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Oppgave 1.
Atomoksetin (Strattera) er en hemmer av noradrenalin-reopptak som benyttes i behandling av
ADHD, og er viktig behandlingsalternativ til metylfenidat hos pasienter/barn som er disponert for
’avhengighet’. Metabolismen av atomoksetin skjer hovedsakelig via CYP2D6, og SPC (utdrag under)
er det utfyllende informasjon om den kliniske betydning av individuelle forskjeller i CYP2D6metabolisme for farmakokinetikk og bivirkniningshyppighet av Strattera.
a) Under punkt 4.2 (Dosering; på neste side) oppgis det at: ’For pasienter med kjent PM genotype,
kan en lavere startdose og langsommere opptitrering vurderes.’ Diskuter denne
informasjonen/anbefalningen.
b) Hvilken dosejustering bør man evt. anbefale til personer som er CYP2D6 PM?

Utdrag fra SPC til atomoksetin (Strattera)

5.2. Farmakokinetiske egenskaper
Metabolisme: Atomoksetin metaboliseres primært via cytokrom P450 2D6 (CYP2D6). ... For PM er
atomoksetin AUC ca. 10 ganger, og Css maks. ca. 5 ganger større enn for EM...
4.8. Bivirkninger
Følgende bivirkninger ble registrert hos minst 2 % av CYP2D6 “poor metaboliser” (PM) pasienter og
var statistisk signifikant mer hyppig hos PM pasienter sammenlignet med CYP2D6 “extensive
metaboliser” (EM) pasienter:
- redusert matlyst (24,1 % hos PMs, 17,0 % hos EMs);
- sammensatt insomni (14,9 % hos PMs, 9,7 % hos EMs)
- sammensatt depresjon (6,5 % hos PMs og 4,1 % hos EMs),
- redusert vekt (7,3 % hos PMs, 4,4 % hos EMs)
- forstoppelse (6,8 % hos PMs, 4,3 % hos EMs),
- skjelving (4,5 % hos PMs, 0,9 % hos EMs)
- sedasjon (3,9 % hos PMs, 2,1 % hos EMs),
- hudavskrapning (3,9 % hos PMs, 1,7 % hos EMs)

- enurese (3,0 % hos PMs, 1,2 % hos EMs)
- konjunktivitt (2,5 % hos PMs, 1,2 % hos EMs);
- synkope (2,5 % hos PMs, 0,7 % hos EMs)
- tidlig oppvåkning (2,3 % hos PMs, 0,8 % hos EMs)
- mydriasis (2,0 % hos PMs, 0,6 % hos EMs).
Den følgende hendelsen fylte ikke kriteriene ovenfor, men er verdt å legge merke til: generell
angstlidelse (0,8 % hos PMs og 0,1 % hos EMs).
4.2. Dosering og administrasjonsmåte
Ca. 7 % av kaukasiere har en genotype som gir ikke-fungerende CYP2D6-enzym (CYP2D6 ”poor
metabolisers”(PM)). Pasienter med denne genotype har flere ganger høyere eksponering for
atomoksetin sammenlignet med pasienter med fungerende enzym. PM har derfor høyere risiko for
bivirkninger (se pkt. 4.8 og 5.2). For pasienter med kjent PM genotype, kan en lavere startdose og
langsommere opptitrering vurderes.

Oppgave 2
Metoprolol elimineres 80% via enzymet CYP2D6, mens 15% utskilles umetabolisert ved filtrasjon i
nyrene.
a) Hvor mye høyere vil serumkonsentrasjonen av metoprolol forventes å være hos en pasient med
defekt CYP2D6 metabolisme (”poor metabolizer”, PM) og eGFR på ca 30 ml/min (sammenligned med
en pasient som har normal CYP2D6 metabolisme (”extensive metabolizer”, EM) og eGFR på ca. 100
ml/min (normal)?øke ved kombinert behandling med bupropion (Wellbutrin), en meget potent
CYP2D6-hemmer, hos en person med alvorlig nyresvikt sammenlignet med nyrefrisk pasient?

Oppgave 3
Klopidogrel (Plavix) bioaktiveres via enzymet CYP2C19 til en metabolitt som utøver den
blodplatehememnde effekten.
a) Hvilken betydning vil CYP2C19-genotype ha for klinisk effekt av klopidogrel?
b) Hvordan bør denne problemstillingen håndteres i klinisk praksis?

