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Det krävs en omfattande kli-
nisk dokumentation om säker-
het och verkningsmekanismer
innan ett nytt läkemedel kan
släppas ut på marknaden. De
första stegen i denna utveck-
lingsprocess beskrivs – från idé
och via djurmodeller till fas III-
studier. Den genomsnittliga ut-
vecklingstiden för ett nytt läke-
medel – idag 10–15 år – har inte
förändrats påtagligt under de
senaste tio åren.

Antalet nya originalsubstanser
(NCE, new chemical entity) har emel-
lertid minskat från 68 rekordåret 1981
till 40 år 1994. Det är framför allt inom
den europeiska läkemedelsindustrin
som minskningen skett, medan antalet
nyintroduktioner har varit väsentligen
oförändrat för den amerikanska indu-
strin, och till och med ökat något i Ja-
pan.

Ca 75 procent av de japanska prepa-
raten har emellertid nått enbart hemma-
marknaden. Forsknings- och utveck-
lingskostnaderna för den samlade läke-
medelsindustrin har ökat från 20 miljar-
der dollar 1989 till 37 miljarder år 1994
[1].

Utvecklingsprocessen för ett nytt lä-
kemedel, från de första stegen till mark-
nadsföringen, har förändrats avsevärt
under de senaste åren. De läkemedel
som idag godkänns av olika myndighe-
ter har en mer omfattande dokumenta-
tion än för tio år sedan. Verkningsmeka-
nismerna är i regel mycket bättre klar-
lagda idag och den kliniska dokumenta-
tionen är betydligt mer omfattande med
avseende på bl a dos–effektförhållan-
den och medlets säkerhet. Ofta har mel-

lan 2 000 och 3 000 patienter fått med-
let innan det marknadsförs.

I det följande skall vi översiktligt
diskutera de första stegen i denna ut-
vecklingsprocess. Det blir inte någon
redogörelse för de föreskrifter som
måste följas i detta arbete, utan mer en
beskrivning av de nya arbetsmetoder
som introducerats under senare år.

Idén till ett nytt läkemedel
Den läkemedelsindustriella forsk-

ningsprocessen inleds ofta med att ett
medicinskt behov identifieras inom ett
indikationsområde där man har eller
vill bygga upp lämplig kompetens, och
gärna inom ett område där man tror att
ett forskningsgenombrott är nära före-
stående. Att identifiera det medicinska
behovet är relativt lätt, eftersom läke-
medelsterapin vid de flesta av våra all-
varliga sjukdomar inte är optimal: få lä-
kemedel botar den sjukdom de används
för och de flesta läkemedel har svaghe-
ter när det gäller såväl effektivitet som
säkerhet och biverkningsmönster. Ett
förbättrat terapeutiskt index kan troli-
gen erhållas hos mer selektiva läkeme-
delssubstanser. Större effektivitet krä-
ver att mer relevanta mål (enzymer/re-
ceptorer/jonkanaler) identifieras. För
detta behövs emellertid en bättre pato-
fysiologisk förståelse.

Ett läkemedelsprojekt kräver också
tillgång till en kemisk utgångspunkt,
»lead». I vissa fall har naturen försett
oss med sådana utgångspunkter. Morfin
kan här tjäna som ett exempel. Opium
hade använts medicinskt långt innan
Serturner i början av 1800-talet isolera-
de morfin ur opium och beskrev dess
farmakologi. Morfinets struktur be-
stämdes 1925 och kunde senare modifi-
eras strukturellt av läkemedelskemister,
vilket bl a ledde till utvecklingen av så-
väl nalorfin som petidin.

Ett annat exempel på läkemedel från
naturen är den strukturellt komplexa cy-
tostatikasubstansen taxol. Det tog mer
än 30 år från isoleringen av taxol från
idegran till det att substansen registrera-
des som läkemedel. Försök pågår nu att
med bibehållen eller förbättrad cytosta-
tisk effekt ta fram enklare strukturer än
taxol (Figur 1).

De flesta av de stora läkemedelsföre-

tagen söker aktivt finna nya naturpro-
dukter av medicinskt värde genom en
kontinuerlig testning av extrakt, bl a
från marina organismer och växter i
regnskogar.

Många av våra läkemedel har som
utgångspunkt en slumpartad upptäckt,
»serendipity». Det finns otaliga exem-
pel på hur skickliga forskare använt sig
av oväntade prekliniska eller kliniska
observationer som sedan lett till ban-
brytande läkemedel. Flemings upptäckt
av penicillinet är ett typiskt exempel på
serendipity. Laborits observation av
klorpromazinets sederande effekt, som
senare visade sig vara antipsykotisk, är
ett annat. Att också rationella hypoteser
har sin plats inom läkemedelsforsk-
ningen kan exemplifieras med den ele-
ganta substitutionsbehandlingen av
Parkinsons sjukdom med L-dopa i kom-
bination med en (enbart) perifert ver-
kande dopadekarboxylashämmare.

Molekylärbiologins roll
för att finna målprotein
Troligen kommer de vägar till vikti-

ga upptäckter som nämnts ovan att även
fortsättningsvis ge värdefulla bidrag till
vår läkemedelsarsenal. Under det se-
naste decenniet har emellertid ett antal
vetenskapliga, framför allt molekylär-
biologiska, framsteg förändrat forsk-
ningsprocessen. Molekylärbiologins
intåg har faktiskt revolutionerat den
prekliniska verksamheten inom läke-
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Klinisk läkemedelsutveckling
Med denna artikel inleds en miniserie om
klinisk läkemedelsutveckling, en process
som under de senaste åren genomgått
stora förändringar. Inte minst
bioteknikens (molekylärmedicinens)
framsteg har inneburit både nya
infallsvinklar och ny teknik för
utvecklingsarbetet. Samtidigt har kraven
på prövningar och tillverkning skärpts.

Syftet med serien är att spegla dessa
förändringar för att ge en bred krets av
läkare ökad förståelse för processen,
från idé till färdig produkt, och därigenom
också en förståelse för värderingen av
nya medel. I serien skissas också
framtidsperspektiven och behovet av
utbildning.



medelsindustrin [2]. Tiden för utveck-
ling av ett nytt preparat kan troligen för-
kortas och kvaliteten förbättras hos nya
s k kandidatsubstanser, dvs kemiska
föreningar med farmakodynamiska och
farmakokinetiska egenskaper som an-
tas möjliggöra vidareutveckling till lä-
kemedel.

Det är nu relativt enkelt att i labora-
toriet uttrycka och renframställa önska-
de mängder av en intressant substans.
Detta har lett till att stora förhoppning-
ar knutits till möjligheten att utifrån
rymdstrukturen hos en »target»-sub-
stans, eller målprotein,  designa kom-
plementära små molekyler som potenti-
ella utgångspunkter (s k structure-
based design) [3, 4]. Rymdstrukturen
hos en sådan renframställd substans ut-
reds huvudsakligen med hjälp av rönt-
genkristallografi och NMR(nuclear
magnetic resonance)-spektroskopi, tek-
niker som också de utvecklats mycket
snabbt under de senaste decennierna.
Under förutsättning att rymdstrukturen
hos ett kristalliserat ämne är känd i till-
räcklig detalj kan den användas för da-
torbaserad design av komplementära
strukturtyper.

Det har emellertid visat sig vara svårt
att definiera nya ligander enbart utifrån
kännedom om receptorns/enzymets
struktur. Vad som krävs är detaljerad
kunskap om intermolekylära interaktio-

ner mellan »target» och ligand. Sådan
information kan sedan användas för
strukturoptimering av nya ligander.

Med hjälp av molekylärbiologisk
teknologi kan nu läkemedelsforskaren
ta fram mycket effektiva testsystem
med vilkas hjälp interaktioner mellan
molekyler kan studeras och optimeras.
Testsystemen kan bestå antingen av iso-
lerade makromolekyler bundna till en
bärare/fast fas eller av celler – med ett
protein uttryckt stabilt – utformade så
att interaktioner med ligand/hämmare
snabbt kan kvantifieras.

Många av våra traditionella läkeme-
del, som innebar en revolution för pati-
enten när de introducerades i terapin, är
relativt oselektiva. Detta gäller exem-
pelvis de registrerade antipsykotiska
medlen. De biverkningar som förknip-
pas med dessa och liknande typer av lä-
kemedel kan ibland tillskrivas en bris-
tande selektivitet. De läkemedel som nu
är under utveckling uppvisar vanligtvis
en avsevärt högre selektivitet, vilket
tros kunna förbättra biverkningsmöns-
tret.

Denna ökade selektivitet kan uppnås
genom studier av testsubstansers inter-
aktioner med en mångfald murina eller
humana receptorer, ofta uttryckta i rele-
vanta cellsystem. Härigenom kan en
testsubstans ges en receptorbindnings-
profil, och inte enbart affinitet utan ock-
så selektivitet kan optimeras i samarbe-
te mellan farmakologer, biokemister,
molekylärbiologer och läkemedelske-
mister (Figur 2).

»High throughput screening»
När väl ett lämpligt målprotein iden-

tifierats är det angeläget att snabbt finna
en kemisk utgångspunkt, »lead». Nor-
malt sett saknas i denna tidiga fas kun-
skap om vilka kemiska egenskaper som

krävs av en lead, och man söker därför
testa så många och så olika molekyler
som möjligt med avseende på förmågan
att binda till eller hämma den target-
substans man arbetar med [5, 6]. Ett ty-
piskt testsystem med hög kapacitet – ett
HTS(High throughput screening)-sy-
stem – ger möjlighet att testa upp till 
50 000 substanser per vecka. En så stor
genomströmning förutsätter en mycket
hög automatiseringsgrad, och moderna
HTS-laboratorier är helt robotisera-
de/automatiserade (Figur 3).

Vidare förutsätter HTS-tekniken till-
gång till en mångfald kemikalier. De
flesta större läkemedelsföretag har till-
gång till substansbibliotek innehållande
mellan 100 000 och 1 000 000 substan-
ser, vilka samtliga kan testas i ett effek-
tivt HTS-system. Teknologiutveckling-
en inom HTS-området är mycket
snabb; det är troligt att kapaciteten hos
morgondagens HTS-system kommer
att vara upp till hundra gånger större.

Kombinatorisk kemi
Möjligheten att biologiskt studera

många substanser har drivit på utveck-
lingen av en ny synteskemisk teknik,
s k kombinatorisk kemi [7, 8]. Tekni-
ken har utvecklats ifrån peptid- och nu-
kleotidkemin och bygger på att kemis-
ten med hjälp av effektiva reaktioner
och ett stort antal reaktanter och sub-
strat kan framställa många substanser
samtidigt. Tekniken kopplas med för-
del till robotiserade system. Kombina-
toriska substansbibliotek kan framstäl-
las med fastfaskemi eller med traditio-
nell lösningskemi, och de ingående
substanserna kan erhållas var för sig el-
ler i blandning. En motsvarande analy-
tisk-kemisk utveckling möjliggör ana-
lys av renheten hos stora mängder sub-
stanser på kort tid.

Traditionellt har en läkemedelske-
mist framställt mellan 10 och 50 test-
substanser per år. Med hjälp av kombi-
natorisk kemi kan nu samme kemist
framställa tusentals substanser under
motsvarande tidsrymd. Nu pågår försök
att sammankoppla kombinatorisk kemi
med strukturkemi, design och HTS-tek-
nologi för att erhålla högeffektiva sy-
stem för generering och optimering av
leads.

Djurmodeller
för evaluering
Att ett medel eller en enzym binds

till ett målprotein (t ex en receptor) ga-
ranterar inte farmakologisk effekt i mer
komplexa system. Därför är adekvata in
vivo- och in vitro-modeller av största
betydelse för fortsatta studier av sub-
stansens effekter.

Om den farmakodynamiska effekten
hos ett djur är direkt relaterad till den te-
rapeutiska potentialen hos människa är
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Figur 1. Datorgenererad representation
av morfin (till vänster) och taxol, två
naturprodukter som används som
läkemedel. Morfinets struktur har använts
för läkemedelskemiska studier vilka lett
bl a till utvecklingen av petidin och
naloxon. Liknande forsknings-
ansträngningar ägnas nu åt att förenkla
den nyligen introducerade cellhämmaren
taxols komplicerade struktur utan att
förlora den terapeutiska effekten. Bilden
har tagits fram av Johanna M Jansen,
Astra Draco AB.



det möjligt att från djurstudier predice-
ra påverkan på människa, åtminstone
kvalitativt. Ett exempel är s k klass III-
antiarytmika, vars huvudsakliga effekt
är att fördröja repolarisationen i hjärtat.
Man har en mycket god överensstäm-
melse mellan effekter på isolerad hjärt-
muskulatur från djur och människa och
studier på djur- och människohjärtan in
vivo när det gäller förlängningen av ak-
tionspotentialens duration [9] (Figur 4).
Effekterna i dessa modeller är mycket
mer relevanta än de som registrerats i de
arytmimodeller man tidigare använde
sig av, t ex framkallande av arytmier
med digitalis hos marsvin.

Ibland försöker man att på djur expe-
rimentellt framkalla den sjukdom eller
det symtom mot vilket man söker anti-
dot, t ex genom injektion av kollagen
för att framkalla artrit.

Vidare försöker man att hos labora-
toriedjur producera sjukdomsmodeller
med de genetiska förändringar som
förorsakar en viss sjukdom, t ex cys-
tisk fibros. Ett steg på denna väg har
varit att genom avel få fram djurstam-
mar med en sjukdom analog med män-
niskans. Den spontanhypertensiva råt-
tan är ett exempel på en sådan modell.
Nästan alla idag använda antihyperten-
siva medel sänker blodtrycket hos den-
na råtta.

Idag arbetar man med transgena djur
för att mer specifikt göra förändringar i
de gener vilkas funktion man vill stude-
ra. Detta har tidigare diskuterats i Lä-
kartidningen [10]. Genom injektions-
teknik har man möjlighet att lägga till
gener som framställts med hybrid-
DNA-teknologi. Då injektionstekniken
endast kan lägga till gener kan den inte
åstadkomma djurmodeller för flertalet
recessiva sjukdomar, då värddjurets
egna gener finns kvar och hindrar sjuk-
domen från att manifesteras.

Den teknik som gör det möjligt att
slå ut gener ur musens arvsmassa,
»gene knockout»-metoden, introduce-
rades 1987. Den tillämpas främst på
möss. Tekniken används inom t ex im-
munologi och cancerforskning, men
man knyter stora förhoppningar till dess
användning för att utveckla nya läkeme-
del. Idag isolerar man och klonar recep-
torer vars funktioner och betydelse del-
vis är okända. Genom genutslagning
kan man få en uppfattning om genens
funktion.

Denna metod fungerar dock inte all-
tid för att avslöja effekten av t ex en re-
ceptorblockerare. I utslagningsförsök
har man funnit att endotelingenen är be-
tydelsefull för normal utveckling av
foster och att dessa inte överlever
knockout. Därför kan man inte med
denna metod förutsäga effekter av en
endotelinantagonist hos det vuxna dju-
ret. Däremot antyder ju de iakttagna ef-

fekterna att sådana antagonister kan ha
en fosterskadande effekt. Genom s k
konditionell knockout är det nu möjligt
att i det vuxna djuret ta bort effekten av
en gen antingen generellt eller i ett visst
organ [11].

Farmakokinetik-
studier på djur
Innan man prövar ett nytt medel på

människa har det genomgått relativt
omfattande farmakokinetiska studier på
djur. Oftast kan dessa studier relativt väl
predicera farmakokinetiken hos män-
niska. På djur studerar man kvalitativt
och kvantitativt hur medlet absorberas
och hur det utsöndras som oförändrad
substans och metaboliter i urin och fe-
ces efter intravenös och oral administre-
ring och i förekommande fall också ef-
ter inhalation. Inte förrän på 1970-talet
kunde man genomföra omfattande far-
makokinetiska studier, eftersom ana-
lysmetoderna inte var tillräckligt käns-
liga.

En snabb utveckling av gas- och
vätskekromotografi samt masspektro-
metri har emellertid drastiskt förändrat
denna situation. Man genomför ofta
dessa studier med radioaktivt märkt
substans i farmakologiskt aktiva doser
på de arter som skall ingå i kommande

säkerhetsvärdering, t ex hund och råtta.
Ofta kombineras dessa studier med stu-
dier av olika farmakokinetiska variabler
som bl a clearance, halveringstid i plas-
ma, distributionsvolym och biotillgäng-
lighet.

Det är önskvärt att man också har en
uppfattning om samband mellan plas-
makoncentrationer och effekt hos djur
innan humanstudier påbörjas. En fördel
är vidare om man kunnat identifiera
analyserbara effekt- och biverknings-
markörer.

Hos de djurarter som skall ingå i sä-
kerhetsvärderingen klarlägger man
också metabolitmönstret genom t ex
vätskekromatografisk separation och
identifierar huvudmetaboliterna innan
medlet ges till människa.

Fördelningen av medlet och dess
metaboliter i kroppen studeras med au-
toradiografi.

I ett relativt tidigt skede bör man
också försöka klarlägga vilka enzymer
som metaboliserar substansen. Sådan
kunskap hjälper oss att förutsäga farma-
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Figur 2. Receptorbindningsprofiler av det
klassiska och oselektiva antipsykotiska
medlet klorpromazin och den selektiva
dopaminantagonisten rakloprid.
Resultaten och figurerna har tagits fram
av Nina Mohell, Astra Arcus AB.
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kokinetisk variation och eventuell inter-
aktion med andra läkemedel.

Omfattningen av de prekliniska far-
makokinetikstudier som bör genomfö-
ras före de första humanstudierna dis-
kuteras idag i det harmoniseringsarbete
som pågår mellan olika myndigheter
och industri för att få enhetliga normer
för olika länder. Vår uppfattning är att
farmakokinetikstudier bör vara relativt
omfattande och genomföras tidigt i lä-
kemedelsutvecklingen, till och med på
screening-stadiet, för att underlätta va-
let av en optimal kandidatsubstans.

Ett tentativt flödesschema över den
moderna prekliniska forskningsproces-
sen presenteras i Figur 5.

När det gäller utförande och omfatt-
ning av toxicitetsstudier på djur hänvi-
sar vi till de föreskrifter som finns i oli-

ka länder. Den viktiga frågan när det
gäller dessa studier är hur tillförlitliga
de är för att avslöja skadliga effekter på
människa. Även om studiedesignen är
ungefär densamma nu som för 30 år se-
dan har man givetvis mycket större kun-
skap idag för att tolka resultaten.

Fortfarande är det svårt eller omöj-
ligt att avslöja såväl immunologiska
effekter som effekter som beror på en
idiosynkrasi. Subjektiva biverkningar
avslöjas naturligt nog inte i djurstu-
dier.

Direkt toxiska effekter av medlet på
olika organsystem och organ, som cen-
trala nervsystemet, respiration, cirkula-
tion, lever och njurar, avslöjar man med
relativt stor säkerhet, liksom embryo-
toxiska och teratogena effekter. Effek-
ter på blodbildande organ är ofta svåra
att avslöja i djurstudier.

Positiva effekter i mutagenitets- och
cancertest är ibland svårtolkade och blir
oftast föremål för kompletterande ut-
redningar, inkluderande genetiska och
mekanistiska studier, innan man tar

ställning till om medlet skall utvecklas
vidare eller ej.

Det har varit frustrerande för indu-
strin att föreskrifter för utförande och
omfattning av toxicitetsstudier varierat
mellan olika länder. I den harmonise-
ringsprocess (ICH) som nu pågår mel-
lan representanter för olika myndighe-
ter och industrier är man på god väg att
överbrygga flera skillnader och eventu-
ellt reducera omfattningen av en del stu-
dier [12].

Den allmänna avsikten med denna
process är följande:

– att eliminera onödiga förseningar
och komplikationer i kliniska studi-
er;

– att reducera onödig användning av
djur och andra resurser;

– att undvika upprepning av studier;
– att påskynda tillgängligheten av nya

mediciner.

Ett förslag som framlagts är att ett lä-
kemedel under utveckling skall kunna
ges till människa under lika lång tid som
toxicitetsstudien pågår. Detta förslag
skulle kunna förkorta utvecklingstiden
något.

Steget till människa:
fas I-studier
Fas I-studier är idag betydligt mer

omfattande än tidigare och pågår ofta
parallellt med både fas II- och fas III-
studier. Ofta inkluderas 200–300 friska
frivilliga i dessa studier.

Syftet med fas I-studier är följande:

– att studera medlets farmakodyna-
miska effekter, önskade och icke
önskade, samt dess farmakokinetik;

– att studera dos–effektsamband och
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Figur 3. Interiör från ett modernt
laboratorium för högkapacitetstestning.
Alla processer är automatiserade och
kapaciteten är ca 50 000 mätningar per
vecka. Bilden är tagen på Astras HTS-
laboratorium i Lund.

Figur 4. Transmembrana
aktionspotentialer, registrerade från
ventrikelmuskelpreparat från människa
(t v) och hund (t h), i kontrollsituationen
och i närvaro av klass III-antiarytmikum.
Figuren är sammanställd av Christina
Abrahamsson, Astra Hässle AB.



effektduration samt relatera effekter-
na till plasmakoncentrationen.

Idag kan man med den precision
man har i prekliniska studier tämligen
säkert förutsäga om en ny substans har
möjlighet att bli ett nytt marknadsfört
läkemedel. Ibland testar man emellertid
en substans på människa för att utvärde-
ra en ny terapeutisk princip. Det kan
vara fråga om blockad av en receptor el-
ler ett enzym vars funktioner hos män-
niska inte är klarlagda. Substanser som
prövas som »testsubstanser» är ofta inte
optimala från t ex potens- eller farma-
kokinetiksynpunkt, eftersom man först
vill se vilka effekter de har på männi-
ska.

I den första studien ger man oftast
substansen till friska frivilliga manliga
försökspersoner (embryotoxiska studi-
er är då oftast inte genomförda) i en dos
som är en bråkdel av den som ger effekt
i djurförsök. Denna dos fördubblas se-
dan successivt på tre till fyra försöks-
personer tills man ser en klar farmako-
dynamisk effekt. Då genomförs ofta en
kontrollerad studie mot placebo för att
man skall få en säkrare uppfattning om
medlets effekt kvantitativt. I alla försök
bestäms också plasmanivån av medlet
för att effekten skall kunna relateras till
denna.

Har man tillgång till en tillförlitlig
effektvariabel (oftast s k surrogatvari-
abel) genomför man dos–effekt- och
plasmanivåeffektstudier så tidigt som
möjligt. Effekten på en surrogatvariabel
är kvalitativt och kvantitativt relaterad
till den terapeutiska effekten. Exempel
på surrogatvariabler är magsaftsekre-
tion för syrasekretionshämmare och
hjärtfrekvens under arbete för betabloc-
kerare. Farmakokinetikstudier (absorp-
tion, distribution, metabolism och eli-
mination) genomförs ofta parallellt
med dos–effektstudier, ibland som en
del av dessa. I samtliga fas I-studier re-
gistreras biverkningar av medlet på ett
standardiserat sätt. Väl genomförda
dos–effektstudier i fas I gör att fas II-
studier på patienter kan genomföras på
ett mer optimalt sätt.

Ibland händer det emellertid att med-
lets vidare utveckling avbryts efter fas I.
Det kan vara fråga om en substans som
visar sig inte ha de förväntade effekter-
na. Någon gång stoppas utvecklingen
på grund av biverkningar. En relativt
vanlig orsak till avbrytande är farma-
kokinetiska förhållanden, såsom en för
låg biologisk tillgänglighet eller en för
snabb elimination med alltför kortvarig
effekt som följd.

Steget till patienter:
fas II-studier
De allra flesta fas I-studier genom-

förs på friska försökspersoner (med un-

dantag för t ex cytostatika). I fas II ex-
poneras i regel patienter för första gång-
en för medlet. Syftet med fas II-studier
är följande:

– att studera tolerabilitet och säkerhet
och fastställa om medlet har en tera-
peutisk effekt;

– att klarlägga dos–effektsamband och
effektduration för medlet.

Fas II-programmet har också tende-
rat att bli mer omfattande och inklude-
rar idag ofta 500 patienter, framför allt
beroende på att många patienter erford-
ras för dos–effektstudier. Vilken typ av
patienter som skall inkluderas i fas II-
studier får avgöras från fall till fall. Ofta
är det svåra etiska överväganden som
föregår dessa beslut.

Den första fas II-studien görs ofta på
hospitaliserade patienter, framför allt
när det är fråga om systemadministra-
tion av medlet. Den genomförs ofta som
en dostitreringsstudie, dvs patienterna
får medlet som enkeldos, som ökas suc-
cessivt. Intervallet till nästa dos avgörs
av medlets effektduration. Ibland inklu-
deras placebo redan i de första studier-
na och ibland relateras effekten till ut-
gångsvärdet. Plasmaprov tas på ett stan-
dardiserat sätt för att fastställa samban-
det koncentration–effekt.

När en tydlig effekt av medlet regi-
strerats genomförs ofta en placebo-
kontrollerad studie som inkluderar så
många patienter att man får en bra upp-
fattning om medlets kvantitativa effekt
och dess variation mellan individer. I
denna studie kan medlet ges i enkeldos
eller i upprepade doser.

Dessa inledande fas II-studier utgör
sedan underlag för hur en dos–effekt-
studie skall designas. Oftast genomförs
denna som en studie av fyra till fem pa-
rallella grupper. En grupp skall under
ideala förhållanden få en dos som inte
har någon eller mycket obetydlig effekt,

medan den högsta dosgruppen skall få
medlet i en dos som kan karakteriseras
som den högsta tolerabla dosen. Mel-
landoserna förväntas bli de som kom-
mer att användas kliniskt. Det är önsk-
värt att en femte grupp erhåller placebo.
Effekten skall registreras både när den
är maximal (peak) och just före nästa
dos (through).

Det är först under den senaste tioårs-
perioden som man insett dels hur bety-
delsefullt det är med invändningsfria
dos–effektstudier, dels att dessa är en
förutsättning för både ett optimalt fas
III-program och adekvat dokumenta-
tion av ett nytt läkemedel.

Humangenetisk
forskning i framtiden
De stora bioteknologiska framstegen

under senare år kommer antagligen att
leda till såväl många praktiska resultat
inom läkemedelsområdet som ny anti-
sensteknik och genterapi. Projektet
Hugo är en stor internationell satsning
med målet att kartlägga det humana ge-
nomet. Troligen kommer detta mål att
vara nått inom fem år. Vi kommer då att
känna till över 100 000 humana gener,
men vår kunskap om var och när gener-
na uttrycks samt deras funktion och
samspel kommer fortfarande att vara
mycket ofullständig.

Förhoppningsvis kan en snabb ut-
veckling av bioinformatiken lära oss att
både konstruktivt hantera den ofattbart
stora informationsmängd som nu gene-
reras och utnyttja den för att definiera
nya läkemedel [13].

Det som idag ligger närmast är att
försöka identifiera gemensamma gene-
tiska defekter i större patientpopulatio-
ner. Humangenetisk forskning av denna

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  28–29  •  1997 2565

Figur 5. Flödesschema över den
moderna prekliniska
forskningsprocessen, där nya teknologier
och forskningsområden integrerats med
traditionell läkemedelsforskning.



typ, där noggrann fenotypning av pati-
enter kopplas med effektiv genotyp-
ning, pågår i fråga om många av de stör-
re polygena sjukdomarna, exempelvis
schizofreni, astma och diabetes.
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■ TILLVÄXTFAKTORER
Alla kroppens celler reagerar på olika signalämnen i omgivningen. De
kallas tillväxtfaktorer. 12 artiklar speglar forskning och tillämpning.
56 sidor. 90 kr.

■ MISSÖDEN, MISSTAG, MISSBRUK
Hur löser man konflikter vid missöden i vården? 21 artiklar om pro-
blemläkare, läkarproblem, ansvarsfrågor och patientförsäkringen.
80 sidor. 75 kr.

■ VÅLD OCH AGGRESSIVITET
Våldet möter läkare på skilda nivåer inom vården. Det kan också drab-
ba dem själva. 26 artiklar ger ett brett perspektiv  på våld och aggressi-
vitet. 84 sidor. 95 kr.

■ ÖVERVIKT
Lönar det sig att behandla övervikt? Vilka metoder fungerar? Hur ver-
kar nya läkemedel? Bl a dessa frågor belyses.
50 sidor. 65 kr.

■ ENLIGT MIN ERFARENHET
32 korta, praktiskt inriktade artiklar med anknytning till vårdens var-
dag. Diagnostik, terapi, exempel på prevention och ledningsfrågor.
48 sidor. 55 kr.

■ REHABILITERING
Gränsen mellan behandling och rehabilitering är inte skarp. Allt kliniskt
arbete syftar till att främja ett normalt liv, vilket belyses i 27 artiklar.
96 sidor. 85 kr.

■ TRAUMATISK STRESS
Riskerna för att människor skall utsättas för traumatisk stress i form av
extrema påfrestningar har ökat i vårt moderna samhälle. 14 artiklar.
40 sidor. 50 kr.
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