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Immunologisk aktivitet og biologiske legemidler 
påvirker legemiddelmetabolisme og -transport

BAKGRUNN
Cytokiner er endogene signalmolekyler som 
er viktige i signaloverføring mellom celler. 
Det finnes mange ulike cytokiner, blant de 
 vanligste er interferoner, interleukiner og 
TNF-α. Immunologisk respons og  frisetting av 
 cytokiner er involvert i en rekke sykdommer 
som for  eksempel autoimmune sykdommer, 
infeksjoner og kreft. I flere tiår har det vært 
kjent at cytokiner er involvert i regulering av 
ekspresjon og aktivitet av legemiddel meta-
boliserende enzymer (CYP-enzymer), og 
nylig har det blitt kjent at dette også gjelder 
 legemiddeltransportører (som for eksempel 
P-glykoprotein). CYP- enzymer og P-glyko-
protein er involvert i metabolisme,  distribusjon 
og ekskresjon av mange ulike legemidler. 
 Hensikten med denne artikkelen er å belyse 
hvordan inflammatorisk aktivitet og behand-
ling med biologiske legemidler  påvirker 
farmakokinetikken til en rekke  legemidler 
som er substrater for CYP-enzymer eller 
P-glykoprotein. 

INFLAMMASJON PÅVIRKER 
 FARMAKO KINETIKKEN TIL LEGEMIDLER
Immunologisk aktivitet og 
CYP-metabolisme
For cirka 35 år siden ble det oppdaget at 
akutt virusinfeksjon førte til betydelig økt 
 halveringstid av teofyllin hos barn med astma, 
med risiko for akutt teofyllintoksisitet (1, 2).  

Det ble tidlig vist at den observerte toksisiteten 
av teofyllin skyldtes nedregulering av CYP1A2 
(3, 4). Senere har også andre virusinfeksjoner 
(Herpes simplex, adenovirus, hepatitt A og C 
og hiv) vist seg å føre til en nedregulering av 
ulike CYP-enzymer (5–7). 

I tillegg til infeksjonssykdommer er det også 
vist endret farmakokinetikk av  legemidler hos 
pasienter med inflammatoriske sykdommer 
og kreft. Den største effekten er observert 
hos pasienter med revmatoid artritt, der det 
er vist henholdsvis tre og fire ganger  høyere 
 systemisk eksponering av  verapamil og 
 simvastatin  sammenliknet med friske  frivillige 
(8, 9). For flere pasientgrupper, blant annet 
pasienter med hivinfeksjon og  kreft pasienter, er 
det vist fenokonversjon av ulike CYP- enzymer, 
det vil si at pasienter  genotypet som raske 
omsettere blir en  fenotypisk  langsom  omsetter 
ved høy  sykdomsaktivitet (10). Etter hvert har 
flere vist at endret  aktivitet i CYP- enzymer 
ved  infeksjon/inflammasjon er  assosiert 
med økt uttrykk av  proin flammatoriske 
 cytokiner. Et eksempel på dette er en  studie 
i  ben margtransplanterte pasienter der 
det ble vist at høy  plasma konsentrasjon 
av interleukin (IL)-6 var assosiert med økt 
 plasmakonsentrasjon av ciklosporin (11).

Immunologisk aktivitet og 
legemiddeltransport
Sammenliknet med CYP-enzymer, er det 
foreløpig betydelig mindre kunnskap om 
 proinflammatoriske cytokiners betydning 
for regulering av P-glykoprotein. Det er 
 imidlertid noen få humanstudier som viser at 
inflammasjon er av betydning for  regulering 
av P-glykoprotein. I to ulike studier er det 
vist at P-glykoprotein mRNA og protein-
uttrykk er redusert hos pasienter med ulcerøs 
kolitt  sammenliknet med friske frivillige 
 forsøkspersoner og at nivåene er omvendt 
korrelert med sykdomsaktiviteten (12, 13). Det 
er også vist i post mortem-studier at nivåene 
av  P-glykoprotein i endotelceller i hjernen er 
lavere hos seropositive hivpasienter sammen-
liknet med hivnegative kontroller (14). 

Bildet virker å være mer komplekst for 
 P-glykoprotein enn for CYP-enzymer. For det 

SAMMENDRAG

Bakgrunn
Cytokiner er involvert i regulering av 
ekspresjon og aktivitet av legemiddel-
metaboliserende enzymer og lege-
middeltransportører. Hensikten med 
denne artikkelen er å belyse hvordan 
immunologisk aktivitet og behandling 
med biologiske legemidler kan påvirke 
farmakokinetikken til legemidler som 
er substrater for CYP-enzymer eller 
P-glykoprotein.

Metode
Artikkelen er basert på et skjønns messig 
utvalg av relevant litteratur etter søk i 
PubMed. 

Resultater
Både immunologisk respons i  forbindelse 
med sykdom og terapeutisk bruk 
av  cytokiner nedsetter legemiddel-
metabolisme via ulike CYP-enzymer. 
For de fleste legemidler som påvirkes er 
 økningen i systemisk eksponering rundt 
50 %.  Bortfall av immunologisk stimuli 
ved vellykket behandling vil kunne 
 gjenopprette opprinnelig metabolisme-
kapasitet og dermed føre til terapisvikt. 
Effekten av immunologiske stimuli på 
P-glykoprotein, og dermed effekten på 
farmako kinetikken til legemidler som 
er substrater for P-glykoprotein, er 
 forskjellig i ulike vev. 

Konklusjon
Behandling med cytokiner eller anti-
cytokiner er vist å påvirke regulering 
av CYP-enzymer og påvirker dermed 
også metabolisme av andre legemidler. 
 Påvirkningen er av en slik størrelse at det 
kan antas å ha klinisk betydning. 

HOVEDBUDSKAP 

Sykdommer som gir inflammasjon 
 påvirker nivåene av CYP-enzymer og 
P-glykoprotein hos pasienter.

Vellykket behandling av inflammasjon 
med biologiske legemidler kan føre til 
endret omsetning av en rekke legemidler.

Seponering av biologiske legemidler 
kan påvirke omsetningen av andre 
legemidler.
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første ser det ut til å være forskjell på effekt 
ved akutt og kronisk inflammasjon. Det er 
fremsatt en hypotese om at akutt  infeksjon 
og inflammasjon i hjernen kan føre til nedsatt 
aktivitet av P-glykoprotein, mens en kronisk 
inflammasjons tilstand kan lede til økt aktivitet 
av denne transportøren, og følgelig nedsatt 
distribusjon av visse  legemidler til hjernen 
(15). I tillegg er det etter hvert publisert en 
rekke  studier som viser ulik regulering av 
P-glyko protein i ulike vev. I motsetning til 
mage- tarmsystemet der proinflammatoriske 
cytokiner ser ut til å føre til reduserte nivåer 
av  P-glykoprotein synes det motsatte å være 
tilfelle i enkelte andre vev. Mest studert er 
maligne sykdommer, der  oppregulering av 
P-glyko protein forklarer fenomenet «multi 
drug  resistance» (16, 17). En  tilsvarende 
opp regulering av  P-glykoprotein er også 
vist i  perifere  blodceller hos  pasienter 
med  revmatoid artritt,  systemisk lupus 
 erythematosus, hiv og hos  organ transplanterte 
(14, 18–20). Funnene støttes av in vitro- studier 
der P-glykoprotein i lymfocytter induseres av 
ulike proinflammatoriske stimuli, som for 
eksempel IL-2 (21, 22). Oppregulering av 
P-glykoprotein i lymfocytter er et problem 
i behandling med legemidler som har sitt 
 virkested intra  cel lulært i lymfocytter, da det 
fører til reduserte  legemiddelkonsentrasjoner 
på virkestedet. Dette gjelder blant annet 
antivirale lege midler til bruk mot hiv og 
immunsuppressiva som  brukes i behand-
ling av autoimmune  sykdommer og ved 
organtransplantasjon.  

LEGEMIDDELINTERAKSJONER MED 
 BIOLOGISKE LEGEMIDLER 
Begrepet «biologiske legemidler» betegner 
en gruppe legemidler bestående av proteiner 
med immunmodulerende effekt. Innen denne 
legemiddelgruppen finner vi både cytokiner og 
anticytokiner (TNF-α-hemmere og interleukin-
hemmere) (tabell 1). Biologiske  legemidler 
er makromolekyler og sammenliknet med 
 tradisjonelle legemidler er det begrenset 
 kunnskap om disse legemidlenes farmakoki-
netikk. I  stedet for å elimineres fra kroppen 
via metabolisme med påfølgende  ekskresjon, 
 elimineres proteiner primært ved renal 
 filtrasjon og reseptormediert  clearance. Det 
faktum at biologiske legemidler ikke utsettes 
for metabolisme har ført til at det har vært lite 
fokus på legemiddelinteraksjoner vedrørende 
disse legemidlene og i  preparatomtalene 
omtales med få unntak bare farmakodyna-
miske interaksjoner.

Interferoner og CYP-metabolisme
Behandling med interferon brukes ved 
 sykdommer som for eksempel kronisk 
hepatitt, multippel sklerose og kreft. I 
 tillegg til effekten endogene cytokiner har 
på legemiddel metabolisme, vil eksogent 

 tilført interferon ytterligere kunne redusere 
 metabolismeaktiviteten via CYP-enzymer og 
dermed føre til redusert clearance av enkelte 
lege midler (tabell 2). Dette ble rapportert i 
1987 av Williams og  medarbeidere, som viste 
at  c learance av CYP1A2-substratet  teofyllin ble 
redusert med 30–80 % (23) dagen etter en 
enkelt  intra muskulær injeksjon med  interferon-α 
hos pasienter med kronisk  hepatitt B. Videre er 
det vist hos  kreftpasienter at  administrasjon av 
inter feron-α før  behandling med  cyklofosfamid 
førte til cirka 60 %  reduksjon i clearance 
og 140 % økning i Cmaks, sammenliknet 
med  administrasjon av interferon-α  etter 
 behandling med  cyklofosfamid (24). Effekten 
av  interferoner på  legemiddelmetabolisme 
er størst ved høye doser interferon som gis 
ved kreft og det er særlig legemidler som 
 meta boliseres via CYP3A4, CYP1A2 og 
CYP2C19 som påvirkes (tabell 2) (25). 

Monoklonale antistoffer og 
CYP-metabolisme
Monoklonale antistoffer (IL-hemmere og 
TNF-α-hemmere) brukes i behandling av 
auto immune sykdommer (revmatoid artritt), 

kreft og til behandling av akutte rejeksjons-
episoder hos organtransplanterte pasienter. 
Behandling med monoklonale antistoffer 
som fører til bedring av sykdommen vil også 
kunne  gjenopprette den sykdomsinduserte 
 reduksjonen i CYP-metabolisme. Konse kvensen 
av dette kan være terapisvikt hos pasienter 
som er lavt dosert på grunn av lav clearance 
(redusert nivå av CYP- enzymer) som følge av 
en aktiv sykdomstilstand. Ved bedring av syk-
dommen vil det reduserte nivået av  cytokiner 
kunne føre til at et mer normalt nivå av 
CYP-enzymer gjenopprettes. For eksempel ble 
det vist cirka 50 %  reduksjon i systemisk ekspo-
nering av  simvastatin etter behandling med 
tocilizumab, en effekt som vedvarte i fire uker 
etter injeksjon av  legemiddelet (9).  Eksemplet 
viser at vellykket behandling av sykdom og 
dermed reduserte nivåer av immunologiske 
mediatorer, kan føre til endret farmako kinetikk 
av andre lege midler og studien omtales i 
 preparatomtalen til  tocilizumab (26). 

Biologiske legemidler og interaksjoner med 
P-glykoprotein
Det foreligger lite data om potensielle 

Tabell 1. Oversikt over biologiske legemidler med immunmodulerende effekter 
 markedsført i Norge (oppdatert per mars 2015). 

Virkestoff Indikasjoner

Cytokiner, interferoner 

 Interferon α-2a Hepatitt, kreft
 Interferon α-2b Hepatitt, kreft
 Interferon β-1a Multippel sklerose
 Interferon β-1b Multippel sklerose
 Interferon γ-1b Kronisk granulomatøs sykdom 
 Peginterferon α-2a Hepatitt
 Peginterferon α-2b Hepatitt
 Peginterferon β-1a Multippel sklerose
 
Anticytokiner, interleukinhemmere

 Anakinra Revmatoid artritt
 Basiliksimab Organtransplantasjon
 Canakinumab Div. syndromer, urinsyregikt
 Tocilizumab Revmatoid artritt
 Siltuksimab Multisentrisk Castlemans sykdom
 Ustekinumab Psoriasis

Anticytokiner, TNF-α-hemmere

 Adalimumab Revmatoid artritt
 Certolizumab Revmatoid artritt
 Etanercept Revmatoid artritt
 Golimumab Revmatoid artritt
 Infliksimab Revmatoid artritt, ulcerøs kolitt, psoriasis

TNF; tumornekrosefaktor
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 interaksjoner mellom biologiske  legemidler og 
P-glykoprotein. Med bakgrunn i in vitro- studier 
og dyrestudier er det  imidlertid  grunnlag for 
å anta at den samme  effekten som gjelder 
for CYP-metabolisme også vil være aktuell for 
P-glykoprotein. Det er blant annet vist at både 
interferon-α og interferon-γ har  hemmende 
effekt på  P- glykoprotein og fører til økt 
 biotilgjengelighet av digoksin hos  rotter, men 
tilsvarende er foreløpig ikke vist hos  mennesker 
(27). En klinisk studie som  undersøkte en 
potensiell interaksjon mellom etanercept og 
digoksin konkluderte  imidlertid med at det ikke 
forelå en interaksjon (28). En liknende studie 
med samme konklusjon er også gjennomført 
for warfarin (29). Disse  studiene ble  imidlertid 
utført med friske  frivillige  forsøkspersoner uten 
forutgående inflammatorisk sykdom. For disse 
 legemidlene er det  overveiende sannsynlig at 
det vil  foreligge interaksjoner hos pasien-
ter som ikke vil oppdages i kliniske studier 
utført med friske frivillige forsøks personer. 
Dette påpekes også av Food and Drug 
 Administration (FDA) som anbefaler design av 
 kliniske studier slik at potensielle interaksjoner 
 oppdages (30). 

KLINISK BETYDNING AV LEGEMIDDELINTER  - 
 AKSJONER MED BIOLOGISKE LEGEMIDLER
Både immunologisk respons forbundet med 
en rekke sykdommer samt terapeutisk bruk av 

cytokiner er vist å nedsette metabolismen via 
ulike CYP-enzymer. Det motsatte, bortfall av 
immunologisk stimuli ved vellykket  behandling 
av sykdommen, vil kunne gjenopprette 
 metabolismekapasiteten til opprinnelig nivå og 
dermed føre til terapisvikt med enkelte andre 
legemidler. Både behandling med cytokiner 
og anticytokiner vil derfor kunne påvirke CYP- 
metabolisme av andre legemidler i en slik grad 
at det kan antas å ha klinisk betydning (tabell 
2). For de fleste legemidler som  påvirkes av 
behandling med cytokiner er økningen i 
 systemisk eksponering rundt 50 %, men med 
store individuelle variasjoner (tabell 2). Flere 
studier tyder på at grad av nedregulering av 
CYP-enzymer påvirkes av inflammasjonsgrad 
(11, 31, 32). Antakelig er det også slik at grad 
av inflammasjon betyr noe for i hvilken grad 
anticytokiner påvirker legemiddelmetabolisme. 
De fleste data som foreligger er fra studier 
utført på pasienter med kreft, hiv, hepatitt eller 
revmatoid artritt. For mange inflammatoriske 
sykdommer (blant annet inflammatoriske 
tarmsykdommer og psoriasis) er det ikke gjort 
interaksjonsstudier med biologiske  legemidler. 
Det er imidlertid vist at nivåene av IL-6 er 
 sammenliknbare hos pasienter med psoriasis 
og pasienter med revmatoid artritt, mens de er 
noe lavere hos pasienter med  inflammatorisk 
tarmsykdom (33, 34). Det kan derfor ikke 
utelukkes at pasienter med psoriasis vil være 

utsatt for interaksjoner av tilsvarende grad 
som pasienter med revmatoid artritt. Det er 
imidlertid nødvendig med interaksjonsstudier 
i hver enkelt pasientgruppe for å kunne si noe 
om grad av interaksjon for disse legemidlene. 

For P-glykoprotein er det gjort studier 
som viser økt ekspresjon av P-glykoprotein 
i  lymfocytter hos pasienter med autoimmune 
sykdommer som revmatoid artritt og  systemisk 
lupus erythematosus. Det økte uttrykket av 
P-glykoprotein i lymfocytter kan være en  faktor 
som bidrar til legemiddelresistens hos disse 
pasientene (18, 19). 

KONKLUSJON
Sykdom som involverer cytokiner kan påvirke 
farmakokinetikken til en rekke legemidler 
via endret regulering av CYP-enzymer og 
 P- glykoprotein. Oppfatningen av at  biologiske 
legemidler ikke forårsaker farmakokinetiske 
interaksjoner bør revurderes, da  behandling 
med både cytokiner og anticytokiner er vist å 
påvirke regulering av CYP-enzymer og  dermed 
også metabolisme av andre legemidler.   

Oppgitte interessekonflikter: Ingen
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REVIEW ARTICLE, SUMMARY

Disease-drug-drug interactions with 
 therapeutic proteins

Background
Cytokines are involved in the regula-
tion of expression and activity of CYP 
enzymes and drug transporters (such as 
P-glycoprotein). This article will focus on 
the effect of immunological response and 
treatment with therapeutic proteins on the 
pharmacokinetics of substrates of CYP 
enzymes or P-glycoprotein. 

Methods
Relevant literature from PubMed searches 
is reviewed. 

Results
Disease-related immunological response 
as well as therapeutic use of cytokines 
reduces drug metabolism through CYP 
enzymes. For most affected drugs, the 
effect of the reduced metabolism leads to 
an increased systemic exposure of about 
50 %. Successful treatment of inflamma-
tory diseases with anti-cytokines may 
increase the activity of CYP enzymes and 
thus lead to therapeutic failure. The effect 
of immunological stimuli on P-glycopro-
tein, and consequently the pharmaco-
kinetics of substrates of P-glycoprotein, 
varies in different tissues. 

Conclusion
Treatment with therapeutic proteins 
affects regulation of CYP enzymes, and 
consequently the pharmacokinetics of 
concurrently administered CYP substra-
tes, to an extent that may be considered 
clinically relevant. 
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