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Psykofarmaka

 Lipofila molekyler, genomgår omfattande metabolism, 

fr a via cytokrom P450 (CYP) enzymsystemet 

(undantag Litium)

stor interindividuell variation i kinetik

många interaktionsmöjligheter

 De flesta har aktiva metaboliter som bidrar till effekt 

och/eller biverkningar

 komplex farmakodynamik med effekter på ett stort 

antal receptorer och andra targets



Large interindividual differences in conc/dose: Citalopram

Wenzer-Seifert et al. Pharmacopsychiatry 2014; 47(07): 239-244



Farmakokinetik

Farmakodynamik

Ålder

Läkemedels-

intag Klinisk effekt

Andra läkemedel,

naturläkemedel

Sjukdomar
Diet

Genetik



Interaktioner mellan läkemedel och

 andra läkemedel

 naturläkemedel

 alkohol

 rökning

 ämnen i födan

 andra kemiska ämnen som man exponeras 

för



Interaktioner 

 effekten av ett läkemedel förändras genom 

påverkan på dess farmakokinetik eller 

farmakodynamik

 kunskapen störst för läkemedel som ofta 

analyseras i plasma/serum (tex antiepileptika, 

antidepressiva, litium, immunosuppressiva, 

digoxin) samt för läkemedel vars effekter lätt kan 

mätas (t.ex. warfarin, orala diabetesläkemedel)



Interaktionsmekanismer

 farmakokinetiska interaktioner

absorption

distribution

proteinbindning

membrantransport (P-glykoprotein, OATP etc)

metabolism

utsöndring

 farmakodynamiska interaktioner

på nivån där läkemedlet utövar sin verkan, tex vid 

receptorer (förstärkning eller försvagning)
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Drug metabolising enzymes

From: Evans & Relling, Science 286:487-491, 1999



Viktigaste läkemedelsmetaboliserande CYP-

enzymer

CYP1A2 CYP2D6 CYP2C9 CYP2C19 CYP3A4

genetik genetik genetik

Induktion Induktion Induktion Induktion



M-L Dahl

Polymorphic CYP enzymes– examples of substrates

CYP2D6 CYP2C9 CYP2C19
7% PM 1% PM 3% PM         

Certain antidepressants S-warfarin proton pump

antipsychotics NSAIDs inhibitors

certain opioids phenytoin citalopram

propafenone oral antidiabetics escitalopram

tolterodine losartan clopidogrel

tamoxifen irbesartan

atomoxetine



Enzymes catalysing the metabolism of 

antidepressant drugs

CYP1A2 CYP2D6 CYP2C9 CYP2C19 CYP3A4

Amitriptyline Amitriptyline Amitriptyline Amitriptyline

Clomipramine Clomipramine Clomipramine Clomipramine

Imipramine Imipramine Imipramine Imipramine

Nortriptyline

Venlafaxine Venlafaxine

Fluoxetine Fluoxetine Fluoxetine

Paroxetine

Fluvoxamine Fluvoxamine

Citalopram (metab) Citalopram

Escitalopram Escitalopram

Sertralin

Mianserin

Mirtazapine Mirtazapine Mirtazapine

Moclobemide



Metabolism of antipsychotic drugs

CYP1A2 CYP2D6 CYP3A4

Clozapine Clozapine

Olanzapine

Haloperidol Haloperidol

Risperidone Risperidone

Perphenazine

Zuclopenthixol

Levomepromazin

Sertindole

Aripiprazole Aripiprazole

Quetiapine

Ziprasidone Ziprasidone

Lurasidon



Interaktionsmekanismer 

Enzymhämning

 läkemedel som metaboliseras av samma enzym kan hämma 
varandras metabolism genom bindning till enzymets aktiva site
(kompetitiv hämning)

 vissa läkemedel/substanser kan hämma ett enzym utan att själv 
metaboliseras av detta (non-kompetitiv hämning). Bindningen 
gör komplexet icke-funktionellt

 hämningspotentialen beror på läkemedlens affinitet till enzymet 
(s.k. Ki-värde). Ju högre affinitet (potentare hämmare) desto 
lägre doser/koncentrationer behövs för att hämma andra 
läkemedels metabolism via detta enzym

 Hämning är dosberoende!



Dosberoende CYP2D6-hämning 

av tioridazin

M-L Dahl

LLerena A et al. Therap Drug Monit 2001; 23:616-620



Antidepressiva som enzymhämmare

CYP1A2 CYP2C19 CYP2D6 CYP3A4

Citalopram - - + -

Fluoxetin - + +++ +

Fluvoxamin +++ ++ + +

Paroxetin + - +++ +

Sertralin - + + +

Venlafaxin - - + -

Mirtazapin - - + -

Moklobemid - - ++ -



Tamoxifen metabolism to endoxifen

involves CYP2D6

From Goetz et al, J Clin Oncol 2005; 23



Weigmann et al. Ther Drug Monit 2001;23:410-413



CYP1A2

Substrater amitriptylin kaffein

klomipramin tioridazin
imipramin teofyllin
fluvoxamin klozapin
olanzapin tamoxifen

Starka hämmare fluvoxamin, ciprofloxacin

Inducerare polycykliska kolväten i 

tobaksröken



CYP3A4

Substrat
 många

immunsuppressiva

 flera statiner

 vissa antibiotika
svampmedel

 många sömnmedel, 
antidepressiva, 
antipsykotika

 proteashämmare

 kalciumantagonister
 flera antiepileptika

Hämmare exempel

 erytromycin

 ketokonazol

 itrakonazol

 grapefruktjuice



Grapefruktjuice och 

läkemedel

 Ämnen (fumanokumarin) i grapefruktjuice inaktiverar CYP3A4 i 
tarmen (och levern)

ökad biotillgänglighet av många CYP3A4-substrater

Förlängd halveringstid

 Andra ämnen (bergamottin) hämmar CYP1A2 och CYP2C19
men även OATP-transportproteiner (naringin)

 Ett glas grapefruktjuice kan räcka för att ge 2-3 faldigt ökade 
läkemedelshalter i blodet, effekten kan kvarstå upptill 24 timmar

 varierande effekt beroende på mängd, tid för intag, sort av 
grapefruktjuice etc



Interaktionsmekanismer 

Enzyminduktion

 ökad DNA transkription 
och syntes av aktivt 
enzym leder till snabbare 
metabolism och lägre 
koncentrationer per 
dosenhet

 kända inducerare: 

fenobarbital, fenytoin, 
karbamazepin

Rifampicin

Flera proteashämmare

Johannesört

Ämnen i tobaksrök



Jerling et al. Ther Drug Monit 1994; 16



Drug-drug interaction between lamotrigine and 

quetiapine – evidence from a TDM database

M-L Dahl

In average 58% lower quetiapine concentrations during

co-treatment with lamotrigine

Mechanism? 

Andersson ML et al. Br J Clin Pharmacol 2011



Skogh et al 2002

Understanding the variability –

Influence of gender and smoking on olanzapine C/D



Induktion - vad kan det leda till?

 Risk för sämre effekt efter insättning av inducerande 

ämnen

 Risk för biverkningar vid utsättning av inducerande 

läkemedel

 Risk för biverkningar vid rökstopp



Vad händer när fler än 2 

interagerande läkemedel?

 Interaktion genom samma eller olika 

mekanismer?

 Tar effekterna ut varandra (ex hämning + 

induktion) eller förstärks de ytterligare?

 Mycket få studier finns!



Böttiger et al, TDM 1999;21(2)



Interaktionsmekanismer

 farmakokinetiska interaktioner

absorption

distribution

proteinbindning

membrantransport (P-glykoprotein, OATP etc)

metabolism

utsöndring
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på nivån där läkemedlet utövar sin verkan, tex vid 

receptorer (förstärkning eller försvagning)



Interaktioner på transportproteinnivå?

 Ca 10% av alla proteiner är transportproteiner som aktivt 

transporterar olika substanser över cellmembraner

 uttrycks i bl.a. gastrointestinalkanalen, levern, njuren, 

blodhjärnbarriären, placenta etc.

 transporterar substrater antingen in i eller ut från cellen

 Olika grupper:

 ABC transporters

 OATP (organic anion transporter proteins)

 OAT (organic anion transporters)

 OCT (organic cation transporters)

 PEPT (peptide transporters)



Exempel på födoämnen med 

interaktionspotential

Apelsin- och äppeljuice OATP-hämning

Tranbärsjuice Förstärkt effekt av warfarin

(CYP2C9-hämning)

Granatäppeljuice Förstärkt effekt av warfarin

(CYP2C9-hämning, trombocytaggr)

Pomerans, pomelo CYP3A4-hämning

Japanskt grönt te Försvagad effekt av warfarin (vit K), 

nedsatt absorption vissa beta-

blockare (hämning av OATP1A2)

Vitlök Induktion av CYP3A4, P-gp

19 mars 2015Marine Andersson 31



Sammanfattning farmakokinetiska

läkemedelsinteraktioner

• den kliniska betydelsen beror på de interagerande läkemedlens

egenskaper (bl.a. smalt eller brett terapeutisk bredd) och

interaktionens omfattning

• omfattningen varierar mellan individer och beroende på

läkemedelsdos

• flera mekanismer kan vara involverade samtidigt

• dokumentationen om interaktioner mellan fler än 2 läkemedel är

bristfällig

• nya interaktioner och interaktionsmekanismer upptäcks ständigt även

för “gamla” läkemedel- ej sällan via fallrapporter!



Farmakodynamiska

läkemedelsinteraktioner

 Additiv, synergistisk, eller antagonistisk effekt från
samtidig användning av två eller fler läkemedel

synergistisk effekt av olika antibiotika (tbc)

överlappande toxicitet - etanol & benzodiazepiner

ökad risk för konfusion, urinretention vid samtidigt
intag av läkemedel med antikolinerga effekter

Ökad risk för QT-förlängning, serotonerga effekter

 beror på läkemedlens effekter på tex receptornivå
eller annan verkningsmekanism



Farmakodynamiska interaktioner: 

Exemplet warfarin

 Warfarin hämmar blodets koagulation

 NSAID påverkar trombocyternas aggregation genom hämning av 

tromboxansyntes 

 SSRI påverkar trombocytfunktion genom hämmad upptag av 

serotonin i cellerna

 kombinationen warfarin och NSAID eller SSRI ger ökad 

blödningsrisk



19 mars 2015Marine Andersson 35



När fundera över

läkemedelsinteraktion?

 Vid insättning

 Vid utsättning

 induktion kan försvinna och tidigare intitrerat läkemedel

kan nå toxiska nivåer

 Biverkningar

 Terapisvikt

 Vid problem efter rökstopp

 Vid problem efter dietförändring, använding av

naturläkemedel och liknande



Koncentrationsbestämning av psykofarmaka

 Misstanke om koncentrationsberoende biverkan

 Bristande effekt trots normal/hög dos

 Interaktion?

 Compliance?

 Komplicerande somatisk sjukdom

 Särskilda grupper (äldre, gravida, barn/ungdomar)

 Bestämning av individuellt riktområde/koncentration 
där god effekt erhållits, som stöd för framtida
bedömningar



Janusmed interaktioner och 

riskprofil
(tidigare SFINX) 

- interaktionsdatabas
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Litteratur

 Publicerade artiklar

 SPC-texter

 EPAR – Public assessment report

 Opublicerade data t.ex. abstrakt från kongresser

 Referenslitteratur (andra interaktionsdatabaser etc.)

 I normalfallet inte in vitro data

19 mars 2015Marine Andersson 40



Klassificering

Interaktionen saknar klinisk betydelse

Interaktionens kliniska betydelse är okänd 

och/eller varierar

Kliniskt betydelsefull interaktion som kan 

hanteras med till exempel dosjustering

Kliniskt betydelsefull interaktion som bör 

undvikas

19 mars 2015Marine Andersson 41

A

B

C

D



Dokumentationsgrad

0 - Data från studier av andra läkemedel med liknande                      

egenskaper.

1 - Data från ofullständiga fallrapporter och/eller in vitro-studier

2 - Data från väldokumenterade fallrapporter 

3 - Data från studier på friska försökspersoner och/eller      

pilotstudier på patienter 

4 - Data från kontrollerade studier på relevant patientpopulation 

19 mars 2015Marine Andersson 42



Skillnad mellan Janusmed Interaktioner  och 

SPC

 Janusmed Interaktioner baseras på en bedömning av tillgänglig 

litteratur inklusive SPC-texter

 Interaktioner som baseras på teoretiska resonemang utan 

tillräcklig vetenskaplig grund inkluderas inte i databasen

 Oftast små skillnader men i vissa fall skiljer sig innebörden åt 

betydligt

19 mars 2015Marine Andersson 43



Janusmed riskprofil
(arbetsnamn Pharao)

 En kompletterande, ny källa avs farmakofynamiska egenskaper

 Lancering 2017 janusinfo.se (endast inom SLL-net)

 Omfattar 9 farmakodynamiska egenskaper

 Alla läkemedel klassas 0-3 för dessa egenskaper

 Algoritm avgör risknivån (ingen känd risk, något –måttligt -

påtagligt ökad risk)

19 mars 2015Marine Andersson 44



Egenskaper i Janusmed riskprofil

 Antikolinerga effekter

 Blödningsrisk

 Förstoppning

 Ortostatism

 QT-förlängning

 Njurtoxicitet

 Sedation

 Kramprisk

 Serotonerga effekter

19 mars 2015Marine Andersson 45



Janusmed interaktioner och 

riskprofil
Mars 2017



- besvarar patientrelaterade 

läkemedelsfrågor

 Kontakta oss via:

• Remiss ”Farmakologisk  konsultation” i 

TakeCare

• karolic.karolinska.@sll.se

• 08-585 810 60

• www.karolinska.se/karolic

Frågeställare Preliminärsvar

Litteratursökning

Evaluering

Skriftligt svar

Drugline.seDiskussionsrond

Klinisk Farmakologi

Karolinska Universitetssjukhuset


