
BAKGRUNN OG HENSIKT
I henhold til forskrift om klinisk utprøvning
av legemidler til mennesker (FOR 2009-
10-30 nr 1321) kan man som farmasøyt
ikke selv virke som utprøver i en klinisk

studie (1). Det er derfor nødvendig å ha
godt samarbeid med leger eller tannleger
som er interessert i forskning for å kunne
utføre egeninitiert klinisk farmasøytisk
forskning. Når det gjelder forskning på
organtransplanterte, har Nyrefysiologisk
laboratorium ved Rikshospitalet i en
årrekke samarbeidet med Farmasøytisk
institutt om ulike hovedfagsprosjekter.
Samarbeidet startet med professor Knut
Joachim Berg som var sjef for laboratoriet
frem til 1997, og har fortsatt med nåvær-
ende sjef for laboratoriet, professor
Anders Hartmann. Begge har også vært
professor II ved Farmasøytisk institutt. Til
nå har nærmere 40 farmasistudenter utført
sitt hovedfagsarbeid ved laboratoriet.

Avdeling for medisinsk biokjemi, etter
hvert også Avdeling for farmakologi og
Kirurgisk avdeling ved Rikshospitalet har
vært andre gode samarbeidspartnere for
farmasøyter som er interessert i klinisk
forskning på legemiddelrelaterte problem-
stillinger knyttet til organtransplantasjon.
Samarbeidet mellom disse gruppene har
pågått i opp mot 20 år og har under
årene materialisert seg i åtte farmasøyt-
iske doktorgrader, og for to år siden ble
Centre for Immunopharmacology in
Transplantation (IMUP, www.imup.uio.no)
etablert. 
Hensikten med denne artikkelen er å

presentere et utvalg av kliniske studier 
på organtransplanterte pasienter der
farmasøyter har vært sentrale i utforming
og gjennomføring av studiene. Studiene
som presenteres er valgt ut for å illustrere
sentrale områder som er avgjørende for at
man skal lykkes med å gjennomføre
utprøverinitierte kliniske studier.

MATERIALE OG METODER
Kliniske studier utført på organtransplant-
erte pasienter der forfatterne har vært

sentralt involverte i alt fra planlegging,
utførelse og resultatvurdering, er gjennom-
gått. Materialet er selektert for å trekke
frem og beskrive sentrale aspekter ved
gjennomføring av kliniske studier.

RESULTATER OG DISKUSJON
Kliniske studier er svært omfattende pro-
sjekter. Det er mange forskjellige typer
oppgaver som skal utføres, alt fra
studiedesign, pasientrekruttering, blod-
prøvetaking, analysearbeid, datahåndter-
ing og statistiske analyser. I store industri-
sponsede studier har man ofte en spesial-
ist som tar seg av hver enkelt oppgave,
mens det i mindre, utprøverinitierte studier
ofte er én og samme person som utfører
mange forskjellige oppgaver. Uansett er
kliniske studier i stor grad et lagarbeid, og
det er viktig å få etablert et arbeidsmiljø
der hver enkelte spør seg hva man kan
bidra med istedenfor å være for opptatt av
å se hva man personlig får ut av det på
kort sikt. Et godt samarbeid har vært en 
av de største styrkene med forskningen 
på organtransplanterte pasienter ved
Rikshospitalet. Hva kan så en farmasøyt
bidra med i et slikt lagarbeid? 

Den klassiske oppgaven til farmasøyter
i kliniske studier er å håndtere studie-
medikamentene, alt fra oppbevaring, pro-
duksjon og utlevering til estimering av
compliance (etterlevelse). Men vår
spisskompetanse på legemidlers virkning
og farmakokinetikk, gode kunnskaper
vedrørende ulike typer av analysemetoder
og en god tverrfaglig forståelse er alle
nyttige egenskaper i forbindelse med
kliniske studier. Det er imidlertid viktig å
være klar over at man i tillegg til gode
kunnskaper innen legemiddelrelaterte
områder generelt også må ha god kjenn-
skap til det spesifikke terapiområdet man
skal studere.
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Kliniske studier er et viktig verktøy
innen klinisk forskning. For å sikre at
data fra kliniske studier er valide, er en
god studiedesign helt nødvendig. I
denne oversiktsartikkelen blir et utvalg
av studier initiert av forfatterne gjenn-
omgått for å illustrere noen utfordr-
ende aspekter vedrørende studiede-
sign. Studiene er utført på organtrans-
planterte pasienter, men det meste som
diskuteres vil være relevant også for
andre pasientgrupper.

Kliniske studier er et tverrfaglig sam-
arbeid der farmasøyter har en sentral
plass. Flere farmasøytinitierte kliniske
studier må utføres for å dokumentere
nytte av ulike farmasøytiske interven-
sjoner i fremtiden.

HOVEDBUDSKAP

Studiedesign som er tilpasset pasient-
gruppen er essensielt for en vellykket
klinisk studie.

Kliniske studier er lagarbeid og godt
tverrfaglig samarbeid er viktig.

Farmasøyter har relevant bakgrunn for
å bidra vesentlig i alt fra planlegging til
gjennomføring og resultatvurdering av
kliniske studier.

Farmasøyter bør vurdere bruken av
kliniske studier for å dokumentere ulike
former for farmasøytisk intervensjon.
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Finansiering 
Det koster mye å gjennomføre kliniske
studier, men med kreative ideer kan man
komme langt også med begrensede midl-
er. Egen arbeidsinnsats reduserer total-
kostnaden betraktelig, men det trengs fort-
satt midler til å dekke ulike typer av ana-
lyser og ikke minst studielegemidler. Når
det gjelder studier på organtransplanterte
pasienter har vi hatt et veldig godt samar-
beid med legemiddelindustrien som er
virksom innenfor dette terapiområdet.
Noen studier som vi har utført er substudi-
er av store multinasjonale kliniske studier
initiert av industrien (2, 3). Dette er en god
måte å få gjort interessante undersøkelser
innenfor rammene av en studie som allike-
vel utføres ved senteret. En begrensning er
likevel at det ikke alltid er nok pasienter
inkludert akkurat ved vårt senter. I multi-
nasjonale studier er det vanlig at hvert
senter kun bidrar med 10–12 pasienter
hver.

Ideen til fem studier har initialt kommet
fra oss, men så blitt utført som lokale enk-
eltsenterstudie i regi av ulike legemiddel-
firmaer, eller som en internasjonal
multisenterstudie styrt av oss i Oslo. En
annen måte å organisere denne type
studier på er at firmaet gir et økonomisk
bidrag og/eller fritt studielegemiddel. I
fem tilfeller har vi håndtert finansiering av
studiene på den måten og utført studien
helt selvstendig. Det vanligste er imidlertid

at vi selv dekker alle utgifter til studiene via
interne driftsmidler og stipend fra ulike
legater og fond. Denne formen for finansi-
ering er brukt i over ti tilfeller, men vi har
også fått dekket studielegemiddel av
Rikstrygdeverket via forskrivning på blå-
resept i et prosjekt.

Pasientrekruttering
Transplanterte pasienter er generelt opp-
tatt av at det blir utført forskning som kan
føre utviklingen på dette terapiområdet
fremover, og de er positive til å selv delta i
kliniske studier. Utsagn som «… om ingen
før meg hadde stilt opp på forskning,
hadde ikke jeg hatt muligheten til å bli
transplantert …» er vanlige. Det er der-
med ikke sagt at det er en enkel oppgave
å rekruttere pasienter til en studie. Det er
helt essensielt at man har med engasjerte
leger som har evnen til å kommunisere
godt med pasientene for å få et reelt
informert samtykke. Dette er ikke minst
viktig for å ikke inkludere pasienter som
stiller opp i kliniske studier basert på feil
premisser. Man kan ikke se bort fra at
noen kan føle at de står i «gjeld» til legene
som har gjort livet deres så mye bedre i
forbindelse med transplantasjonen, og
derfor føler et visst press til å bli med i
studier. På den annen side kan det nevnes
at vi har opplevd flere episoder der pasi-
enter som har vært med i ulike kliniske
studier senere kommer og spør om det

ikke finnes noen nye studier som de kan
være med i. Dette tolker vi som et kvalitets-
stempel på at vi utfører studiene på en god
og redelig måte.

Rikshospitalet er eneste transplanta-
sjonssenter i Norge og alle nyretransplant-
erte pasienter følges opp der i ca. tre
måneder etter transplantasjonen. Dermed
er det mulig å oppnå høy inklusjonsrate i
kliniske studier i denne tidlige fasen etter
transplantasjon. Etter denne perioden flytt-
er mange av pasientene til hjemsteder
langt unna, og lang reisevei kan da gjøre
oppfølgingsbesøk vanskelig. I de tilfeller
hvor man kun rekrutterer pasienter fra
nærområdet må man nøye vurdere om
den seleksjonen man vil få i pasientmater-
ialet er klinisk relevant.

Studiedesign
Ideelt sett skal kliniske studier være
randomisert og blindet for å unngå ulike
former for bias. Randomisering er som
regel ikke problematisk å få til, og vi bruk-
er ofte prefabrikerte randomiserings-
konvolutter i våre utprøverinitierte studier.
I industrisponsede studier er det mer van-
lig med telefon- eller internettbaserte
grensesnitt for å randomisere pasientene.

Blindede studier på transplanterte er
imidlertid mer komplisert å få gjennom-
ført. Generelt er det vanskelig å få tak i
placebomedisin hvis man ikke utfører
studier på oppdrag for industrien. Det
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koster ofte svært mye for firmaene å pro-
dusere placebomedisin, spesielt om de
ikke er i den tidlige fasen av produktutvikl-
ingen der det er vanlig at de må bruke
placebo. I fase IV-studier er det generelt
vanskelig å få tak i placebo, men vi har
klart det også i noen tilfeller (4). Andre
opplagte årsaker til at studiene ikke kan
være blindet, er om man som i en av våre
studier sammenlikner en oral og en intrav-
enøs behandling og samtidig vil samle inn
data på livskvalitet og hvilken administra-
sjonsform pasientene foretrekker (5). En
annen situasjon hvor blinding er vanske-
lig, er der hvor selve den farmakologiske
monitoreringen skal utprøves og doku-
menteres. Et eksempel på dette er en stor
studie som inkluderte 360 nyretransplant-
erte som ble randomisert til to armer, som
begge fikk samme legemidler (6). I inter-
vensjonsarmen ble azatioprin dosert i
henhold til målte konsentrasjoner av aktiv
metabolitt (6-tioguaninnukleotider, 6-
TGN), mens kontrollarmen fikk samme
legemiddel, men i standard dose uten
monitorering. Det finnes metoder for
blinding av utprøver og pasient i slike
studier også, for eksempel ved at alle pasi-
enter får et fast antall tabletter, hvor noen
er placebo og noen er aktive, men dette er
både kostbart og komplisert, såpass kom-
plisert at metoden i seg selv vil være et risi-
komoment. Dette må allikevel ikke for-
hindre at slike studier blir utført. Det er
viktig at man med «harde» endepunkter
får dokumentert eventuell nytte av tera-
peutisk legemiddelmonitorering (TDM) og
andre former for tiltak som skal forbedre
farmakoterapien. I dette tilfelle klarte man
faktisk å vise at monitorering av 6-TGN
hos nyretransplanterte ga signifikant færre
avstøtningsepisoder med den øvrige
immunsuppresjon som da var i bruk.

En stor utfordring når man utfører
interaksjonsstudier på immundempende
legemidler er at transplanterte pasienter
oftest ikke kan tas av denne behandlingen.
Vi må derfor mange ganger nøye oss med
å sammenlikne farmakokinetiske data
med historiske ikke-transplanterte kontroll-
er. Dette er langt fra optimalt i og med at
det er mange parametere som skiller kon-
trollene fra de transplanterte pasientene i
slike tilfeller, ikke bare om de bruker et
immundempende legemiddel eller ikke. I
slike situasjoner må man skaffe så gode
data som mulig å sammenlikne med, for
eksempel ved å bruke historiske kontroller
med samme grad av nyrefunksjonsnedsett-
else hvis det er relevant for farmakokine-
tikken til legemidlet som undersøkes (7).

I en studie der vi skulle undersøke ulike
doseringsstrategier for ciklosporin, utnyttet
vi rutinene rundt oppfølging av nyretrans-
planterte pasienter ved Rikshospitalet i den
tidlige fasen etter transplantasjon da vi
designet studien (8). Pasientene i denne
studien ble randomisert til enten å få styrt
ciklosporindoseringen ved hjelp av et
dataprogram vi har utviklet (9) eller å
følge standard prosedyre for ciklospor-
indosering. Basert på målte blodkon-
sentrasjoner øker eller reduserer legen
doseringen utfra tidligere klinisk erfaring. I
og med at det er et team av nefrologer ved
Rikshospitalet som utfører oppfølgingen av
de nyretransplanterte pasientene de første
tre månedene etter transplantasjon, kunne
oppfølgingen av kontrollgruppen dobbelt-
blindes ved at det ikke var samme klinik-
ere som sto for henholdsvis inkludering og
oppfølging av pasientene. Med denne
studiedesign sikret vi at kontrollpasientene
ikke ble fulgt opp ekstra nøye.

En viktig erfaring fra alle disse studiene
er at man må sikre tilstrekkelig materiale i
form av blod eller plasma, og eventuelt
biopsimateriale, ved tidspunkter der vikt-
ige endepunkter evalueres. Utviklingen
innenfor dette feltet er rask og i forbindelse
med våre mer eksplorative studier dukker
det ofte opp nye parametere som det er
interessant å få analysert, også etter at
studien er godkjent og påbegynt. Vi ser
det som viktig at man kan bruke inn-
samlede materialer fra disse studiene
optimalt. Hvis man må starte en ny studie
for å få svart på alle slike nye muligheter,
vil det være å betrakte som sløseri med
ressurser og uetisk med tanke på at unød-
vendig mange pasienter utsettes for en
belastning. Derfor er det også viktig å lage
det informerte samtykket «bredt» slik at
fremtidige analyser kan gjennomføres.
Dette har også de etiske komiteene åpnet
opp for i det siste.

Spesielle farmasøytiske vinklinger på
studier
Hva kan en farmasøyt tilføre i forbindelse
med utprøverinitierte kliniske studier?

Kunnskap om tilberedning og oppbe-
varing av legemidler har selvfølgelig en
sentral plass ved utføring av kliniske studi-
er. Ellers er vår generelle kunnskap om
legemidlers virkning og farmakokinetikk
ofte en viktig ressurs når en ny studie skal
designes. Ved utprøverinitierte eller forsk-
erinitierte studier, som man også kaller
det, kan det også være en farmasøyt som
er den forsker som initierer studien, i sam-
arbeid med et klinisk miljø. Våre grupper

har hatt fokus på farmakokinetikk og 
utført en rekke interaksjonsstudier på
immundempende legemidler (10–14). I
slike studier er det spesielt viktig å sikre at
man får tatt prøver på riktige tidspunkter
for å ha nok informasjon til å beskrive og
vurdere de ulike komponentene av lege-
midlenes farmakokinetikk. Ellers vil
farmasøyters kunnskap om interaksjons-
mekanismer kunne bidra til at man ser
muligheter for interessante studier som
kanskje ikke vil være like opplagt sett fra
det kliniske miljøet. Vi har for eksempel fått
undersøkt nye metabolismeveier for
diltiazem med utgangspunkt i en klinisk
interaksjonsstudie der vi også målte
metabolitter, ikke kun modersubstans som
ofte er vanlig i denne type studier (15,
16). Tilsvarende i en studie av mykofeno-
lat, der måling av hovedmetabolitten
mykofenolatglukuronid bidro til å påvise
og forklare mekanismen for interaksjon
mellom ciklosporin og mykofenolat (17).

Den tverrfaglige kunnskapen som
farmasøyter har innen både bioanalyse
og farmakoterapi åpner også for mulig-
heter som å måle legemiddelkonsentra-
sjoner i annet prøvemateriale enn blod. Vi
har for eksempel utført en studie der intra-
cellulære konsentrasjoner av ciklosporin
ble målt i T-lymfocytter, basert på at det er
der immundempende legemidler utøver
sin farmakologiske effekt (18). 

God kunnskap om farmakokinetikk
åpner også muligheter for å studere nye
metoder for TDM. Standard monitorering
av ciklosporin utføres for eksempel i dag
ved at det blir målt blodkonsentrasjoner av
ciklosporin rett før neste dose eller to timer
etter at dosen er gitt. Legene justerer dosen
opp eller ned basert på disse blodkon-
sentrasjoner i forhold til terapeutiske refer-
anseverdier. Denne justeringen av cikl-
osporindosen utføres mer eller mindre
etter skjønn, uten at man vet nøyaktig hvor
mye som skal til for å komme innenfor det
terapeutiske vinduet igjen. Som en mulig
forbedring har vi utviklet en populasjons-
modell for ciklosporin og testet den ut
klinisk (8, 9). 

TDM i sin tradisjonelle form er i dag en
av flere muligheter for individualisering av
legemiddelbehandlingen, eller «person-
alized medicine» som er blitt begrepet
internasjonalt. Andre metoder og tilnærm-
inger til dette er basert på ny kunnskap
innen farmakogenomikk og farmako-
dynamikk. Vi har eksempler på dette i
studier rundt mykofenolat og virknings-
mekanismen via hemming av enzymet
inosinmonofosfat-dehydrogenase (IMPDH).
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Etter å ha utviklet metoder for måling av
aktivitet og ekspresjon av IMPDH i lymfo-
cytter, har vi gjennomført flere studier i
samarbeid med klinikerne i transplanta-
sjonsmiljøet. Dette har bidratt til en større
forståelse rundt bruken av slike immunsup-
pressiva og ytterligere basalkunnskap om
virkningsmekanismene til legemidlet.
Tanken er også at man her kommer frem
til prinsipper for farmakodynamisk
monitorering som kan ta høyde for den
betydelige individuelle variasjon som man
ser i responsen på legemidler, etter at den
farmakokinetiske variabilitet er kompens-
ert eller forklart (3, 19–24).

Farmasøyter har en kunnskapsbak-
grunn som kvalifiserer for å kunne videre-
utvikle slike typer av TDM, og vil på dette
feltet sammen med de involverte klinikere
kunne tilføye ny og nyttig kunnskap og
erfaring til praktiseringen av individual-
isert behandling.

Klinisk farmasi er inne i en solid utvikl-
ing i Norge for tiden, og i den forbindelse
er det viktig at farmasøyter benytter mulig-
hetene som ligger i kliniske studier til å
videreutvikle dette fagfeltet. I lengden
holder det ikke bare å beskrive lege-
middelrelaterte problemer, man må også
kunne dokumentere effekter av ulike inter-
vensjoner for å videreutvikle klinisk
farmasi. Her er det farmasøyter som må ta
initiativet til nye studier, og som denne
artikkelen prøver å beskrive, er det
absolutt mulig basert på et godt samar-
beid med de andre profesjonene.

KONKLUSJON
I denne oversiktsartikkelen har vi vist at
farmasøyter kan ha en sentral plass i
utføring av kliniske studier. Fremtidig fokus
på kliniske studier vil blant annet være et
viktig verktøy for å dokumentere fordeler
med ulike typer av farmasøytisk interven-
sjon i klinikken.

TAKK
En stor takk rettes til våre samarbeidspartn-
ere innenfor organtransplantasjon ved
Rikshospitalet for godt samarbeid gjennom
mange år. Spesielt verdifullt har Nyre-
fysiologisk laboratoriums lange erfaring 
med å gjennomføre kliniske studier vært.
Innsatsen fra øvrige samarbeidspartnere
som klinikere, sykepleiere, bioingeniører, sti-
pendiater og hovedfagsstudenter har også
vært helt avgjørende for gjennomføringene
av de refererte studiene.

Oppgitte interessekonflikter: Ingen
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