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Sammanfattning  
Olika faktorer spelar roll för responsen av ett läkemedel. Etnicitet är en intressant faktor, som 

ständigt diskuteras. Skillnader i uttryck av CYP-enzym, proteintransportörer och receptorer mellan 

etniciteter tros påverka utfallet av responsen hos läkemedel, däribland substanser relevanta för hjärt-

kärlsjukdomar. Det är inte utforskat om etniska skillnader beror på genetiska eller icke-genetiska 

orsaker. Forskning som finns är inte fullständig.   
 

Syftet med litteraturarbetet är att studera om det förekommer skillnader mellan etniska folkgrupper 

som avser dosering, effekt och farmakokinetik för läkemedel som används vid hjärt-kärlsjukdomar.  

 

Fem studier används till litteraturarbetet. Studierna hämtas från databasen Pubmed. Den första studien 

undersöker skillnader i dosering vid warfarin behandling mellan olika etniciteter. Den andra studien 

studerar plasmaexponering av rosuvastatin mellan kaukasier och asiatiska folkslag. Tredje studien 

undersöker effekten av ACE-hämmaren enalapril hos svarta och vita patienter med 

vänsterkammardysfunktion. Fjärde studien behandlar effekten av betablockaren atenolol hos vita och 

svarta försökspersoner. Sista studien jämför effekten av klortalidon, kalciumkanalhämmare och ACE-

hämmare hos svarta och icke-svarta patienter med olika hjärt-kärlsjukdomar. Resultaten konstaterar 

att warfarin dosering skiljer sig mellan etniciteter. Plasmaexponering av rosuvastatin är större hos 

asiater än kaukasier. Graden av mortalitet är likartat hos vita och svarta patienter med 

vänsterkammardysfunktion vid behandling med ACE-hämmare. Atenolol är mer effektivt hos vita 

patienter för reduktion av hjärtfrekvens; klortalidon är effektivare hos svarta patienter vid vissa hjärt-

kärlsjukdomar.  

Studierna som presenteras beskriver skillnader i läkemedelsrespons för olika etniciteter. Skillnaderna 

förekommer i olika utsträckning samt betydelse. Det kan argumenteras för genetiska och icke-

genetiska orsaker till skillnader beroende på vilket läkemedel som studeras.  
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ABSTRACT 

 

There are many factors that play a role in the response of a drug. An interesting factor 

that is often discussed in the academia is the role of ethnicity. Differences in the 

expression of CYP enzyme, protein transporters and receptors between different ethnic 

groups believed to affect the outcome of many drugs relevant to cardiovascular disease. 

Polymorphism is believed to play an important role in this regard. Genetic alleles that 

differ through ethnicity-based polymorphism causes CYP enzymes and protein 

transporters to respond differently to different drugs. It is nevertheless not always fully 

explored if these ethnic differences are always due to genetic or non-genetic causes. 

 

There are however important changes toward the notion of recognizing ethnicity as a 

key role in pharmaceutical development. The Food and Drug Administration in the US 

have for example released guidance on how to define and work towards categorizing 

ethnicity in clinical research. There are also several western countries creating guidelines 

for drug therapy specific to ethnic groups.  

 

The purpose of this literary work was to study the differences between ethnic groups in 

terms of dosing, efficacy and pharmacokinetics of drugs used in cardiovascular disease. 

 

Five studies were used in the literary work. The first study examined the differences in 

dosing for warfarin therapy between different ethnicities. The second trial studied the 

plasma exposure of rosuvastatin between Caucasian and Asian people. The third study 

examined the effect of the ACE inhibitor enalapril in black and white patients with left 

ventricular dysfunction. The fourth study investigated the effect of beta blocker atenolol 

in white and black participants. The last study was done to compare the effect of the 

thiazide diuretic chlorthalidone against calcium channel inhibitors and ACE inhibitors in 

black and non-black patients.  

 

The results showed that warfarin dosage differs between ethnicities. Plasma exposure of 

rosuvastatin is different between Caucasian and Asian people. ACE inhibitors work 

better with white patients, atenolol is more effective for white patients and 

chlorthalidone works better in black patients with certain cardiovascular diseases. 

 

The studies presented indicate that there are differences in drug response in various 

ethnicities and these distinctions are different in extent and significance. It can be argued 

for genetic and non-genetic causes of differences depending on the drug being studied.  
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FÖRORD 
 

Denna litteraturstudie är en betydande del i examensarbetet på 15hp i farmaci som 

skrivits under tio veckor. Det är ett av de sista momenten för att fullborda 

kandidatexamen i farmaci och erhålla legitimation som receptarie.  

 

En person som förtjänar uppmärksamhet och tack är min handledare Ravi Vumma, 

universitetslektor på Linneuniversitetet i Kalmar. Ravis vägledning, stöd och 

engagemang har bidragit till en stor hjälp för arbetet som bedrivits under dessa tio 

veckor.  

 

Kalmar 2017-03-16 
Jehon Baftijaj 
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FÖRKORTNINGAR 
 

 

FDA                 Food and Drug Administration 
 
CYP450           Cytokrom P450-protein 
 
ABCB1            ATP-bindingcassettesub-family B member 1 
 
OATP1B1        Organic anion transporter protein 1B1 
 
SLCO1B1        Solute carrier organic anion transporter family member 1B1 
 
ADRB1            Beta-1 adrenergic receptor 
 
VKORC1         Vitamin K epoxid reduktas complex subunit 1 
 
SNP                  Single nucleotide polymorphism 
 
AUC                 Area under kurvan 
 
Cmax                  Maximala serumkoncentrationen 
 
CI                     Konfidensintervall 
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INTRODUKTION 

 

Relevansen av etnicitet som faktor i forskning 

 

Inom forskning debatteras det om huruvida etnicitet är en faktor som har någon 

betydelse. Denna diskussion är även aktuell när det gäller användning av olika typer 

av läkemedel. Kritiker anser att det är diskriminering att forska om etnicitet, eftersom 

det skapar en obehövlig klassificering av människor och även missbrukar ordet 

etnicitet. Å andra sidan finns det ett filosofiskt perspektiv som hänvisar till hjärtat; alla 

människor har ett rött hjärta, vilket gör det ologiskt att använda olika läkemedel till 

olika patienter baserat på deras etniska ursprung1. New England Journal of Medicine 

hänvisar till etnicitet som en förskönad bild av verkligheten. Skillnaderna mellan 

människor på etnisk nivå sträcker sig enbart till skillnader i hudfärg2. Tvärtom skall 

gener som ger uttryck för hudfärg inte kopplas till multigenetiska sjukdomar som 

exempelvis diabetes eller effekten av ett läkemedel: det är ett logiskt felbeslut. 

Dessutom har hudfärg aldrig varit grunden i etnisk kategorisering utan det har snarare 

varit kontinental härkomst. Exempelvis har kaukasier och asiater en gemensam 

hudfärg, men skiljer sig åt genom olika genetiska markörer baserat på deras 

geografiska ursprung. Etnicitet som definition inom den biomedicinska vetenskapen 

är således baserat på geografiskt ursprung och inte hudfärg.  

 

Ett synsätt som inte tar hänsyn till etnicitet inom den biomedicinska forskningen är 

något förespråkarna för etnisk klassificering ställer sig emot. Identisk behandling 

mellan etniciteter betyder inte lika behandling p.g.a. skillnader i olika genetiska 

markörer. Det är nödvändigt att samla information om patienter ur en etnisk synvinkel 

för att utforska möjligheten att spåra, identifiera och utreda orsakerna till etniska 

skillnader i både sjukdomsfall så väl som i behandlingsrespons. Det är viktigt att ta 

hänsyn till att fördela patientgrupper i kliniska studier baserat på etnicitet för att 

undvika risken att missa eventuella interaktioner och skillnader mellan grupperna3,4.  

 

Food and Drug Administration (FDA), USA:s motsvarighet till Läkemedelsverket i 

Sverige, har introducerat metoder för att definiera olika etniska subgrupper och 

definierade faktorer som tros bidra till skillnader. Food and Drug Administration har i 

grova drag delat in människor i fyra huvudsakliga etniska kategorier: asiater, 

latinamerikaner, afroamerikaner och kaukasier. Nämnda etniciteter anser FDA är 

viktiga för att säkerställa och jämföra resultat mellan olika studier och även för att 

kunna se potentiell skillnad i effekt och säkerhet. Etniska skillnader är en faktor som 

tas hänsyn till när kliniska studier bedrivs i USA. Food and Drug Administration 

beskriver tillfällen där substanser har möjlighet att skilja mellan etniciteter. Det finns 

tydligt definierade faktorer som bidrar till sensitivitet. Dessa är genetisk polymorfism, 

dos-respons-kurvor och variation i biotillgänglighet mellan grupperna5. 
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Läkemedelsboken är avsedd för vårdpersonal och ges ut av Läkemedelsverket i 

Sverige. I boken beskrivs kliniska principer inom vården, och där nämns etnicitet som 

en faktor till genetiska skillnader i läkemedelsrespons. Olika länder tar mer eller 

mindre hänsyn till etnisk-specifika rekommendationer för diagnos och behandling av 

en sjukdom inom vården. Vid en jämförelse av 4 västerländska länder (USA, Kanada, 

Storbritannien och Nederländerna) fanns det etnisk-specifika rekommendationer för 

hjärt-kärlsjukdomar. Rekommendationerna baseras på randomiserade och deskriptiva 

studier. USA har rekommendationer vid hypertoni, där det är viktigt att ta hänsyn till 

olikheter i farmakologisk respons hos etniciteter vid läkemedelsbehandling. 

Riktlinjerna som används i USA baseras på randomiserade kontrollerade studier. 

Storbritannien uppdaterade sina kliniska riktlinjer ur en etnisk synvinkel vid 

behandling av hypertoni. Patienter över 55 år med afrikansk bakgrund och med 

monoterapi mot hypertoni skulle behandlas annorlunda. Länderna skiljde sig åt i 

behandlingsspecifika rekommendationer baserat på etnicitet, men det fanns etnisk-

specifik information för olika sjukdomar i alla jämförda länder6,7.  

 

Farmakogenetik - genetisk variation i läkemedelsrespons 

 

Polymorfism  

 

Varje gen består av alleler. En allel nedärvs från varje förälder. Alleler benämns även 

som en genvariant. Alleler kan antingen vara av vild-typ eller av variant-typ. Det 

normala i en population är en uppsättning av två vilda alleler som går efter en genetisk 

monomorf modell. Monomorfism är normen i en population, där individer har lika 

genvarianter. Genetisk polymorfism uppstår när en variant allel ersätter den ena eller 

båda allelerna av vild-typ. Uppkomsten av polymorfism leder bland annat till att 

CYP-enzymernas metaboliska egenskaper påverkas. Människor med två uppsättningar 

av den varianta genen får ett CYP-enzym med egenskaper för långsam metabolism, 

medan människor med en uppsättning av vild-typ och variant-typ får minskad 

enzymatisk aktivitet. De som får multipla kopior av allelen av vild-typ får enzym med 

ultrasnabb metabolism. Läkemedel som ges till personer med långsam metabolism 

måste ha lägre dos än normalt, för att undvika allvarliga biverkningar9,10. Förmågan 

att metabolisera ett läkemedel varierar vid uttryck av monomorf modell eller polymorf 

modell. Se Figur 1. 

 

Cytokrom P450 enzym 

 

Det finns genetiska variationer av Cytokrom P450-enzymer, vilket leder till 

variationer i läkemedelsrespons. I kroppen finns det över 50 CYP450-enzymer. Deras 

funktion är att avgifta substanser som kommer in i kroppen. Enzymerna introducerar 

ett syre i läkemedelssubstratet och gör det mer hydrofilt, det kallas för en fas I 

reaktion. Det vattenlösliga substratet kan sedan föras ut via urinen. De har även en roll 

vid produktion av viktiga kroppsegna hormoner. Sex CYP-enzymer står för 90 % av 

metabolismen av läkemedel som används idag: CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, 

CYP3A4 och CYP3A58. Specifika gener kodar för varje CYP450-enzym. För att 
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särskilja alleler används sifferbeteckningar, ex. CYP2C9*1, *2, *3, etc. Exempel på 

CYP-enzym som kan få polymorfa uttryck är CYP2D6, CYP2C19 och CYP2C9.  
 

 

 
Figur 1. Modifierad med tillstånd från Läkemedelsverket9. På höger sida ses 

förmågan för ett polymorft enzym att metabolisera ett läkemedel, och vänster sida 

förmågan för ett monomorft enzym att metabolisera ett läkemedel. Texten med 

klamrarna i diagrammet anger behandlingsutfallet vid olika grad av metabolism. 

Gradlinjen på x-axeln är arbiträr. 

 

CYP2C9 är kliniskt relevant för olika läkemedel. Det har en central roll vid 

metabolismen av warfarin. Polymorfism uppkommer hos CYP2C9, vilket spelar roll 

för dosering av warfarin. Warfarin är ett läkemedel som används mot kardiovaskulär 

sjukdom. Två varianter av CYP2C9 är relevanta för dosering, CYP2C9*2 och 

CYP2C9*3. Personer som har nämnda varianter av CYP2C9 har större risk att råka ut 

för blödningsincidenter, vilket kan vara livshotande vid behandling med warfarin.  

CYP2C9*3 har även visat sig ha en reducerad metabolisk förmåga för alla substrat 

som den normalt sett katalyserar. En minskad metabolisk clearance iakttogs hos 

personer med CYP2C9*3 när de behandlades med warfarin11, 12. 

 

Transportörer 

 

Proteintransportörer spelar roll för läkemedelsupptag och eliminering. Många 

substanser använder membrantransportproteiner för att ta sig igenom cellmembran, 

ex. P-glykoprotein (P-gp). Proteinet kallas även för ATP-bindingcassettesub-family B 

member 1 (ABCB1). Transportören uttrycks av ABCB1-genen. ATP-

bindingcassettesub-family B member 1 transporterar substanser till och från cellen 

samt skyddar cellerna från yttre påverkan genom att avlägsna toxiska substanser. P-

glykoprotein har en viktig roll för farmakokinetik och farmakodynamik för läkemedel 

eftersom läkemedlets biotillgänglighet styrs av transportörberoende levermetabolism. 

Många läkemedel transporteras av ABCB1, ex. kardiovaskulära läkemedel. 

Läkemedel som interagerar med ABCB1 är ex. amiodaron, spironolakton, verapamil, 

digoxin, propafenon och diltiazem. Polymorfism har upptäckts hos genen som 
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uttrycker ABCB1 vilket har förtydligat vikten av att ta hänsyn till de genetiska 

förutsättningarna när läkemedel som interagerar med transportproteinet ges.  

 

En annan proteintransportör är organic anion transporter protein 1B1 (OATP1B1). 

Organic anion transporter protein 1B1 transporterar många endogena ligander in i 

cellen, men även läkemedelssubstanser. En viktig grupp läkemedel som nämnda 

transportör har medverkan i är statinerna. Transporten är särskilt viktig för leverns 

tillgänglighet av avpravastatin, då statinen inte kan förflyttas via passiv transport 

eftersom den är alltför hydrofil. Transportproteinet kodas av SLCO1B1-genen. Hos 

denna gen har polymorfism iakttagits. Det bidrar till egenskaper som kan försämra 

transporten av substanser. Biotillgängligheten av ett läkemedel påverkas av alla 

ovannämnda transportörer. Genetisk inverkan för uttryck av transportörer bland 

individer är inte lika klarlagd som hos enzymerna. Det finns dock klarlagda data över 

gener som styr över vissa typer av transportörer som är relevanta för 

läkemedelsanvändning vilket exemplifierats med ABCB1 och OATP1B19,13,14, 15.  

 

Övriga relevanta enzymer och receptorer 

 

Polymorfism uppkommer även hos kliniskt relevanta receptorer för kardiovaskulära 

sjukdomar. Ett väldokumenterat exempel är Beta-1-adrenerga receptorer (beta-1-

receptor), vilka finns i hjärtat. De stimuleras av endogent adrenalin och noradrenalin 

vilket ger upphov till ökad hjärtfrekvens samt kontraktilitet. Syftet med 

läkemedelsbehandling vid vissa kardiovaskulära sjukdomar är att rikta sig mot beta-1-

receptorn. Betablockare används för att blockera b1-receptorn. Därmed uppnås 

kliniska effekter som är betydelsefulla för behandlingen. Beta-1-receptorn kodas av 

ADRB1-genen.  

 

Det finns 13 studerade polymorfa former av beta-1-receptorn, vilka spelar roll för 

förändringar av beta-1-receptorproteinet. Följaktligen anses 2 av de 13 polymorfa 

formerna ha klinisk relevans, Ser49 och Arg389. Ser49 är lokaliserad på den 

extracellulära sidan och spelar roll vid ligandbindning av läkemedlet. Arg389 finns 

intracellulärt och hjälper till vid modulering av G-proteinkoppling. Förändringar som 

leder till glycin på position 49 och 389 leder till försämrad läkemedelsrespons.  

 

En klinisk studie med cirka 6000 deltagare visade att de som hade 

aminosyraförändringar på Ser49 eller Arg389 hade en ökad dödlighet vid behandling 

med verapamil16. Figur 2 visar strukturen för en beta-1-receptor hos en människa, 

inklusive de polymorfa former som uppkommer på receptorn.  
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Figur 2. Modifierad med tillstånd från Taylor17. Figuren visar en beta-1-receptor hos en 

människa. De 13 röda små prickarna indikerar polymorfa nukleotider som bidrar till 

förändringar av receptorns aminosyror. De ljusblåa cirklarna visar kliniskt relevanta 

polymorfa nukleotider. Glycin som förekommer på position 49 och 389, leder till försämrad 

läkemedelsrespons.  

 

B3 (subenhet av G-proteinet) är relevant vid kardiovaskulära sjukdomar. Polymorfism 

av b3 är välstuderat. Det bidrar till annorlunda läkemedelsrespons och ökad känslighet 

för kardiovaskulära sjukdomar. GNB3-genen kodar för b3. Den polymorfa formen 

C825T (cystein substitueras till en tymin på position 825) bidrar till högt blodtryck, 

fetma och metaboliskt syndrom. Gener involverade vid uttryck av G-proteinet kan 

vara kopplade till högt blodtryck: de ger upphov till uppkomsten av endogena 

vasokonstriktorer som endotelin och angiotensin II. Specifikt för C825T är 

kopplingen till ökat utbyte av natrium/väte och låg reninhalt hos patienter med högt 

blodtryck. Graden av läkemedelsrespons hos tiazid-diuretika visade små skillnader 

kopplat till C825T18,19.  

 

Vitamin K epoxidreduktas är ett enzym. Det har en C1-subenhet (VKORC1) och 

kodas av VKORC1-genen. C1-subenheten hämmas av warfarin, vilket leder till 

mindre Vitamin K. Följaktligen bildas det färre koagulationsfaktorer i kroppen. 

VKORC1-genen är välstuderad: det finns kategoriserade polymorfiska former vilka 

påverkar bildningen av Vitamin K. Den polymorfa formen G3673A är kopplad till 

lägre dosering av warfarin. Det bildas färre kopior av VKORC1 p.g.a. utbyte av G till 

A på position 3673. Färre kopior av VKORC1 leder till mindre Vitamin K. Detta 

kräver lägre dosering av warfarin. Den polymorfa formen C6484T kräver likväl lägre 

dosering av warfarin p.g.a. utbyte av C till T på position 6484. Polymorfism i 

VKORC1-genen påverkar farmakodynamiken av warfarin och påverkar därmed även 

doseringen. Det är relevant att ta hänsyn till eventuella mutationer i genen vid 

behandling20.  
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Vanliga läkemedel som används vid hjärt-kärlsjukdomar 

 

Warfarin 

 

Warfarin är ett antikoagulantia. Läkemedlet administreras oralt och används vid olika 

hjärt-kärlsjukdomar, som exempelvis tromboemboliska sjukdomar, förmaksflimmer 

och stroke. Warfarin hämmar VKORC1, vilket leder till mindre mängd Vitamin K. 

Minskad mängd Vitamin K leder till färre koagulationsfaktorer som faktor VII, IX 

och X. Doseringen av warfarin skiljer sig individuellt20.  

 

Rosuvastatin 

 

Rosuvastatin ingår i gruppen statiner. Statiner minskar mängden kolesterol i kroppen. 

Läkemedlet används mot många hjärt-kärlsjukdomar: familjär hyperkolesterolemi, 

hjärtsvikt, stroke och hyperlipidemi. Rosuvastatin är ett syntetiskt läkemedel som 

kompetitivt inhibiterar HMG-CoA reduktas. Enzymet har en viktig roll i 

kolesterolsyntesen21.  
 

Enalapril 

 

Enalapril är en ACE-hämmare. Läkemedlet används mot högt blodtryck och 

hjärtsvikt. ACE är ett enzym som katalyserar omvandlingen av angiotensin I till 

angiotensin II. När ACE hämmas av enalapril, bildas inte angiotensin II. Det leder till 

sänkt blodtryck22.  

 

Atenolol 

 

Atenolol är en betablockare och hämmar beta-1-receptorn. Läkemedlet används mot 

ex. högt blodtryck och angina. Beta-1-receptorn ger ökad hjärtfrekvens efter 

stimulering av noradrenalin och adrenalin. Denna effekt uteblir när atenolol blockerar 

receptorn16.  

 

Klortalidon 

 

Klortalidon är ett diuretikum. Läkemedlet hämmar resorptionen av natrium i distala 

tubuli. Det leder till en vätskedrivande effekt, vilket ger sänkt blodtryck. Klortalidon 

används vid hjärtsvikt och högt blodtryck19.  
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SYFTE 
 

Syftet med rapporten är att undersöka om det förekommer etniska skillnader i 

läkemedelsrespons för läkemedel som är relevanta vid hjärt-kärlsjukdomar. Motivet är 

att ta reda på skillnader bland olika etniciteter avseende dosering, effekt och 

farmakokinetik.  

Material och metod 
 

Syftet studeras genom en litteraturstudie. Skillnader i dosering, farmakokinetik eller 

effekt studeras hos läkemedel relevanta för kardiovaskulära sjukdomar. Studier som 

inkluderas i arbetet jämför olika etniska folkgrupper. Arbetet belyser kliniska studier 

som försöker påvisa etniska skillnader. Ingen specifik etnisk grupp kommer att 

behandlas. Jämförelserna hanterar läkemedel som är relevanta för kardiovaskulära 

sjukdomar. Studier som inte tar hänsyn till etnicitet och som inte påvisar skillnader i 

någon av de markörer som studeras, kommer att exkluderas. Även studier som inte är 

genomförda på 2000-talet kommer exkluderas från denna studie. För att söka efter 

relevanta artiklar till arbetet används databasen PubMed. De specifika läkemedel som 

avses att studeras inkluderar warfarin, atenolol, enalapril, rosuvastatin och klortalidon. 

Sökningar på läkemedlets namn samt kombinationer med: ”influence ethnicity”, 

”white”, ”black”, ”asian”, ”caucasian”, ”ethnic differences” samt ”ethnicity” 

genomförs. Studier hittas för varje specifikt läkemedel. Söktermer som används är 

”influence ethnicity warfarin”, ”atenolol ethnicity”, ”enalapril white black”, 

”rosuvastatin asian” och ”chlortalidone black”. Det hittas 55, 19, 10, 70 respektive 43 

artiklar för de olika ordkombinationerna. En artikel väljs för varje läkemedel. 

Artiklarna presenteras i tabellform, se tabell I.  
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Tabell I. Kort summering över författare, titel och läkemedel över studier som ingår i 

litteraturarbetet. 

Författare Titel Läkemedel 

Mai-Trang N Dang. et al. 

200523 

The Influence of Ethnicity 

on Warfarin Dosage 

Requirement 

Warfarin 

Bruce K. Birmingham. et 

al. 201424 

Rosuvastatin 

pharmacokinetics and 

pharmacogenetics in 

Caucasian and Asian 

subjects residing in the 

United States 

Rosuvastatin 

Derek V. Exner. et al. 

200125 

Lesser Response to 

Angiotensin-Converting-

Enzyme Inhibitor therapy 

in black as compared with 

white patients with left 

ventricular dysfunction 

Enalapril 

Daniel Kurnik. et al. 

200826 

β1-adrenoceptor genetic 

variants and ethnicity 

independently affect 

response to β-blockade 

Atenolol 

Jackson T. Wright. et al. 

200527 

Outcomes in Hypertensive 

Black and Nonblack 

Patients Treated with 

Chlorthalidone, 

Amlodipine, and Lisinopril 

Klortalidon 
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RESULTAT 
 

Etniska skillnader i dosering vid warfarin terapi 

The Influence of Ethnicity on Warfarin Dosage Requirement. Mai-Trang N Dang et 

al. 2005. 

 

För att ta reda på om etnicitet spelar roll vid dosering av warfarin genomfördes en 

retrospektiv studie. Det ställdes vissa krav på deltagarna: det fanns en 18-årsgräns för 

deltagande. Målsättningen för warfarin-behandlingen inkluderade ett international 

normalized ratio (INR) mellan 2–3. Behandlingen pågick i åtminstone 3 månader med 

minst 5 genomförda kliniska besök. Personer som exkluderades tog antibiotika eller 

antivirala läkemedel. Patienternas ålder, kön, vikt, etnicitet och olika 

sjukdomstillstånd granskades. Den etniska bakgrunden hos patienterna erhölls från 

sjukhusens medicinska dokumentation. Patienterna kategoriserades som antingen vita, 

afroamerikanska, asiatamerikanska eller latinamerikanska. Studien bestod av 345 

personer: 54 % vita, 27 % asiatamerikaner, 14 % afroamerikaner och 6 % 

latinamerikaner. Potentiella kofaktorer påverkade doseringen av warfarin, som 

exempelvis: ålder, kön, vikt, leversjukdom, hjärtfel, venös tromboembolism, 

användning av amiodaron, NSAID, HMG-CoA-inhibitorer, fibrater, resiner och 

vitamin E. Multivariat regressionsanalys användes för att notera förändringen av 

warfarin-doseringen kopplat till potentiella kofaktorer. Medelvärde användes med 95 

% konfidensintervall för att jämföra veckodosen av läkemedlet efter justering av 

kofaktorer. Doseringen av warfarin förutsågs enbart av variabeln etnicitet, utan 

påverkan från andra kofaktorer. 

I figur 3 presenteras doseringsskillnaderna mellan etniciteterna.  

 

 

 
Figur 3. Modifierad med tillstånd från Mai-Trang N Dang et al23. Figuren visar medelvärdet 

av veckodos (95 % CI) för att uppnå INR-målet mellan 2–3 för respektive etnisk grupp, efter 

justering av kofaktorer. För asiatamerikaner var det 24 mg, latinamerikaner 31 mg, vita 36 

mg och för afroamerikaner 43 mg. 
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Etniska skillnader i farmakokinetik med rosuvastatin 

Rosuvastatin pharmacokinetics and pharmacogenetics in Caucasian and Asian 

subjects residing in the United States. Bruce K. Birmingham et al. 2014. 

 

Studien syftade till att undersöka eventuella skillnader för läkemedelsexponering i 

kroppen. Rosuvastatin jämfördes mellan kaukasier och asiater. Open-label klinisk 

studie implementerades som metod. Personer som inkluderades i studien var av olika 

härkomst: kineser, filippiner, indier, koreaner, vietnameser, japaner och kaukasier. 

Kaukasier delades in i en grupp och resterande folkslag i en annan, där den 

sistnämnda benämndes asiater. Individerna som inkluderades hade ingen 

sjukdomshistoria. Personer som genomgått någon form av dietprogram 3 månader 

innan studien började exkluderades. Totalt ingick 184 personer i studien (varav 17 % 

kaukasier). Studien pågick i 3 dagar. Rosuvastatin (20 mg) administrerades dagligen 

efter 8 timmars fasta. Olika farmakokinetiska parametrar användes för att undersöka 

läkemedelsexponeringen mellan folkgrupperna. Den första parametern, area under 

kurvan (AUC), beskriver läkemedlets totala exponering över tid i kroppen. Den andra 

parametern inkluderade maximal plasmakoncentration (Cmax). De två nämnda 

parametrarna undersöktes för rosuvastatin och dess två metaboliter, N-desmetyl-

rosuvastatin och rosuvastatin lakton. Rosuvastatin omvandlas till N-desmetyl-

rosuvastatin och rosuvastatin lakton i kroppen. Statistiska beräkningar på medelvärde 

för AUC och Cmax utfördes mellan de etniska grupperna. Det gjordes SNP-test på 

SLCO1B1- och ABCG2-genen för att upptäcka eventuella influenser av polymorfism.  

 

Resultatet för AUC och Cmax presenteras i tabell II och III för icke metaboliserat 

rosuvastatin och N-desmetyl-rosuvastatin.  

 

Tabell II. Tabellen visar medelvärdet och spridning (med 95 % CI), för AUC och 

Cmax. Parametrarna presenteras för icke metaboliserat rosuvastatin. 

Parametrar Asiatiska folkslag Kaukasier 

AUC (ng*h/ml) 202 (186–218) 116 (97,4–138) 

Cmax (ng/ml) 22 (20,1–24,1) 11,9 (9,69–14,6) 

 

Tabell III. Tabellen visar medelvärdet och spridning (med 95% CI), för AUC och 

Cmax. Parametrarna presenteras för N-desmetyl-rosuvastatin.  

Parametrar Asiatiska folkslag Kaukasier 

AUC (ng*h/ml) 22,4 (20,2–24,8) 10,8 (8,6–13,6) 

Cmax (ng/ml) 3,16 (2,88–3,46) 1,72 (1,4–2,11) 

 

Halten av rosuvastatin lakton visade en genomsnittlig högre plasmaexponering för 

AUC (69 %) och Cmax (37 %) hos de asiatiska folkslagen.  

 

Resultaten hos de 138 patienter som genomgått genetisk analys av SLCO1B1-genen, 

visade ringa skillnader mellan populationerna. Det fanns mutationer i T521>C för alla 

populationer förutom för indierna, som hade vild typ allel T/T. Personer med T521>C 

mutation hade i genomsnitt större exponering av rosuvastatin för båda 
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farmakokinetiska parametrar. Nämnda iakttagelse sågs över alla etniska grupper. 

Utfallet av data för ABCG2-genen visade mutationer i C421>A. Mutationen var mer 

frekvent hos asiatiska grupperna än hos kaukasierna, med undantag för indierna. I 

genomsnitt var exponeringen av rosuvastatin högre hos personer som hade förändring 

i mutation för C421>A.  

 

Etniska skillnader i läkemedelsrespons med ACE-hämmare 

Lesser Response to Angiotensin-Converting-Enzyme Inhibitor therapy in black as 

compared with white patients with left ventricular dysfunction. Derek V. Exner et al. 

2001. 

 

För att undersöka om etniska skillnader i läkemedelsrespons påverkar utfallet av 

behandling med enalapril utfördes två randomiserade kliniska studier. Läkemedlet 

jämfördes mot placebo hos patienter med vänsterkammardysfunktion. Den första 

studien var en förebyggande studie där 580 vita och 404 svarta patienter matchades. 

Studie nummer två var en behandlingsstudie där 616 vita och 396 svarta matchades. 

Patienter som inte hade symptom på hjärtsvikt inkluderades i den förebyggande 

studien. Patienterna delades in i 1196 vita och 800 svarta från båda studier. Individer 

mellan 21–80 år med vänsterkammarejektionsfraktion av 0,35 eller mindre ansågs ha 

vänsterkammardysfunktion. Patienter med nytillkommen hjärtinfarkt, klaffsjukdom 

eller samexisterande sjukdomar exkluderades från studien. I studierna valdes patienter 

slumpmässigt att få upp till 20 mg enalapril eller placebo dagligen. Behandlingen 

pågick i genomsnitt 35 respektive 33 månader. Matchning mellan svarta och vita 

patienter utgick från variabler som påverkar resultatet. Patienterna matchades efter 

kön, ålder och det exakta värdet av vänsterkammarejektionsfraktion. Primär 

utfallsvariabel för båda studier var att undersöka dödsfall oavsett orsak och 

hospitalisering för hjärtsvikt. Statistiska data som användes var medelvärde och t-test. 

Cox proportional hazards-analys användes, där analyserna presenterades med 95 % 

konfidensintervall.  

 

Resultatet efter ett år visade ingen signifikant reduktion av systoliskt eller diastoliskt 

blodtryck för svarta patienter (P=0,58) men visade signifikant reduktion för vita (P= 

<0,001). Svarta patienter hade högre andel dödsfall jämfört med vita med 12,2 per 100 

personer-år jämfört med 9,7 per 100 personer-år för vita. Graden av 

sjukhusinläggningar skiljde sig mellan etniciteterna. Vita patienter hade jämfört med 

placebo en minskning på 44 % för risken av sjukhusinläggning p.g.a. hjärtsvikt 

jämfört med placebo (P <0,001). Svarta personer visade ingen markant reduktion av 

sjukhusinläggningar (P=0,74). Svarta patienter hade 7,9 mer sjukhusinläggningar per 

100 personer-år än vita patienter (P <0,001). Placebogruppen mellan svarta och vita 

hade liknande sjukhusinläggningsgrad. Svarta hade 2,8 mer per 100 personer-år än 

vita i placebogruppen (P=0,06). När resultaten justerades efter utbildningsnivå, 

ekonomisk status, tidigare diabetes och högt blodtryck, skiljdes inte resultaten längre 

åt på ett statistiskt signifikant sätt. Mortaliteten var likartad för båda etniciteter 

(P=0,68).  

 

 

 



16 
 

Etniska skillnader i läkemedelsrespons med betablockare 

β1-adrenoceptor genetic variants and ethnicity independently affect response to β-

blockade. Daniel Kurnik et al. 2008. 

 

Syftet med studien var att undersöka etniska skillnader mellan afroamerikaner och 

vita amerikaner i läkemedelsrespons för betablockaren atenolol. Motivet var att 

analysera om etniska skillnader beror på genetisk polymorfism i beta-receptorn. 

Antalet människor som inkluderades i studien var 165, varav 92 vita och 73 svarta. 

Inklusionskriterier för studien var personer mellan 18–50 år utan tidigare medicinsk 

historia. Personer som deltog fick en kontrollerande alkohol- och koffeinfri diet 6 

dagar innan studien började. Upplägget innebar att personerna under den 7:e dagen 

fördes in i ett temperaturreglerat rum, där blodprov togs. Efteråt cyklade personerna 

på en elektronisk liggande cykel i konstant hastighet på 60 varv per minut. 

Arbetsbelastningen ökade efter varannan minut, från 25 W till 50 W och sedan till 75 

W. Efter motionen vilade deltagarna i 10 minuter för att sedan administreras 25 mg 

atenolol. Efter 2 timmar och 45 minuter togs blodprov för att analysera 

plasmakoncentrationen. Försöket upprepades sedan ytterligare en gång. I kontrast till 

det nämnda upplägget gjordes ett SNP-test för Ser49 och Arg389. Hjärtfrekvensen för 

studien fastställdes genom datorprogram. Reduktion av hjärtfrekvens studerades över 

tid, och medelvärde samt AUC kalkylerades.  

 

Resultatet visade att plasmakoncentrationen mellan grupperna inte skiljde sig åt 

(P=0,46). Medelvärdet av plasmakoncentrationen var 64,2ng/ml hos svarta och 

67,5ng/ml hos vita.  

 

Effekten av atenolol visade att hjärtfrekvensen reducerades 1,75 gånger mer hos vita 

än svarta vid vila (P <0,001). Skillnaden i vila var i genomsnitt 3,8bpm (1,8–5,8 med 

95 % CI) mellan grupperna. I figur 4 presenteras reduktion av hjärtfrekvensen. 

Skillnaden blev lägre när resultatet justerades efter BMI, ålder och ADRB1-

genotyper.  

 

Vid motion gav atenolol upphov till en större reducering av hjärtfrekvensens AUC för 

båda etniciteter, men reduktionen var högre hos vita (P=0,006). Area under kurvan 

(AUC) visade en skillnad i medelvärde på 18,3bpm (5,6–31,1 med 95 % CI). Dessa 

skillnader noterades efter justering med icke-genetiska kovariabler och genotyper.  

 

Resultatet av SNP-testet visade på statistiskt signifikanta skillnader mellan 

etniciteterna. Svarta hade en frekvens av Gly49 på 25,7 % och vita på 11,0 % 

(P=0,001). Frekvensen av Gly389 var 42,4 % hos svarta och 29,3 % hos vita 

(P=0,014). Påverkan av polymorfiska uttryck av Arg389 visade att hjärtfrekvensens 

reduktion var högst hos Arg/Arg-gruppen, följt av Arg/Gly-gruppen. Lägst reduktion 

skedde hos personer med Gly/Gly. Effekterna noterades för båda etniciteter. Påverkan 

av hjärtfrekvens kopplat till Ser49-polymorfism noterades inte i studien. Resultaten 

var likartade i båda etniska grupper gällande genotypens påverkan. Polymorfa former 

av ADRB1 stod för ungefär 25 % av atenolols negativa kronotropiska effekt.  
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Figur 4. Modifierad med tillstånd från Daniel Kurnik et al. 200826. Figuren visar 

reduktionen av hjärtfrekvens för svarta (triangeln) och vita (cirkeln). Data presenterat i 

figuren är utan justering av icke genetiska och genetiska faktorer. Area under kurvan visar en 

statistiskt markant skillnad mellan etniciteterna för reduktion av hjärtfrekvensen (P=0,006). 

 

 

Etniska skillnader i läkemedelsrespons med tiazid-diuretika 

Outcomes in Hypertensive Black and Nonblack Patients Treated with Chlorthalidone, 

Amlodipine, and Lisinopril. Jackson T. Wright et al. 2005. 

 

En studie utfördes för att undersöka om ACE-hämmare eller kalciumkanalhämmare 

var mer effektiva än tiazid-diuretika. Studien undersökte effekten för reducering av 

kardiovaskulära sjukdomar bland svarta och icke-svarta (vita, indianer, asiater och 

andra icke specificerade). Analysen gjordes efter en dubbelblindad kontrollerad studie 

där 33 357 patienter (varav 35 % svarta) delades in i 2 grupper: en där patienter 

identifierades som svarta och en där de identifierades som icke-svarta. Dessa 2 

grupper delades sedan in i 3 mindre grupper, där vardera grupp fick antingen ACE-

hämmaren lisinopril, kalciumkanalhämmaren amlodipin eller tiazid-diuretikumet 

klortalidon. I tabell IV presenteras hur fördelningen såg ut för patienterna. Den 

primära utfallsvariabeln var att undersöka dödlig kranskärlsjukdom (CHD) och 

hjärtinfarkt. Sekundära utfallsvariablar inkluderade b.la stroke, mortalitet, angina och 

hjärtsvikt. Andelen som fick blodtryckstal under 140/90 mm Hg av läkemedlen 

undersöktes. Den genomsnittliga uppföljningen var cirka 5 år. Inklusionskriterier var 

att deltagarna var tvungna att vara över 55 år gamla med hypertoni och minst en 

riskfaktor för kardiovaskulära sjukdomar. Cox proportionsmodeller användes för att 

erhålla den relativa risken med 95 % konfidensintervall för den primära och sekundära 

utfallsvariabeln.  
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Tabell IV. Tabellen visar uppdelningen av svarta och icke-svarta. Grupperna delades 

in i 3 grupper där antingen lisinopril, amlodipin eller klortalidon tilldelades. Siffrorna 

beskriver andelen patienter i varje grupp.  

Svarta 

Lisinopril Amlodipin Klortalidon 

5369 3213 3210 

Icke-svarta 

9886 5835 5844 

 

Resultatet av blodtryckssänkningen visade att de svarta patienterna som efter 4 års 

behandling fick under 140/90 mm Hg var: 63,4 % med klortalidon, 60,2 % med 

amlodipin och 54,2 % med lisinopril. För vita var det 68,9 %, 68,6 % respektive 67,4 

%.  

 

Det fanns inga signifikanta skillnader i läkemedelseffekt för den primära 

utfallsvariabeln CHD mellan etniciteterna för amlodipin jämfört med klortalidon 

(P=0,95 för svarta och P=0,57 för icke-svarta) samt lisinopril jämfört med klortalidon 

(P=0,24 för svarta och P=0,29 för icke-svarta).  

 

Etniska skillnader i läkemedelseffekt vid jämförelse av lisinopril mot klortalidon för 

stroke, hjärtsvikt och flera kardiovaskulära sjukdomar noterades. I tabell V 

presenteras resultaten för svarta patienter och i tabell VI för icke-svarta patienter.  

 

Tabell V. Tabellen presenterar sjukdom, relativ risk och P-värde för svarta patienter 

som administrerades med lisinopril och klortalidon. Klortalidon var mer effektivt än 

lisinopril vid samtliga sjukdomar.  

Sjukdom Relativ risk P-värde 

Stroke 1,4 <0,001  

Hjärtsvikt 1,3 0,003 

Flera kardiovaskulära 

sjukdomar 

1,19 <0,001 

 

 

Tabell VI. Tabellen presenterar sjukdom, relativ risk och P-värde för icke-svarta 

patienter som administrerades med lisinopril och klortalidon. Klortalidon var 

likvärdigt i effekt med lisinopril vid samtliga sjukdomar. 

Sjukdom Relativ risk P-värde 

Stroke 1,0 0,97 

Hjärtsvikt 1,13 0,05 

Flera kardiovaskulära 

sjukdomar 

1,06 0,87 
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Summering av resultat 

Resultaten från artiklarna presenteras i en kort summering i tabellen nedan.  

 

Tabell VII. Tabellen summerar alla läkemedel med jämförande grupper där det 

kliniska utfallet mellan grupperna anges för respektive läkemedel.  

Läkemedel Jämförande etniska 

grupper 

Kliniskt utfall 

Warfarin Vita, latinamerikaner, 

afroamerikaner, 

asiatamerikaner 

Doseringsskillnader mellan 

grupperna. 

Rosuvastatin Kaukasier mot asiater Avsevärt högre plasmaexponering 

hos asiatiska folkslag än hos 

kaukasier.  

Enalapril Vita mot svarta Bättre läkemedelsrespons hos vita 

än svarta. När resultaten justeras 

efter socioekonomiska faktorer, 

skiljer sig inte resultaten åt med 

statistiskt signifikant styrka. 

Atenolol Vita mot svarta Bättre läkemedelsrespons hos vita. 

Större reducering av hjärtfrekvens 

hos vita än svarta vid motion och 

vila.  

Klortalidon Svarta mot icke-svarta En större förbättring i klinisk 

respons hos svarta än vita vid 

användning av tiazid-diuretika mot 

ex. stroke och hjärtsvikt. 

23,24,25,26,27 
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DISKUSSION 

 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka om det förekommer etniska skillnader i 

dosering, farmakokinetik och effekt för läkemedel som används vid hjärt-

kärlsjukdomar. Olika läkemedelssubstanser presenterades där skillnader påvisades i 

olika grad.  

 

Warfarin 

 

 

Warfarin-doseringen var olika mellan de olika etniciteter som användes i studien23, 

där statistiskt signifikant skillnad påvisades för de flesta jämförda grupperna. Studien 

visade att etnicitet var en självständig variabel vid warfarin-dosering. En annan studie 

som jämförde warfarin-dosering mellan asiater, kaukasier och afro-kariber visade 

likaså på etniska skillnader i dosering28. I denna studie behövde kaukasier minst 

dosering följt av asiater och sedan afro-kariber28. Resultatet som presenterades i 

litteraturstudien var i linje med nämnda studien28 där personer med afrikanskt 

ursprung krävde högst dosering och det konstaterades att etnicitet var en självständig 

faktor i doseringen av warfarin. Genetiska skillnader mellan etniska grupper som 

avser metaboliserande enzym kunde vara en orsak till detta. CYP2C9-polymorfism 

spelade roll för dosering av warfarin, vilket möjligen skiljde sig åt mellan etniciteter. 

Personer med polymorfism i CYP2C9*2 och CYP2C9*3 löpte större risk för 

blödningsincidenter och vidare noterades mindre metabolisk utsöndring hos personer 

med variant allel för CYP2C9*311,12. Polymorfiska former av VKORC1-genen kan 

troligen ha skiljt sig åt mellan etniciteter, vilket även detta bidrog till skillnader i 

doseringen av warfarin. Personer med polymorfism i VKORC1-genen behövde en 

lägre dosering av warfarin, vilket var viktigt att ta hänsyn till vid behandling20.  

 

En översiktsartikel som presenterade skillnader mellan etniciteter visade att 

CYP2C9*2- och CYP2C9*3-varianter fanns i högre frekvens bland vita än svarta och 

asiater29. Detta kan förklara skillnaden i dosering mellan vita och svarta, men lämnar 

dock utrymme för ytterligare spekulationer kring varför asiater krävde en lägre 

dosering. Samma artikel presenterade att relevanta VKORC1-varianter för warfarin-

dosering skiljde sig åt mellan etniciteter. Vita hade en frekvens av polymorfism på 

35–45 %, svarta 8–10 % och asiater 90–95 %29. Den avsevärt högre graden av 

polymorfisk frekvens bland asiatiska populationer förklarar troligtvis anledningen till 

att asiater krävde lägre dosering än vita21. En annan orsak som möjligen bidrog till 

skillnader mellan grupper var icke-genetiska faktorer. Kulturella skillnader, som ex. 

olika kosthållningar, mellan asiater, vita och svarta bidrog till doseringsskillnader. 

Potentiellt var halten av Vitamin K annorlunda mellan etniciteterna, vilket påverkade 

resultatet23. Halten av Vitamin K indikerade en begränsning i studiens utfall eftersom 

ingen analys utfördes för detta.  
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Rosuvastatin 

 

 

Etniska skillnader i plasmaexponering av rosuvastatin mellan kaukasier och asiatiska 

folkgrupper påvisades24. Värden som erhölls från studien presenterades med statistisk 

signifikant skillnad i plasmaexponering mellan etniciteterna. En genetisk analys av 

deltagarna utfördes för att eventuellt kunna förklara olikheterna. SLOC1B1-genen var 

viktig för bildning av OATP1B1 som transporterar statiner in i cellen9. Polymorfism i 

SLOC1B1 påvisades hos vissa av personerna, och korrelationer mellan 

plasmaexponering och polymorfism iakttogs men ingen koppling till etniska 

skillnader presenterades. Kosthållning är ett relevant exempel på faktorer som troligen 

bidrog till skillnader i exponering. Kosthållningen påverkar olika enzym och 

transportörer som är relevanta för läkemedelsmetabolism. Fytokemikalier som 

grönsaker, frukt, örter och kryddor är exempel på livsmedel som påverkar 

läkemedelsmetabolismen. Fett, protein och kolhydrater påverkar också enzymerna i 

kroppen30. Kaukasier hade signifikant högre dagligt kolesterol och kaloriintag än alla 

asiatiska folkslag24. Japaner och vietnameser hade även en lägre halt mättat fett än 

resterande grupper. Kroppsvikt och längd var större hos kaukasierna i studien än 

asiaterna, vilket troligen påverkade utfallet24.  

 

En likartad studie gjordes för att jämföra plasmaexponering av rosuvastatin mellan 

kineser, malaysier, indier och vita som levde i samma miljö31. Studien visade att 

plasmaexponering av rosuvastatin var betydligt högre hos kineser, malaysier och 

indier jämfört med vita. Förhållandet mellan kineser, malaysier och indier visade 2,31, 

1,91 respektive 1,63 gånger högre exponering jämfört med exponeringen hos vita. 

Studien genomförde ett genetiskt test på SLOC1B1-genen hos deltagarna, och inga 

korrelationer hittades på etnisk nivå31. Ingen av studierna bevisade ett samband mellan 

SLOC1B1-genen och plasmaexponering. Bristen på relation mellan polymorfism för 

SLOC1B1 på etnisk nivå betyder att andra genetiska eller icke-genetiska faktorer 

spelade roll för skillnader i plasmaexponering. Trots att studien inte visade en 

korrelation mellan polymorfism och etniska skillnader i plasmaexponering för 

SLOC1B1-genen, bör hänsyn tas till att merparten av asiatiska folkslag hade större 

frekvens av mutation för ABCG2-genen i C421>A. Personer med mutation i C421>A 

hade i genomsnitt större plasmaexponering, vilket troligen var en indikation på etniska 

skillnader. En större meta-analys gjordes för att studera om skillnaderna i 

farmakokinetik mellan personer från västvärlden och asiater spelar roll för 

läkemedelsrespons på rosuvastatin. Analys av 36 kliniska studier genomfördes, och 

ingen statistiskt markant skillnad påvisades mellan plasmaexponering och 

läkemedelsrespons för LDL-C-reduktion32. Utfallet av meta-analysens resultat tyder 

på att skillnader i plasmaexponering mellan etniska grupper saknade betydelse för 

läkemedlets effekt. Det här innebär att exponeringen av rosuvastatin skiljde åt sig 

mellan kaukasier och asiater, men detta har ingen stor klinisk betydelse. 
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Enalapril 

 

 

Skillnader mellan vita och svarta patienter med vänsterkammardysfunktion vid 

användning av ACE-hämmaren enalapril presenterades med signifikanta skillnader i 

responsen. Svarta patienter hade en högre grad av sjukhusinläggningar än vita, och 

reduktionen av blodtrycket var betydligt högre för vita patienter än svarta25. Studien 

jämförde ACE-hämmare och kalciumkanalhämmare mot tiazid-diuretika27. Resultaten 

visade att lisinopril fungerade sämre hos svarta än icke-svarta. Exempelvis hade svarta 

patienter avsevärt större risk att råka ut för stroke vid användning av lisinopril. Denna 

iakttagelse noterades inte hos icke- svarta27. En annan, mindre studie som jämförde 

tiazid-diuretika med ACE-hämmaren captopril visade att alla läkemedlen hade 

ungefär samma effekt på vita patienter, oavsett vilket av dem som användes33. ACE-

hämmare hade dock en sämre effekt på svarta patienter jämfört med tiazid-diuretika33. 

Effekten av enalaprils farmakologiska respons hos vita och svarta patienter studerades 

i ytterligare en studie, där utfallet visade att blodtrycksreduktionen var större hos vita 

än svarta patienter34. En större studie jämförde 533 svarta patienter med 2 046 vita 

patienter för att analysera effekten av quinapril på blodtryck. Studien visade att vita 

patienter svarade bättre på läkemedlet och fick en större reducering av blodtrycket35. 

Resultaten som presenterades i denna litteraturstudie var med andra ord i linje med 

andra studier inom området, där svarta patienter svarade sämre på ACE-hämmare 

jämfört med vita patienter. Detta stärkte bevisvärdet för resultatet i litteraturstudien 

p.g.a. mångfalden av liknande studier som gjorts. Genetiska orsaker till etniska 

skillnader i läkemedelsrespons för ACE-hämmare var inte lika klarlagda och 

studerade som ex. läkemedelsrespons för warfarin. Det fanns inte någon klarlagd 

information om polymorfism i ACE-genen som spelade roll för läkemedelsrespons. 

En intressant hypotes förklarade att afroamerikaner hade en lägre endogen halt av 

kväveoxid än amerikaner av europeiskt ursprung29,36. Denna studie36 förklarade 

möjligen orsaken till etniska skillnader i läkemedelsrespons. Det fanns dock 

begränsningar i denna litteraturstudie. För det första hade svarta patienter högre 

diastoliskt blodtryck vid utgångsläget för behandling. Svarta patienter hade också 

större historik för medicinering. Exempelvis medicinerades 62 % av de svarta 

patienterna och 36 % av de vita patienterna för hypertoni. Svarta patienter 

rapporterade även finansiella svårigheter i högre utsträckning än vita patienter, vilket 

tydde på skillnader i socioekonomiska faktorer. Andra socioekonomiska skillnader 

mellan grupperna var ex. att en lägre andel av de svarta patienterna var 

högskoleutbildade än bland de vita patienterna. Dessa faktorer gjorde att resultatet 

nödvändigtvis inte berodde på genetiska skillnader, utan även icke-genetiska.  

 

 

Atenolol 

 

 

Etniska skillnader i läkemedelsrespons för beta-1-blockaren atenolol påvisades26. 

Studien visade ingen korrelation mellan etniska skillnader och polymorfism i 

ADRB1-genen. Polymorfism på individuell nivå i Arg389 påverkade reduktionen av 

hjärtfrekvensen. Detta tydde på andra oidentifierade genetiska eller icke-genetiska 

faktorer som ligger till grund för etniska skillnader26. Studiens deltagare var unga, 
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friska personer utan några tidigare kardiovaskulära sjukdomar. Detta stärkte studiens 

värde eftersom skillnader i farmakologisk effekt bland etniciteter inte härleddes till 

olika typer av sjukdomar som orsak, utan begränsades till andra variabler som 

etnicitet. Studiens styrka försämrades p.g.a. det förhållandevis låga antalet deltagare: 

92 vita och 73 svarta. När genotyper analyserades blev andelen deltagare för lågt. 

Detta innebär att ingen rättvis bild gavs då vissa genotypiska grupper bestod av enbart 

ett dussintal deltagare. Det här i sin tur gjorde att det blev en för svag analys när 

genotyper analyserades som hypotes för orsak till etniska skillnader. Forskarnas 

slutsats om att polymorfism i ADRB1 inte var anledningen till etniska skillnader 

behövde nödvändigtvis inte stämma p.g.a. den svaga analysen. För att utmana 

forskarnas slutsats fanns det ett annat experiment som visade att allel-frekvensen av 

Gly389-polymorfism mellan kaukasier och afroamerikaner skiljde sig åt markant, då 

frekvensen var högre hos afroamerikaner (P=0,018). Den högre frekvensen av 

polymorfisk form av Gly389 hos afroamerikaner kunde förklara orsaken till att 

atenolol fungerade bättre på vita patienter35. Det förekom skillnader i effekt mellan 

svarta och vita patienter i en annan äldre dubbelblindad studie som jämförde effekten 

av betablockaren propanolol38. Resultatet av den här studien visade att beta-1-

blockaren propanol öl hade större effekt hos vita än svarta patienter med hypertoni38. 

 

Klortalidon 

 

 

Klortalidon jämfört med lisinopril fungerade betydligt bättre för svarta patienter än 

vita patienter vid stroke (RR=1,4 hos svarta och RR=1,0 hos vita) och hjärtsvikt27. 

Mestadels visade studiens primära och sekundära utfallsvariabel inte någon skillnad 

mellan etniciteterna, vilket tydde på lika effekt för läkemedlen vid hjärt-

kärlsjukdomar. Uppfattningen om att kalciumkanalhämmare och ACE-hämmare 

fungerade sämre än tiazid-diuretika för svarta och icke-svarta stärktes. Det ska dock 

tas hänsyn till att det iakttogs signifikanta skillnader vid exempelvis stroke och CVD. 

Resultatet visade att tiazid-diuretika bör ges till svarta patienter före ACE-hämmare 

vid behandling av stroke p.g.a. den avsevärt högre riskreduktionen. Studiens styrka 

utmärktes p.g.a. det stora antalet deltagare: tusentals patienter i respektive grupp 

deltog, vilket gjorde resultatet mer sanningsenligt27. Studiens resultat visade att tiazid-

diuretika var en läkemedelssubstans som fungerade väl hos svarta patienter, och 

ibland även bättre än hos icke-svarta. En annan klinisk studie stärkte tidigare resultat 

om att tiazid-diuretika gav större antihypertensiva effekter hos svarta jämfört med vita 

patienter. Tiazid-diuretika var mer effektivt än ACE-hämmare hos svarta patienter för 

blodtryckssänkande effekter33,38. Resultat från andra studier visade en utgång liknande 

den som presenterades i denna litteraturstudie, vilket stärker trovärdigheten för att 

tiazid-diuretika fungerar bättre hos svarta patienter. Den genetiska förklaringen till 

skillnader ligger troligen i att svarta patienter hade en betydligt högre frekvens av 

C825T-polymorfism (som ledde till ökat natrium- och väteutbyte) än vita (76,1 % mot 

28,9 %)19. Verkningsmekanismen av tiazid-diuretika handlade om att hämma 

resorptionen av natrium, vilket gjorde att svarta patienter svarade bättre p.g.a. det 

ökade utbytet som hämmades19.  
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SLUTSATSER 
 

Konklusioner som drogs i denna studie var att det förekom etniska skillnader när det 

gäller läkemedel som används vid hjärt-kärlsjukdomar. Skillnaderna avsåg 

läkemedelseffekt, dosering och farmakokinetik beroende på vilket läkemedel som 

studerades. Distinktionerna som noterades var av olika grad och av olika betydelse.  

 

• Dosering av warfarin skiljde sig åt mellan etniciteter. Detta stärktes med andra 

studier som påvisade liknande data.  

• Rosuvastatins plasmaexponering bekräftades av liknande studier. Enligt meta-

analyser behövde dock inte exponeringen tyda på skillnad i läkemedelseffekt.  

• ACE-hämmaren enalapril fungerade sämre hos svarta patienter än vita. Detta 

beror dock troligen på socioekonomiska faktorer. Andra studier visade mer 

övertygande resultat om att ACE-hämmare har en sämre effekt på svarta 

patienter.  

• Betablockare hade bättre effekt hos vita patienter än svarta. Vidare fungerade 

tiazid-diuretika i vissa fall bättre hos svarta patienter jämfört med vita.  

 

Denna litteraturstudie fokuserade primärt på att illustrera skillnader i 

läkemedelsrespons, och sekundärt på att diskutera eventuella orsaker till dessa. Det 

vore intressant om fler studier utfördes där huvudsyftet låg i att undersöka orsaken till 

dessa etniska skillnader.  
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