 

kovariater. Individuelle AUC-plott viste også at inkludering av kovariater forverret modellens 

prediksjonsevne. Gammamodellen uten kovariater hadde lavest %RMSE og AIC-verdi, derfor 

ble ingen kovariater inkludert i modellen.  

  

%RMSE: percent root mean square error. AIC: Akaike Infomation Criterion. TXTIME: tid etter 
transplantasjon. TXTIMEc: tid etter transplantasjon, sentralisert. BMI: kroppsmasseindeks. WGT: 

vekt. BSA: kroppsoverflate. C0: estimert restkonsentrasjon når en 1000 mg referansedose er gitt. 

FAIV: absolutt biotilgjengelighet. 

 

 

Tabell 3.3: Oversikt over utvalgte modeller fra testing av kovariater på gammamodellen. Verdiene 

under bias og imprecision er rapportert fra de individuelt predikerte resultatene. Modellene ble kjørt i 

100 sykluser.     
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3.3 Endelige modeller  

3.3.1 Kompartmentmodellen  

Den endelige kompartmentmodellen inkluderte en kovariat, BSA. Modellen var basert på en 

lambda-feilmodell. Kompartmentmodellen konverterte etter 7100 sykluser. Vedlegg 3 

inneholder modellfilen til kompartmentmodellen. Den endelige modellen hadde en %RMSE-

verdi på 21,3 %, og AIC-verdi på 1243. Modellens gjennomsnittlige feilprediksjon var  

-0,20 mg/L. Endelig lambda-verdi ble 0,96. Tabell 3.4 viser populasjonsparameterne fra 

kompartmentmodellen. 

 

Parameter Kompartmentmodellen  

Gjennomsnitt (SD) Median 

Ka1 (t-1) 1,26 (0,64) 1,19 

Ka2 (t-1) 0,019 (0,02) 0,012 

K20 (t-1) 5,13 (2,76) 5,91 

K23 (t-1) 0,94 (1,00) 0,41 

K34 (t-1) 5,61 (3,59) 5,85 

K40 (t-1) 0,25 (0,29) 0,13 

V0 (L) 7,81 (10,32) 3,85 

FA0 0,71 (0,19) 0,67 

Tgb (t) * 4,9 (1,6) 4,5 

Tlag1 (t) 0,46 (0,46)  0,42 

 

 

 

De individuelle plasmakonsentrasjonskurvene predikert av kompartmentmodellen, for 

individene i modellutviklingsdatasettet, er lagt ved i vedlegg 4. Modellen klarte å beskrive en 

sekundære topp for de fleste av pasientene, men den hadde utfordringer med å predikere 

eliminasjonsfasen. For enkelte individer ble det predikert en for slak eliminasjonsfase etter 

den sekundære toppen. Kompartmentmodellen hadde også utfordringer med å predikere 

plasmakonsentrasjonskurven til de individene der kurven inneholdt flere, eller færre, enn to 

topper.  

  

SD: standardavvik.  

*I stady-state uttrykket i modellen legges det til 100 doser, med doseringsintervall 12 timer, slik at 

1200 timer er gått før modelleringen starter. De egentlige verdiene for Tgb er derfor 1204,9 timer 

(gjennomsnitt) og 1204,5 timer (median).  

Tabell 3.4:  Populasjonsparametere for kompartmentmodellen. 
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Figur 3.5 viser populasjons og individ OP-plott for kompartmentmodellen. Populasjons OP-

plottete hadde en lav R2-verdi (0,290), bias (-0,419) og høy imprecision (13,7). Individ OP-

plottene hadde en høyere R2-verdi (0,953), og lavere bias (-0,188) og imprecision (0,895).  

  

Figur 3.5: OP-plott fra den endelige kompartmentmodellen. OP-plott: observert versus predikert 

konsentrasjonsplott. Til venstre: populasjon OP-plott. Til høyre: individ OP-plott.  
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Residualplottene i figur 3.6 viser distribusjonen av weighted residuals (WRES) over 

variablene individuell predikert konsentrasjon og tid, for kompartmentmodellen. Det var en 

større variasjon de første timene etter doseinntak sammenlignet med senere i tidsforløpet. 

Variasjonen var også størst ved de laveste konsentrasjonene. I helhet underpredikerer 

modellen individuelt predikerte plasmakonsentrasjoner (p < 0,001). Underprediksjonen ser ut 

til å være størst ved de laveste konsentrasjonene.  

 

  

Figur 3.6: Residualplott fra endelig kompartmentmodell. Plott av weighted residuals (WRES) mot 

individuelt predikerte konsentrasjoner (til venstre) og tid (til høyre). 
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3.3.2 Gammamodellen  

Den endelige gammamodellen var basert på en lambda-feilmodell. Gammamodellen 

konvergerte etter 8874 sykluser. Vedlegg 4 inneholder modellfilen til modellen. Den endelige 

gammamodellen hadde en %RMSE-verdi på 12,7 %, og en AIC-verdi på 836,6. Modellens 

gjennomsnittlige feilprediksjons ble 0,025 mg/L. Endelig lambda-verdi ble 0,52.  

Populasjonsparameterne fra den gammamodellen er listet opp i tabell 3.5. For 

modellparameterne b1 og FBIV var det stor forskjell mellom gjennomsnitt og median. 

Årsaken var en en sterk høyreskjev distribusjon for b1, mens FBIV har en venstreskjev 

distribusjon.  

 

Parameter Gjennomsnitt (SD) Median 

C0 (mg/L) 3,00 (1,65) 2,71 

a1 55,51 (27,68) 50,39 

b1 (t-1) 130,89 (117,13) 78,76 

a2 69,31 (41,87) 77,13 

b2 (t-1) 9,95 (3,34) 10,29 

r 0,55 (0,21) 0,58 

FAIV (mg/L) 36,77 (18,88) 36,54 

alpha (t-1) 1,93 (1,05) 1,73 

FBIV (mg/L) 33,63 (53,58) 43,71 

beta (t-1) 3,83 (2,61) 3,19 

 

Vedlegg 5 inneholder individuelle plasmakonsentrasjonskurver predikert av gammamodellen 

for individene i modellutviklingsdatasettet. Modellen klarte å beskrive den sekundære toppen 

til de fleste individene, men den hadde problemer med å predikere plasmakonsentrasjons-

kurven til de individene der kurven inneholdt flere enn to topper.   

Tabell 3.5:  Populasjonsparametere for gammamodellen.  

SD: Standardavvik  
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Figur 3.7 viser populasjons- og individ OP-plott for gammamodellen. Populasjons OP-plottet 

hadde en lav R2-verdi (0,262) og en høy imprecision (34,9). Individ OP-plottet hadde en 

høyere R2-verdi (0,981) og lavere bias (0,0518) og imprecision (0,854).  

  

Figur 3.7: OP-plott fra endelige gammamodell. OP-plott: observert versus predikert konsentrasjonsplott. 

Til venstre: populasjon OP-plott. Til høyre: individ OP-plott.  
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Residualplottene i figur 3.8 viser distribusjonen av WRES over variablene individuell 

predikert konsentrasjon og tid, for gammamodellen. Det var en større variasjon ved de laveste 

konsentrasjonene og de første timene etter doseinntak, sammenlignet med høyere 

konsentrasjoner og senere i tidsforløpet. I helhet overpredikerte gammamodellen 

plasmakonsentrasjonene, men overprediksjonen var ikke signifikant. Ved de laveste 

konsentrasjonene så det ut til at modellen hadde en tendens til å underpredikere.   

  

Figur 3.8: Residualplott for endelig gammamodell. Plott av weighted residuals (WRES) mot 

individuell predikert konsentrasjon (til venstre) og tid (til høyre). 
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3.4 Intern validering  

Resultatet fra den interne valideringen er listet opp i tabell 3.6. Gjennomsnittlig feilprediksjon 

og RMSE for hvert individ, ved bruk av kompartmentmodellen og gammamodellen, ble 

beregnet. Gjennomsnittlig feilprediksjon og RMSE så ut til å være jevnt over høyere ved bruk 

av kompartmentmodellen enn ved gammamodellen. Modellene gav ingen signifikant 

gjennomsnittlig over- eller underprediksjon hos de enkelte pasientene, men i gjennomsnitt gav 

kompartmentmodellen en underprediksjon på 0,20 mg/L (95 % KI: -0,31 – -0,091).  

 

Pasient nr. Kompartmentmodellen Gammamodellen 

Gjennomsnittlig 

feilprediksjon, mg/L  

(95 % KI) 

RMSE 

mg/L 

Gjennomsnittlig 

feilprediksjon, mg/L 

(95 % KI) 

RMSE 

mg/L 

22.1 -0,20 (-1,09 – 0,70) 1,50 -0,03 (-0,61 – 0,56) 0,97 

23.1 -0,040 (-0,45 – 0,37) 0,68 -0,002 (-0,42 – 0,42) 0,70 

24.1 -0,010 (-0,43 – 0,42) 0,71 -0,02 (-0,29 – 0,25) 0,45 

25.1 -0,030 (-0,28 – 0,23) 0,43 0,04 (-0,09 – 0,17) 0,22 

26.1 -0,13 (-0,67 – 0,38) 0,87 0,04 (-0,51 – 0,59) 0,90 

27.1 -0,36 (-0,92 – 0,20) 1,00 0,03 (-0,09 – 0,15) 0,21 

28.1 -0,51 (-1,11 – 0,08) 1,11 -0,006 (-0,41 – 0,40) 0,68 

29.1 0,004 (-0,39 – 0,40) 0,66 -0,05 (-0,21 – 0,21) 0,34 

30.1 -0,06 (-0,36 – 0,25) 0,52 -0,02 (-0,28 – 0,23) 0,42 

31.1 -0,15 (-0,58 – 0,29) 0,74 0,10 (-0,19 – 0,39) 0,50 

69.2 -0,14 (-1,50 – 1,22) 1,67 -0,06 (-1,25 – 1,13) 1,46 

69.3 -0,21 (-1,42 – 0,99) 1,49 -0,01 (-0,28 – 0,26) 0,33 

70.2 -0,37 (-1,27 – 0,53) 1,25 0,10 (-0,30 – 0,50) 0,54 

70.3 -0,16 (-1,302 – 0,99) 1,42 0,16 (-0,37 – 0,69) 0,67 

72.2 -0,20 (-1,35 – 0,94) 1,42 0,15 (-0,53 – 0,83) 0,85 

72.3 -0,45 (-1,60 – 0,70) 1,37 -0,03 (-0,30 – 0,24) 0,30 

75.2 -0,29 (-0,84 – 0,26)  0,74 0,05 (-0,21 – 0,31) 0,32 

75.3 -0,07 (-0,56 – 0,41) 0,60 -0,04 (-0,59 – 0,51) 0,67 

77.2 0,24 (-0,20 – 0,68) 0,55 -0,007 (-0,44 – 0,43) 0,48 

Tabell 3.6: Resultat fra intern validering av kompartmentmodellen og gammamodellen.  
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77.3 -0,32 (-1,01 – 0,38) 0,91 -0,004 (-0,44 – 0,43) 0,54 

82.2 -0,29 (-1,37 – 0,79) 1,36 0,27 (-0,40 – 0,94) 0,86 

82.3 -0,70 (-1,42 – 0,01) 1,13 0,07 (-0,29 – 0,43) 0,45 

90.2 -0,85 (-2,00 – 0,29) 1,75 -0,008 (-0,40 – 0,38) 0,52 

90.3 0,04 (-0,90 – 0,98) 1,15 -0,02 (-0,41 – 0,38) 0,49 

92.2 -0,05 (-0,30 – 0,20) 0,34 -0,04 (-0,39 – 0,30) 0,45 

92.3 -0,48 (-1,55 – 0,58) 1,40 0,07 (-0,70 – 0,84) 0,95 

116.2 -0,11 (-1,53 – 1,31) 1,74 0,20 (-0,57 – 0,96) 0,96 

116.3 -0,12 (-0,72 – 0,46) 0,73 0,06 (-0,35 – 0,46) 0,50 

124.2 -0,02 (-0,73 – 0,70) 0,88 0,01 (-0,89 – 0,91) 1,10 

124.3 -0,21 (-0,90 – 0,48) 0,87 -0,05 (-0,31 – 0,22) 0,33 

127.2 0,13 (-0,23 – 0,48) 0,46 0,05 (-0,16 – 0,26) 0,26 

127.3 -0,27 (-1,13 – 0,59) 1,09 -0,05 (-0,18 – 0,07) 0,16 

132.2 0,04 (-0,31 – 0,38) 0,43 -0,09 (-0,41 – 0,24) 0,41 

132.3 -0,61 (-1,47 – 0,25) 1,22 0,02 (-0,36 – 0,40) 0,47 

Gjennomsnitt  -0,20 (-0,31 – -0,091) 1,06 0,024 (-0,042 – 0,091) 0,63 

  Gjennomsnitt feilprediksjon: predikert konsentrasjon - observer konsentrasjon. KI: konfidensintervall. 

RMSE: root mean squere error. 
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MMF: Mykofenolatmofetil. TAC: takrolimus.   

3.5 Ekstern validering 

3.5.1 Pasientdata til modellvalidering 

I MicrobioTac-MPA-studien ble det utført en 12-timers PK-undersøkelse på 

nyretransplanterte, 3-7 uker etter transplantasjonen. Perioden for innsamling av datamaterialet 

ble kortere enn planlagt, innsamlingen av data skjedde i perioden november 2019 til slutten av 

februar 2020. Dette resulterte i fulle 12-timers PK-profiler fra åtte pasienter; totalt 124 

plasmakonsentrasjoner av MPA. Datamateriale ble benyttet til ekstern validering av 

modellene. Alle pasientene brukte MMF (CellCept®). Pasientene hadde brukt MMF i en 

lengre periode slik at de var i steady state. I tillegg til MMF brukte alle pasientene TAC og 

prednisolon. Demografiske data over pasientene brukt til modellvalidering er oppsummert i 

tabell 3.7.  

 

Demografiske data  Gjennomsnitt (intervall) 

Kjønn (mann/kvinne) 5/3  

Alder (år) 49 (29-69) 

Vekt (kg) 86,0 (62,8-101,0) 

Høyde (cm) 178 (165-190) 

MMF dose (mg/døgn) 750 

Prednisolon dose (mg/døgn) 12 (10-15) 

TAC dose (mg/døgn) 5,5 (2-8) 

Plasma kreatinin (μmol/L) 115 (65-148)  

Tid etter transplantasjon (dager) 33 (22-43)  

Kroppsmasseindeks (kg/m2) 27,3 (22,7-34,5) 

Kroppsoverflate (m2) (via Mosteller-formelen) 1,97 (1,20-2,25) 

Individuelle AUC-plott fra pasientene, benyttet til ekstern modellvalidering, viste at noen 

individer hadde flere enn to topper i plasmakonsentrasjonskurven. Dette kan sees i figur 3.10 

og 3.11.  De observerte konsentrasjonene, markert med kryss, viser tre tydelige topper for 

individene, 404, 405 og 408. 

 

Tabell 3.7: Demografiske data, validering (n=8). 



47 

 

3.5.2 Ekstern validering  

Ekstern validering ble utført via data fra MicrobioTac-MPA-studien. Med henholdsvis 

kompartmentmodellen og gammamodellen som prior ble de målte konsentrasjonene predikert 

uten sykling av modellene. Gjennomsnittlig feilprediksjon og RMSE for hvert individ ved 

bruk av de endelige modellene på det nye datasettet er vist i tabell 3.8. Gjennomsnittlig 

feilprediksjon var større ved bruk av gammamodellen enn ved kompartmentmodellen, mens 

gjennomsnittlig RMSE var høyere ved bruk av kompartmentmodellen.   

Kompartmentmodellen gav en signifikant underprediksjon hos pasient 405 på  

-1,44 mg/L (95 % KI; -2,32 – -0,75), og en signifikant overprediksjon hos pasient 408 på  

1,87 mg/L (95 % KI; 1,05 – 2,69). Gammamodellen gav en signifikant underprediksjon hos 

pasient 401 og 402, på henholdsvis -1,60 mg/L (95 % KI; -2,76 – -0,44) og -1,45 mg/L  

(95 % KI; -2,67 – -0,23). Hos de resterende pasientene var det ingen signifikant over- og 

underprediksjon. I gjennomsnitt gav gammamodellen en signifikant underprediksjon på  

-0,46 mg/L (95 % KI; -0,86 – -0,058).  

 

Pasient Kompartmentmodellen Gammamodellen 

Gjennomsnittlig 

feilprediksjon, mg/L 

 (95 % KI) 

RMSE 

mg/L 

Gjennomsnittlig 

feilprediksjon, mg/L 

(95 % KI) 

RMSE 

mg/L 

401 1,34 (-1,03 – 3,70) 3,99 -1,60 (-2,76 – -0,44) 2,44 

402 -0,69 (-2,67 – 1,29) 3,52 -1,45 (-2,67 – -0,23) 2,57 

403 0,18 (-0,90 – 1,27) 1,90 0,45 (-0,93 – 1,83) 2,45 

404 -0,27 (-2,10 – 1,55) 3,20 -0,86 (-2,29 – 0,59) 2,64 

405 -1,44 (-2,32 – -0,75) 1,88 -0,43 (-1,70 – 0,85) 2,27 

407 0,97 (-0,82 – 2,76) 3,26 0,80 (-0,22 – 1,82) 1,95 

408 1,87 (1,05 – 2,69) 2,35 -0,26 (-0,84 – 0,32) 1,04 

411 1,15 (-0,57 – 2,88) 2,97 -0,49 (-1,67 – 0,70) 1,93 

Gjennomsnitt 0,36 (-0,18 – 0,90) 2,95 -0,46 (-0,86 – -0,058) 2,22 

Tabell 3.8: Resultat fra ekstern validering av kompartmentmodellen og gammamodellen.  
 

Gjennomsnitt feilprediksjon: predikert konsentrasjon - observer konsentrasjon. KI: konfidensintervall. 

RMSE: root mean squere error. 
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Figur 3.9 viser individ OP-plott fra ekstern validering av modellene. R2-verdiene til begge 

modellene gikk betydelig ned sammenlignet med da modellene ble kjørt på datamaterialet 

som ble benyttet til modellutvikling. For kompartmentmodellen ble R2-verdien redusert fra 

0,953 til 0,421, for gammamodellen ble verdien redusert fra 0,981 til 0,556. Nedgangen var 

størst for kompartmentmodellen. Under den eksterne valideringen fikk kompartmentmodellen 

en %RMSE på 58,69 %, gammamodellen fikk en %RMSE på 44,11 %. 

 

Figur 3.10 og 3.11 viser de individuelle AUC-plottene predikert av kompartmentmodellen, og 

gammamodellen, for individene i valideringsdatasettet. Kompartmentmodellen klarte å 

predikere to topper i plasmakonsentrasjonskurven til individene, men hadde utfordringer med 

å predikere eliminasjonsfasen etter den sekundære toppen. Gammamodellen klarte å beskrive 

to topper i plasmakonsentrasjonskurven til individene, men modellen hadde utfordringer der 

plasmakonsentrasjonskurven til individet inneholdt mer enn to topper.  

  

Figur 3.9: Ekstern validering av kompartmentmodellen (venstre) og gammamodellen (høyre). 

Individ OP-plott. OP-plott: observert versus predikert konsentrasjonsplott.  
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Figur 3.10: Individuelle AUC-plott predikert under ekstern valideringen av kompartmentmodellen. 

Kryssene er individets observerte konsentrasjoner, den heltrukne linjen er modellens prediksjon. 

AUC: areal under plasmakonsentrasjons-tidskurve. 
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Figur 3.11: Individuelle AUC-plott predikert under ekstern valideringen av gammamodellen. 

Kryssene er individets observerte konsentrasjoner, den heltrukne linjen er modellens prediksjon. 

AUC: areal under plasmakonsentrasjons-tidskurve. 
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4 Diskusjon 

Hensikten med oppgaven var å utvikle en popPK-modell for mykofenolat i nyretransplanterte 

pasienter. Den populasjonsfarmakokinetiske analysen viste at både en fire-kompartment-

modell og en kompartmentmodell med en dobbel gammaabsorpsjon klarte å beskrive 

pasientenes plasmakonsentrasjoner forholdsvis godt. Modellenes prediksjonsevne på 

individnivå var god, men begge modellene hadde utfordringer med prediksjonsevnen på 

populasjonsnivå. 

4.1 Endelige modeller  

Intern validering 

Populasjons OP-plottet til kompartmentmodellen hadde en lav R2-verdi (0,29) og en høy 

imprecision. Individ OP-plottet viste imidlertid lav bias og imprecision, og en høy R2-verdi 

(0,953). Populasjons OP-plottet til gammamodellen hadde, i likhet med kompartment-

modellen, en lav R2-verdi (0,262) og en høy imprecision. Individ OP-plottet viste lav bias og 

imprecision, og en høy R2-verdi (0,981). Dette tyder på at begge modellene er svake på 

populasjonsnivå, og vil ha problemer med å predikere nye individer. Derimot er modellens 

prediksjonsevne på individnivå bedre. Ved å inkludere kovariater vil normalt modellens 

prediksjonsevne på populasjonsnivå økes, siden kovariaten er med på å beskrive noe av 

variasjonen mellom individene. Dette var ikke tilfelle for disse modellene. En årsak kan være 

at de kovariatene som var tilgjengelige ikke var de kovariatene som best beskrev variasjonen. 

Ved å inkludere en biomarkør for galleutslipp, eller en kovariat som kan gi informasjon om 

galleutslipp, vil mer av variasjonen kunne bli beskrevet, og modellene vil potensielt få en 

bedre prediksjonsevne på populasjonsnivå.    

I residualplottene for kompartmentmodellen lå de fleste punktene innenfor tre enheter (figur 

3.6), mens de fleste punktene i residualplottet for gammamodellen lå innenfor to enheter 

(figur 3.8). For begge modellene var det størst spredning ved de laveste konsentrasjonene, og 

kort tid etter doseinntak. Kvaliteten på datasettet kan være en årsak til spredningen. 

Spredningen kan reduseres ved å inkludere et større og rikere datasett.  
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I residualplottene for begge modellene var WRES homogent distribuert om tid, men begge 

modellene hadde noen uteliggere som lå flere enheter under 0 enn majoriteten. I 

residualplottet for kompartmentmodellen var det ingen positive WRES ved de laveste 

konsentrasjonene. Det så derfor ut til at modellen alltid underpredikerte ved disse 

konsentrasjonene. I motsetning til kompartmentmodellen hadde gammamodellen noen 

positive WRES ved de laveste konsentrasjonene, men likevel det var en antydning til negative 

WRES ved de laveste konsentrasjonene. Slike skjevheter tyder på at modellene ikke er gode 

nok til å predikere de laveste konsentrasjonene. Modellenes individuelle prediksjonsevne ved 

lave konsentrasjoner burde derfor forbedres. Dette gjelder spesielt for kompartmentmodellen 

siden modellen hadde den største skjevheten, og skjevheten gjaldt alle prediksjonene av de 

laveste konsentrasjonene.  

Individuell prediksjon  

Kompartmentmodellen hadde utfordringer med å predikere plasmakonsentrasjonskurver som 

inneholdt flere, eller færre, enn to topper. I kompartmentmodellen blir veien fra galleblæren 

over til tarm bestemt via en tidsparameter, Tgb. I modellfilen er det definert at veien mellom 

galleblæren og tarmen kan åpnes mellom tre og tolv timer etter doseinntak. Dette gjør at 

modellen predikerer en sekundær topp uavhengig om pasienten har en sekundær topp i 

plasmakonsentrasjonskurven. Modellen vil ikke kunne predikere flere enn to topper, siden det 

bare er modellert inn to absorpsjoner i modellen. For å få til det må flere «galletømmings»-

ledd inkluderes i modellfilen.  

I motsetning til kompartmentmodellen, så det ikke ut til at gammamodellen hadde problemer 

med å predikere plasmakonsentrasjonskurven til individer som bare hadde én topp i kurven. 

Det er ingen hindring i modellfilen for at gammafunksjonene kan komme direkte etter 

hverandre. På denne måten kan de to gammafunksjonene overlappe hverandre og se ut som én 

topp, og gammamodellen klarte derfor å predikere plasmakonsentrasjonskurver som inneholdt 

én topp. I likhet med kompartmentmodellen hadde gammamodellen problemer med å 

predikere de plasmakonsentrasjonskurvene som inneholdt flere enn to topper. 

Gammamodellen predikerte aldri flere enn to topper. Årsaken ligger i modelloppbygningen, 

modellen er bygd opp av to gammafunksjoner. Disse funksjonene bestemmer absorpsjonen, 

og dermed kan modellen maksimalt predikere to topper. For at gammamodellen skal kunne 

predikere flere enn to topper, må flere gammafunksjoner inkluderes i modellen. 
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Hvilket program som benyttes for modelleringen påvirker de muligheter og begrensninger 

som finnes. I oppgaven ble Pmetrics benyttet. Det kan se ut som Pmetrics hadde problemer 

med å inkludere lagtid for pasienter i steady state. Alle pasientene benyttet i oppgaven var i 

steady state ved PK-undersøkelsen. I kompartmentmodellen var det lagt inn en lagtid, slik at 

modellen kunne predikere en forsinkelse før absorpsjonen. I de predikerte 

plasmakonsentrasjonskurvene kan lagtiden sees som en rett linje før absorpsjonen begynner. I 

kurvene til de pasientene der kompartmentmodellen inkluderte en lagtid, så det ikke ut til at 

modellen tok hensyn til at pasientene var i steady state. Plasmakonsentrasjonene startet i disse 

tilfellene med en rett linje ved 0 mg/L. Plasmakonsentrasjonskurvene til pasientene der lagtid 

ikke var inkludert startet imidlertid ikke ved 0 mg/L. I disse tilfellene så det ut til at modellen 

klarte å tolke at pasientene var i steady state. Prediksjon av lagtid hos pasienter i steady state 

så ut til å være en svakhet ved Pmetrics som modelleringsprogram. Eventuelt kan årsaken 

være en for kraftig missspesifikasjon av modellen. Hvis det er tilfelle vil en forbedring av 

modellen kunne løse problemet. 

Ved bruk av kompartmentmodellen ble det predikert en for brå stigning i absorpsjonsfasen. 

Den predikerte plasmakonsentrasjonskurven var ikke tilpasset pasientens plasma-

konsentrasjoner i absorpsjonsfasen, spesielt ved den sekundære absorpsjonen. En årsak kan 

være at det ikke var inkludert et perifert kompartment i modellstrukturen. Ved å inkludere et 

perifert kompartment vil legemiddelet kunne fordele seg via flere «veier». Dermed vil 

mengden i det sentrale kompartmentet øke litt langsommere enn i modellen uten perifert 

kompartment. Plasmakonsentrasjonskurven ved absorpsjonsfasene vil dermed kunne bli 

slakere og bedre tilpasset de observerte konsentrasjonene.  

NPAG – sykluser 

I den tidlige modellutviklingsfasen ble kompartmentmodellene kjørt til 20 sykluser, som en 

grovsortering, mens antall sykluser mot slutten av prosessen økte til 100. Sannsynligheten for 

å finne modellens rette parameterverdier øker med antall kjørte sykluser. Derfor er det 

ønskelig med flest mulige sykluser, og det optimale er å la modellen kjøre til konvergens. I 

modellutviklingen av kompartmentmodellen ble det testet over 200 ulike modeller og 

parameterintervaller. Ettersom 100 sykluser gav en kjøretid på rundt 12 timer, var det ikke tid 

til å la alle modellene i utviklingsfasen kjøre til konvergens. Ulempen med å redusere antall 
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sykluser var at estimatet fra kjøringen ikke nødvendigvis var det beste estimatet, dermed kan 

beslutninger om videre modeller ha blitt tatt på feil grunnlag.  

I modellutviklingsfasen ble gammamodellene kjørt 100 sykluser og ikke til konvergens. I 

likhet med kompartmentmodellen, var det derfor mulig at estimatet etter en kjøring ikke var 

det beste estimatet. Beslutninger for videre modellering kan ha blitt tatt på feil grunnlag, men 

av tidshensyn var det ikke mulig å la modellen i utviklingsfasen kjøre til konvergens. I denne 

oppgaven ble bare den modellen med størst potensial, fra modellstruktur 1 og 2, kjørt til 

konvergens. Som et alternativ kunne de to modellene med størst potensial, fra hver 

modellstruktur, blitt kjørt til konvergens. Dette kunne ha økt sikkerheten rundt valg av 

endelige modeller.      

Kovariater 

BSA var den kovariaten som gav en bedring i kompartmentmodellen. Inklusjon av kovariaten 

gav modellen en lavere %RMSE-verdi, samtidig som de individuelle AUC-plottene ble 

forbedret. Ingen av de andre kovariatene som ble testet bedret modellen, målt ved reduksjon i 

%RMSE og individuelle AUC-plott. Ved å øke antall sykluser, og inkludere et større og 

rikere datamateriale, i modellutviklingsprosessen kan det bli sett andre og mulige sterkere 

korrelasjoner mellom kovariater og modellparametere.  

Grunnet tidsbegrensninger ble ikke mange ulike sammenhenger mellom kovariater og 

modellparametere testet. Modellen ble heller ikke testet med flere kovariater samtidig. Selv 

om en kovariat alene ikke gir en bedring av modellen, kan en kombinasjon av kovariater gi en 

bedre modell. Det kan derfor finnes andre og sterkere sammenhenger som kan forbedre 

modellens prediksjonsevne ytterligere.  

Introduksjon av kovariater forverret gammamodellen. Dermed ble ikke kovariater inkludert i 

den endelige modellen. Dette samsvarer med tidligere publiserte studier der 

gammadistribusjoner benyttes for å beskrive absorpsjonsprosessen til immunsuppressive 

legemidler. I disse tilfellene ble ikke kovariater inkludert i den endelige modellen (60;62-64). 
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4.2 Ekstern validering  

Prediksjonen av individuelle AUC-plott for individer i det eksterne valideringsettet var 

dårligere enn for individer i datasettet modellen var bygd på. Ved det nye datasettet benyttet 

til ekstern validering ble R2-verdien i individ OP-plottet til begge modellene kraftig redusert. 

De lave R2-verdiene og høye %RMSE-verdiene antyder at modellene ikke klarer å beskrive 

MPA kinetikken til nye individer på en god nok måte. De predikerte konsentrasjonene til de 

nye individene var dårligere tilpasset de faktiske konsentrasjonene, enn ved prediksjonen av 

konsentrasjonene til individene i modellutiklingsdatasettet. Modellene var ikke kodet for å 

predikere flere enn to topper i plasmakonsentrasjonskurvene, de klarte derfor ikke å predikere 

gode kurver for individer med flere enn to topper i kurven. Utfordringene modellene hadde 

med å predikere plasmakonsentrasjonskurver kan også skyldes at modellene ikke håndterte 

den store variasjonen i EHC mellom individene.  

De høye %RMSE-verdiene viste at feilprediksjonen til modellene var stor. Gjennomsnittlig 

feilprediksjon økte for begge modellene, sammenlignet med intern validering. 

Gammamodellen gav en signifikant underprediksjon på -0,46 mg/L (95 % KI; -0,86 – -0,058). 

Kompartmentmodellen gav en gjennomsnittlig feilprediksjon på 0,36 mg/L (95% KI; -0,18 – 

0,90). Ved mykofenolat behandling etter nyretransplantasjon skal trough-konsentrasjonen av 

MPA, målt rett før ny dose, ligge mellom 1,3-1,9 mg/L avhengig av pasientens kombinasjon 

av immunsuppressive legemidler (29). Tatt dette i betraktning er modellenes gjennomsnittlige 

feilprediksjoner for store til at modellene kan benyttes i klinikken. Det er dermed for tidlig å 

utvikle Bayesianske estimater og LSS basert på modellene.  

En årsak til at modellene har en stor gjennomsnittlig feilprediksjon kan ligge i at de bare har 

mulighet til å predikere to topper i plasmakonsentrasjonskurven. Modellene får derfor ikke 

predikert de resterende toppene og vil feilpredikere i disse områdene. I de individuelle AUC-

plottene fra den eksterne valideringen av gammamodellen (figur 3.11) er dette tydelig. Det 

samme gjelder for kompartmentmodellen (figur 3.10), men kompartmentmodellen har i 

tillegg utfordringer med å predikere eliminasjonsfasen etter den sekundære toppen. Dette kan 

komme av at modellen ble bygd på et datasett som inneholdt mange 8-timers PK-profiler. 

Disse PK-profiler inneholdt kanskje ikke nok informasjon om de sekundære toppene, og dette 

kan være en årsak til at kompartmentmodellen feilpredikerer i tidsrommet etter den 

sekundære toppen. Gammamodellen har hovedsakelig områder med underprediksjon, og 

gjennomsnittlig feilprediksjon viser derfor en signifikant underprediksjon. 
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Kompartmentmodellen har både områder med overprediksjon og underprediksjon, slik at 

gjennomsnittlig feilprediksjon viser ingen signifikant over- eller underprediksjon. Ved å 

inkludere flere absorpsjonsfaser kan modellene predikere flere topper og feilprediksjonen kan 

bli redusert. Resultatene fra den eksterne valideringen samsvarer godt med modellenes 

populasjons OP-plott fra den interne valideringen. Den eksterne valideringen bekrefter at 

modellene hadde utfordringer med å beskrive plamsakonsentrasjonskurvene til nye individer. 

4.3 Pasientdata 

Datamaterialet i oppgaven var hentet fra tre kliniske studier. Det er ønskelig å bygge en 

popPK-modell på et datamateriale som er rikt på informasjon. Et ideelt datamateriale 

inneholder konsentrasjonsmålinger som er tatt med tette mellomrom. I tillegg er det ønskelig 

at datamaterialet kommer fra et utvalg som er representative for pasientpopulasjonen. Ved å 

samle datamaterialet fra alle de tre kliniske studiene og så splitte det to inputfiler, en til 

modellutvikling og en til ekstern validering, ville datamaterialet benyttet til modellutvikling 

blitt rikere. Av praktiske årsaker var dette ikke mulig, siden modellutviklingen måtte starte før 

data fra den siste kliniske studien var samlet inn.  

Ut fra resultatene så det ikke ut til at modellene klarte å predikere nye individer fra 

populasjonen. For at en popPK-modell skal klare dette må modellen utvikles på et datasett 

som er representativt for pasientpopulasjonen. Datamaterialet for modellutvikling var hentet 

fra AdvaOmega- og DagNatt-studien, og inkluderte 34 nyretransplanterte pasienter. Det er 

ikke sikkert at utvalget i datasettet er stort nok til å være representativt for 

pasientpopulasjonen.  

PK-profilene som ble benyttet til modellutvikling kom hovedsakelig fra pasienter som brukte 

CellCept®, men noen få pasienter brukte Myfortic®. Det var tre PK-profiler som kom fra 

pasienter som benyttet Myfortic®, sammenlignet med 31 PK-profiler fra pasienter som 

benyttet CellCept®. Modellene som ble bygd på datasettet vil være bedre tilpasset 

absorpsjonsmønsteret til CellCept®. Hvis modellene skal kunne beskrive begge 

formuleringene burde antallet PK-profiler for begge formuleringene økes. Type formulering 

burde også inkluderes som en kovariat i modellen.          

Fra dataene for modellutvikling, vist i vedlegg 4 og 6, kan man se at det for noen pasienter 

ikke ble tatt blodprøver før 30 minutter etter legemiddelinntak. Dette var en svakhet ved 
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modellutviklingsdatasettet. For disse individene var makskonsentrasjonen i den predikerte 

plasmakonsentrasjonskurven, den første observerte konsentrasjonen til individet. Eksempler 

er individ 27.1, 29.1 og 30.1. Dette er uheldig siden absorpsjonsfasen for disse pasientene 

ikke er dokumentert under PK-undersøkelsen. Det er dermed usikkert om pasienten har hatt 

en høyere plasmakonsentrasjon som ikke er dokumentert. En annen svakhet ved 

modellutviklingsdatasettet var at det inneholdt flest 8-timers PK-profiler. En 8-timers PK-

profil gir ikke like mye informasjon til modellen som det en 12-timers PK-profil gir. For at 

modellene skal kunne estimere den mest sannsynlige plasmakonsentrasjonskurven, burde et 

større og rikere datasett inkluderes.  

Utfordringen som ble sett i datamaterialet for modellutvikling, at første observerte 

konsentrasjon var predikert makskonsentrasjon, ble ikke sett ved valideringsdatasettet. En 

styrke i valideringsdatasettet var at det ble tatt hyppige blodprøver. Datasettet inneholdt derfor 

informasjon om alle delene av plasmakonsentrasjonskurven til pasientene. Det kan sees i figur 

3.10 og 3.11, der det er observasjoner i alle deler av plasmakonsentrasjonskurven til 

pasientene.  

Datamaterialet som ble benyttet til den eksterne modellvalideringen ble mindre enn det som 

var planlagt. Perioden for innsamling av datamaterialet ble redusert fra åtte til tre måneder. 

Dette resulterte i at færre pasienter ble rekruttert til studien. En lang behandlingstid for 

studiegodkjenning hos REK og COVID-19-pandemien er årsakene til den reduserte 

innsamlingsperioden. COVID-19-pandemien gjorde det ikke forsvarlig å gjennomføre PK-

undersøkelser av nyretransplanterte. Planlagte PK-undersøkelser i mars og april 2020 måtte 

derfor avlyses. Siden datamateriale til ekstern validering kom fra åtte pasienter er det lite 

sannsynlig at datamaterialet er representativt for pasientpopulasjonen. Den eksterne 

valideringen kan derfor sees på som en indikasjon på hvor godt modellene klarer å beskrive 

nye individer.  

Modellene i oppgaven ble utviklet for å beskrive to topper i plasmakonsentrasjonskurven. De 

individuelle AUC-plottene til pasientene, benyttet til modellutvikling og ekstern validering, 

viste at enkelte individ hadde flere enn to topper i plasmakonsentrasjonskurven. Dette kan 

tyde på at EHC av MPA skjer i flere omganger og ikke kun inkluderer ett galleutslipp per 

doseringsintervall. AUC-plottene viser stor variasjon i antall topper og størrelse på toppene i 

plasmakonsentrasjonskurven. Den store variasjonen gjør det vanskeligere å utvikle en popPK-

modell som skal predikere plasmakonsentrasjonene etter oral administrasjon av mykofenolat. 
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4.4 Kompartmentmodellen vs. gammamodellen 

Ut fra den interne valideringen så det ut som gammamodellen var den av de to modellene som 

best beskrev dataene. Gammamodellen hadde lavere %RMSE, bias, og imprecision, og 

høyere R2-verdi, enn kompartmentmodellen. I WRES-plottet, og i den interne valideringen, 

ble det sett en signifikant underprediksjon ved bruk av kompartmentmodellen. For 

gammamodellen ble det ikke sett en signifikant over- eller underprediksjon. 

Ut fra den eksterne valideringen var det ikke tydelig hvilken modell som best beskrev de nye 

dataene. Begge modellene hadde en lav R2-verdi og en høy %RMSE, men 

kompartmentmodellen hadde en noe lavere R2-verdi og høyere %RMSE enn 

gammamodellen. Gammamodellen hadde en større gjennomsnittlig feilprediksjon enn 

kompartmentmodellen, og feilprediksjonen til gammamodellen viste en signifikant 

underprediksjon. Ut fra de individuelle predikerte AUC-plottene var det ikke tydelig hvilken 

av modellene som gav den beste prediksjonen.  

I kompartmentmodellen er det benyttet en fysiologisk tilnærming for å beskrive EHC. 

Modellparameterne i kompartmentmodellen beskriver de fysiologiske prosessene. Kovariater 

kan derfor testes og inkluderes i modellen med bakgrunn i de fysiologiske prosessene. Når 

forståelsen for de fysiologiske prosessene øker er det enkelt å inkludere dette i 

kompartmentmodellen. I gammamodellen er det benyttet en ren matematisk tilnærming for å 

beskrive EHC. Gammamodellen prøver å tilpasse modellparameterne slik at formen på 

gammadistribusjonene passer til formen på plasmakonsentrasjonskurvene. De fysiologiske 

prosessene er ikke beskrevet på samme måte som i kompartmentmodellen. Dermed er det 

utfordrende å inkludere kovariater som påvirker de fysiologiske prosessene på en god måte i 

gammamodellen.  

Kompartmentmodellen kan ha et bedre utgangspunkt for å beskrive EHC til nye individer enn 

gammamodellen. I kompartmentmodellen kan det inkluderes kovariater som hjelper modellen 

med å beskrive EHC, og variasjonen mellom pasientene. Gammamodellen beskriver formen 

til de pasientene den er bygd opp av. De individuelle AUC-plottene fra pasientene i oppgaven 

viser at det er stor variasjon i antall topper og størrelse på toppene. For at gammamodellen 

skal kunne predikere nye individer må modellen utvikles på et stort og rikt datasett, som med 

sikkerhet er representativt for pasientpopulasjonen. De fysiologiske prosessene, som 

kompartmentmodellen er bygd opp av, skjer i en viss grad i alle individer. Gammamodellen 
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beskriver noe som ser ut til å være mer varierende enn det kompartmentmodellen gjør, derfor 

kan kompartmentmodellen ha et bedre utgangspunkt for å beskrive EHC hos nye individer. 

Pasientutvalgene til modellutvikling og ekstern validering var små, og de er mest sannsynlig 

ikke representative for pasientpopulasjonen. Siden modellene bare er testet på et lite utvalg, er 

det for tidlig å avgjøre hvilken modell som best beskriver pasientpopulasjonen. Selv om 

kompartmentmodellen, ut fra oppbygningen, kan virke mer robust enn gammamodellen, må 

modellene testes på et større utvalg som med sikkerhet er representativt for 

pasientpopulasjonen. 

4.5 Videre arbeid med modellene  

Det videre arbeidet med modellen innebærer å bedre modellens prediksjonsevne på 

populasjonsnivå, i tillegg til å bedre de individuelle predikerte AUC-plottene. De individuelle 

AUC-plottene til pasientene viste at plasmakonsentrasjonskurven etter inntak av mykofenolat 

kan inneholde flere enn to topper. Modellene i denne oppgaven ble utviklet for å predikere to 

topper. Utfordringen i modellutviklingen i oppgaven var å få modellen til å predikere to 

tydelige topper i plasmakonsentrasjonskurven. Dette ble oppnådd og det gir et godt 

utgangspunkt for videre modellering av flere topper. For gammamodellen innebærer det å 

inkludere flere gammafunksjoner i modellen, slik at flere absorpsjoner kan skje. For 

kompartmentmodellen burde det inkluderes flere galleutslipp.  

For å bedre modellenes beskrivelse av EHC burde det inkludert en biomarkør for 

galletømming. Slik det er nå benytter modellene bare plasmakonsentrasjonene for å predikere 

EHC. Ved å inkludere en biomarkør, eller en kovariater, som kan gi mer informasjon om 

galleutslippet til modellen, vil modellen kunne predikere den sekundære toppen bedre. 

Tidspunkt for matinntak som kovariat burde testes. Siden gallen slippes ut i tarmen ved 

matinntak, syn eller lukt av mat, kan tidspunkt for matinntak gi viktig informasjon til 

modellen. Videre burde det vurderes å inkludere metabolitten MPAG i modellene. Mengden 

MPAG kan gi modellene god informasjon om EHC hos den enkelte pasient.  

For kompartmentmodellen burde det inkluderes et perifert kompartment for å bedre formen på 

de predikerte plasmakonsentrasjonskurvene. Et perifert kompartment kan bedre modellen slik 

at den predikerer en slakere og bedre tilpasset absorpsjonsfase. Videre arbeid med inkludering 

av kovariater i kompartmentmodellen kan også øke modellens prediksjonsevne. En 
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begrensning i denne oppgaven var at modellene i utviklingsfasen ikke kunne bli kjørt til 

konvergens. Ved å øke antall sykluser under arbeidet med å inkludere kovariater kan 

tydeligere og andre sammenhenger enn det som ble sett i denne oppgaven vises. Det burde 

også undersøkes om flere kovariater sammen gir en bedring i modellen.  

Et av oppgavens mål var at modellene skulle kunne brukes til å utvikle LLS og Bayesianske 

estimater for prediksjon av AUC. Modellenes prediksjonsevner var ikke gode nok for 

utvikling av LSS og Bayesianske estimater. For at modellene skal kunne brukes til dette må 

de forbedres. Modellene gir imidlertid et godt utgangspunkt for videre arbeid. Fokuset burde 

være på å øke modellenes prediksjonsevne på populasjonsnivå, i tillegg til å inkludere flere 

absorpsjonsfaser slik at de kan predikere plasmakonsentrasjonskurvene som inneholder flere 

enn to topper. Videre kan det utvikles en LSS og Bayesianske estimater, slik at modellene kan 

være til nytte i klinikken.  
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Konklusjon  

To popPK-modeller for mykofenolat ble utviklet for nyretranplanterte pasienter. Den 

populasjonsfarmakokinetiske analysen viste at både en ordinær fire-kompartmentmodell og 

en kompartmentmodell med en dobbel gammaabsorpsjon klarte å beskrive pasientenes 

plasmakonsentrasjoner forholdsvis godt.  

En firekompartmentmodell med lagtid i absorpsjonsfasen klarte å beskrive en sekundær topp i 

pasientenes plasmakonsentrasjonskurver. Kovariatanalysen viste at kroppoverflate påvirket 

EHC-reabsorpsjon av MPA. Flere kovariater burde testes ut, spesielt med tanke på matinntak 

og galletømming. En gammamodell med en dobbel gammadistribusjon klarte også å beskrive 

en sekundær topp i pasientenes plasmakonsentrasjonskurver. Ingen kovariat forbedret 

modellen.  

Modellenes prediksjonsevne på individnivå var god i utviklingskohorten, men 

prediksjonsevnen på populasjonsnivå må forbedres.  Ekstern validering bekreftet at modellene 

hadde utfordringer med å predikere nye individer. Selv om modellstrukturen til 

kompartmentmodellen gjør at modellen kan ha en fordel over gammamodellen til å predikere 

nye individer, er det på dette tidspunktet i modellutviklingen ikke mulig å fastslå hvilken av 

modellene som har størst potensiale. 

Individuelle AUC-plott fra pasientene, benyttet til modellutvikling og ekstern validering, viste 

at individer kan ha flere enn to topper i plasmakonsentrasjonskurven etter oralt inntak av 

mykofenolat. Modellene var ikke bygd for å predikere flere enn to topper, og derfor klarte 

ingen av modellene å predikere plasmakonsentrasjonskurvene til individene som hadde flere 

enn to topper.  

Det er behov for videre arbeid med modellene, før det kan utvikles en LSS og Bayesianske 

estimater, slik at modellen kan benyttes i klinikken. Det burde inkluderes flere 

absorpsjonsfaser i begge modellene, slik at modellene kan predikere plasma-

konsentrasjonskurver med flere enn to topper. Modellene gir et godt utgangspunkt for å få til 

dette. Rikere kinetikkdata fra flere pasienter må inkluderes i datasettene for å utvikle modeller 

med bedre prediksjonsevne på populasjonsnivå. En god modell vil kunne være et godt verktøy 

for å bidra til en bedre individualisering av mykofenolat dosering, i tillegg til å redusere 

risikoen for under- eller overbehandling.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Utdrag fra CRF (case report form) – utviklet til MicrobioTac-MPA-studien   
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Vedlegg 2: Inputfil modellutvikling (48 av 391 observasjoner). 
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Vedlegg 3: Modellfil: Fire-kompartmentmodellen, med BSA som kovariat 

#PRI 
Ka1,0.1,2.2 
Ka21,0.0005,0.06 
K20,0.6,8 
K23,0.1,3 
K34,1,10 
V,1,40 
FA0,0.5,1.0 
K40,0,1 
Tgb,1203,1212 
Tlag1,0,3 
 
#Cov 
BSA  
 
#SEC 
Ka2=Ka21*BSA**0.75 
 
#F 
FA(1)= FA0 
 
#Lag 
TLAG(1) = Tlag1 
 
#DIF 
IF (X(4) < 0.D0) X(4) = 0.D0 
XP(1) = - Ka1*X(1) 
IF(T>Tgb) then  
   XP(2) = Ka1*X(1) + Ka2*X(4) - K23*X(2) - K20*X(2) 
   XP(3) = K23*X(2) - K34*X(3) 
   XP(4) = K34*X(3) - Ka2*X(4) - K40*X(4) 
ELSE 
   XP(2) = Ka1*X(1) - K23*X(2) - K20*X(2) 
   XP(3) = K23*X(2) 
   XP(4) = 0.D0 
ENDIF 
 
#Out 
Y(1) = X(2)/V 
 
#ERR 
L=5 
0.0104554, 0.03283493, -0.0005720938, 0.00000559481 
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Vedlegg 4: Predikerte plasmakonsentrasjonskurver for individer i modellutviklingsdatasettet, 

via kompartmentmodellen  
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Vedlegg 5: Modellfil: Gammamodellen 

#Pri 
C0, 0.10, 8    
a1,5,100   
b1,10 ,400 
a2,0.00100 ,150    
b2,2 ,14    
r,0.0100, 1     
FAIV, 10,60 
alpha, 0.0500, 4 
FBIV,0.001,50 
beta,0.0001,10 
 
#Cov 
TAC 
WGT 
HGT 
Pred 
Creat 
AGE 
TX 
BMI 
BSA 
 
#Out 
       C1 = GamExp(P(2), P(3), P(8),  T) 
 
       C2 = GamExp(P(4), P(5), P(8),  T) 
 
       C3 = GamExp(P(2), P(3), P(10), T) 
 
       C4 = GamExp(P(4), P(5), P(10), T) 
 
       C5 = C0 + P(7) * (P(6) * (C1 - C2) + C2)+ P(9) * (P(6) * (C3 - 
C4) + C4) 
    
       Y(1) = B(1) * C5 / 1000   
 
#Err 
L=1 
0.0104554, 0.03283493, -0.0005720938, 0.00000559481 
 
#Ext 
 
 DOUBLE PRECISION FUNCTION GamExp (A, B, Alpha, T) 
 
  IMPLICIT NONE 
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  DOUBLE PRECISION, INTENT(IN) :: A, B, Alpha, T 
  DOUBLE PRECISION, PARAMETER  :: MaxLog = 709.78 
  DOUBLE PRECISION, PARAMETER  :: Tol = 1.0D-10 
  DOUBLE PRECISION             :: X, E, B1, R, Z, Ans 
 
  IF (T == 0.0) THEN 
    GamExp = 0.0 
    RETURN 
  END IF 
   
  X = Alpha * T 
   
  IF (X > MaxLog) THEN 
    GamExp = 0.0 
    RETURN 
  END IF   
  
  E  = Exp(- X) 
  B1 = B - Alpha 
  X  = B1 * T 
 
  IF (X > MaxLog) THEN 
    GamExp = E * (B / B1) ** A  
    RETURN 
  END IF 
 
  R = A 
  Z = 1.0 
  Ans = 1.0 
 
  DO WHILE (Tol * Ans < Z) 
    R = R + 1.0 
    Z = Z * X / R 
    Ans = Ans + Z 
  END DO 
 
  Z = B * T 
  X = A * Log(Z) - Z - Log_Gamma(A) + Log(Ans) 
 
  GamExp = EXP(X) / A 
 
END FUNCTION 
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Vedlegg 6: Predikerte plasmakonsentrasjonskurver, for individer i modellutviklingsdatasettet, 

via gammamodellen 
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