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❙ ❙ Läkemedelsbiverkningar har länge uppmärksammats som
en viktig orsak till akut intag på sjukhus, morbiditet och död
[1]. En amerikansk meta-analys visade nyligen att allvarliga
läkemedelsbiverkningar (serious adverse drug reactions,
ADR, enligt WHOs nomenklatur) är orsak till sjukhusinlägg-
ning av 2 miljoner patienter varje år i USA. 

I samma rapport bedömdes läkemedelsbiverkningar vara
den fjärde till sjätte viktigaste dödsorsaken i USA år 1994
[2].

Genetiska orsaker möjliga att spåra 
Det är numera oomstritt att genetiska faktorer i hög grad på-
verkar känsligheten för läkemedel. Polymorfier i gener för
många viktiga läkemedelsmetaboliserande enzym (t ex cyto-
krom P450, »CYP«) och transportproteiner (t ex P-glykopro-
tein) bidrar till den stora variationen i omsättningen av läke-
medel mellan individer. Detta medför också en variation i
känsligheten för dosberoende biverkningar (typ A-biverk-
ningar). 

Även idiosynkratiska icke-dosberoende biverkningar (typ
B-biverkningar) kan ha en genetisk bakgrund, vilket upp-
märksammats för bl a malign hypertoni inducerad av aneste-
tika.  

Efter kartläggningen av det humana genomet i Hugo-
projektet [3, 4] är förhoppningarna stora att kunna spåra de
genetiska orsakerna till många fler läkemedelsbiverk-
ningar. 

Undersökning av genetiska variabilitetens betydelse
Det är mot den bakgrunden som en amerikansk forskargrupp
(Phillips och medarbetare, JAMA 2001;286:2270) gjort en
systematisk litteraturgenomgång av läkemedelsbiverknings-
rapporter och studier av allelvarianter för läkemedelsmetaboli-
serande enzym.

Genom kännedom om vilka enzym som metaboliserar lä-
kemedlen har resultaten länkats ihop i syfte att få en uppfatt-
ning om hur stor betydelse den genetiska variabiliteten har
för uppkomsten av läkemedelsbiverkningar. Studien grun-
dade sig på amerikanska originalartiklar om sambandsbe-
dömda läkemedelsbiverkningar. För att utesluta slumpmäs-
siga fel i associationsstudien gjorde man motsvarande analys
i två kontrollgrupper om vardera 27 läkemedel, som slump-

mässigt valts ut från listan över samtliga läkemedel sålda i
USA och från listan över de 200 mest sålda läkemedlen i
USA (exklusive de läkemedel som återfanns i biverknings-
litteraturen).  

Vid genomgången fann man 131 läkemedel med biverk-
ningar. Sammanställningen av läkemedelsmetaboliserande
enzym med genetiska polymorfier omfattade 25 enzym
med ca 250 allelvarianter. Man hittade sex polymorfa 
cytokrom P450-enzym som metaboliserar de rapporterade
läkemedlen. Trots att de bara utgör en fjärdedel av de vik-
tigaste enzymen motsvarar de 86 procent av alla polymor-
fa enzym som ger försämrad läkemedelsmetaboliserande
förmåga. 

Metabolism med genetiskt polymorfa enzym
Resultaten visade att 59 procent av läkemedlen i biverk-
ningslitteraturen metaboliseras av minst ett enzym med
kända allelvarianter som ger försämrad metaboliserande
förmåga. I kontrollgrupperna som togs från listan över
samtliga läkemedel respektive de 200 mest försålda läke-
medlen på den amerikanska marknaden var motsvarande
siffror endast 22 respektive 7 procent. Studien ger stöd för
antagandet att biverkningar som rapporteras i litteraturen
ofta orsakas av läkemedel som i större utsträckning än
andra läkemedel metaboliseras av genetiskt polymorfa en-
zym. Det välkända och väl studerade cytokrom P450 2D6
utgör en viktig metaboliseringsväg för ca 25 procent av alla
förskrivna läkemedel.

Prevalensen av långsamma metaboliserare är ca 3–10
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procent. Trots det var CYP2D6 involverat i metabolismen
av 38 procent av de aktuella läkemedlen i biverkningsrap-
porterna.

Genetisk variabilitet bidrar signifikant till biverkningar
Sammanfattningsvis fann man att mer än hälften av läke-
medlen som citeras i biverkningslitteraturen metabolise-
ras av minst ett enzym med allelvarianter som ger dålig
metaboliseringsförmåga. Det visar att genetisk variabili-
tet bidrar signifikant till incidensen av läkemedelsbiverk-
ningar.

Problemets betydelse visas också av att de fyra mest in-
volverade läkemedelskategorierna som svarade för 61 pro-
cent av observationerna var läkemedel inom hjärt–kärlområ-
det, antibiotika, psykofarmaka och analgetika.  

Intensifierad forskning krävs för att klargöra samband
Studier av genetiska orsaker till läkemedelsbiverkningar
måste få hög prioritet med tanke på det medicinska proble-
mets storlek och kostnader för sjukvården. Det humana ge-
nomet är kartlagt och den tekniska utvecklingen gör det möj-
ligt att med enkla test spåra patienter med särskild risk för bi-
verkningar. 

Innan vi kan tillämpa de nya kunskaperna i klinisk praxis
måste sambanden mellan genetisk variation och biverknings-
risker etableras genom intensifierad forskning. Förutsättning-
arna för sådana forskningsinsatser är särskilt goda i Skandi-
navien och andra delar av Europa.  
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