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Förkortningar och definitioner  

5-HT = 5-hydroxytryptamin; serotonin 

5-HTT = Serotonintransportör 

5-HTTLPR/HTTLPR = Polymorf region i SLC6A4 

aCC = Främre cingulum cortex 

BDNF = Brain-Derived Neurotrophic Factor; nervtillväxtfaktor 

CI = Konfidensintervall 

CGI-I = Clinical Global Impressions Improvement; skattningsskala 

COMT = Katekol-O-metyltransferas 

CSTC-krets = Kortiko-striato-talamo-kortikal krets; typ av nervkrets i hjärnan 

CYP/CYP450 = Cytokrom P450 

DAT = Dopamintransportör 

DISP1 = Dispatched RND transporter family member 1 

DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

DRD2 = Dopaminreceptor D2 

FDR = False Discovery Rate; statistisk metod för att upptäcka typ-1 fel 

GABA = Gammaaminosmörsyra 

GPC6 = Glypikan-6 

GRIN2B = N-metyl-D-aspartat-receptor 2B; glutamatreceptor 

GWAS = Genome-Wide Association Study; genomvid genotyping 

HTR = 5-hydroxytryptaminreceptor 

KBT = Kognitiv beteendeterapi 

MAO-A = Monoaminooxidas A 

Met = Aminosyran metionin 

NET = Noradrenalintransportör 

NR = Non-responder; patient som ej svarar på behandling 

OCD = Obsessive-Compulsive Disorder; tvångssyndrom 

OFC = Orbitofrontala cortex 

PCDH10 = Protocadherin 10 

PKC = Proteinkinas C 

PLCB1 = Fosforlipas C beta 1 

RCT = Randomiserad kontrollerad studie 

RP = Responder; patient som svarar på behandling 

SDS = Sheehan Disability Scale; skattningsskala 

SLC = Solute carrier; en grupp gener som kodar för membrantransportproteiner 

SLC1A1 = Kodar för glutamattransportören excitatorisk aminosyratransportör 3 

SLC6A2 = Kodar för noradrenalintransportören NET 



 

II 
 

SLC6A3 = Kodar för dopamintransportören DAT 

SLC6A4 = Kodar för serotonintransportören 5-HTT 

SNP = Single Nucleotide Polymorphism; enbaspolymorfism 

SNRI = Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare 

SRI = Serotoninåterupptagshämmare; inkluderar SSRI, SNRI och TCA 

SSRI = Selektiva serotoninåterupptagshämmare 

STin2 = Polymorf region i SLC6A4 

TCA = Tricykliska antidepressiva 

Val = Aminosyran valin 

Y-BOCS = Yale Brown Obsessive Compulsive Scale; skattningsskala 
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Sammanfattning 

Tvångssyndrom (OCD) är en psykiatrisk diagnos med ett ofta kroniskt förlopp, en delvis 
okänd etiologi och brist på adekvat behandling. Serotoninåterupptagshämmare (SRI) 
utgör första linjens läkemedelsbehandling, men för omkring hälften av patienterna är 
effekten av preparaten otillräcklig. I sökandet efter prediktorer som kan förutsäga 
behandlingsutfallet har kliniska och demografiska faktorer associerats med variationer i 
respons av SRI hos individer med OCD. Forskningsunderlaget har dock inte varit 
tillräckligt för en klinisk tillämpning. Samtidigt har genetiska variationer associerats med 
variationer i respons av SRI hos individer med egentlig depression varav flertalet är 
kopplade till föreslagna riskgener för OCD. Då strategier för att förutsäga kliniskt utfall 
skulle kunna minska morbiditeten, reducera totala läkemedelskostnader och bidra till en 
mer etiskt korrekt behandling är syftet med studien att undersöka betydelsen av genetisk 
variation för respons av SRI vid indikationen OCD. 

Vid artikelsökningar som utfördes i PubMed under perioden 2018-01-15 till 2018-02-06 
påträffades elva kandidatgenstudier och två genomvida associationsstudier som behandlar 
farmakogenetik för SRI-behandling vid OCD. Resultatet av dessa studier antyder att 
genetiska variationer i 5-hydroxytryptaminreceptor 2A (HTR2A), solute carrier 6A4 
(SLC6A4), SLC1A1, katekol-O-metyltransferas (COMT), brain-derived neurotrophic factor 
(BDNF), cytokrom P450 2D6 (CYP2D6) och rs17162912 kan ha betydelse för respons av 
SRI vid OCD. Det saknas dock evidens för att någon enskild genetisk markör skulle kunna 
förutsäga behandlingsutfallet i fråga. Området präglas av inkonsekventa resultat och 
fynden bör uteslutande ses som preliminära då resultatet baseras på småskaliga studier 
med bristande validitet och potentiella källor till confounding. Då utfallet av behandlingen 
utgör ett komplext samspel mellan genetiska, miljömässiga och personliga faktorer är det 
ytterst tveksamt om farmakogenetisk testning vid OCD kan ha en framtida roll i klinisk 
praxis. Trots detta är fler och större farmakogenetiska studier av SRI-behandling vid OCD 
av stort intresse för att öka kunskapen inom ett ofullständigt kartlagt medicinskt område 
och bidra till upptäckter av nya läkemedelsmål för ett tillstånd som saknar adekvat 
behandling. 
 
 
 
Nyckelord: farmakogenetik; farmakogenomik; OCD; serotoninåterupptagshämmare; 
tvångssyndrom
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1. Introduktion 

1.1 Tvångssyndrom 
Tvångssyndrom (OCD) är en psykiatrisk diagnos med en livsprevalens på omkring 2 % och 
en jämn könsfördelning. Syndromet debuterar vanligen i barn- eller ungdomsåldern och 
kännetecknas av tvångstankar (obsessioner) och/eller tvångshandlingar (kompulsioner) 
[1]. Komorbiditet med depression är vanligt och diagnosen förekommer ofta tillsammans 
med andra psykiatriska diagnoser såsom autismspektrumstörning och Tourettes syndrom 
[2]. Enbart 20 % av de som drabbas är fullständigt återställda efter 40 år varför tillståndet 
i de flesta fall bedöms vara kroniskt [1]. 

 

1.2 Symtom och diagnostik 
Med tvångstankar menas återkommande tankar, impulser eller fantasier som upplevs 
oönskade och påträngande. De går emot den drabbades normala uppfattningar vilket 
framkallar ångest, obehag eller tvivel. Känslorna lindras ofta genom meningslösa 
handlingar eller mentala ritualer, så kallade tvångshandlingar [1]. Typiska tvångstankar är 
överdriven rädsla för att smittas av en allvarlig sjukdom, rädsla för att oaktsamt orsaka en 
katastrof såsom en brand eller rädsla för att oavsiktligt råka döda någon i sin omgivning. 
Med tankarna tillkommer exempelvis överdriven handtvättning, överdrivet noggrann 
städning eller upprepade kontroller av spisplattor och dörrlås [1-3]. Många personer med 
tvångssyndrom har idéer om att saker måste placeras på ett visst sätt, utföras i en viss 
ordning eller upprepas ett visst antal gånger. Det kan handla om att dricksglaset måste 
placeras på en exakt plats, att mobiltelefonen måste ligga i en viss riktning på bordet eller 
att lampknappen måste slås av och på tills den rätta känslan uppnås. Osäkerheten som 
uppkommer medför ofta att den drabbade kräver bekräftelse från anhöriga för att våga gå 
vidare i vardagen [2]. 

Inslag av symtomen som ses vid OCD förekommer som normalbeteende. Hos 
normalbefolkningen kan dock tankarna som uppstår snabbt negligeras och ritualerna 
upplevs inte som plågsamma. Många personer kontrollerar dörrlåset eller spisplattan en 
extra gång, känner obehag för talet 13 eller har fixa idéer såsom att undvika att trampa på 
strecken mellan gatuplattorna. Vid tvångssyndrom påverkar däremot dessa tankar 
och/eller handlingar det vardagliga livet [2]. Den drabbade kan exempelvis gå fram och 
tillbaka för att kontrollera dörrlåset så många gånger att han eller hon kommer för sent till 
arbetet eller undvika att hålla i sitt barn på grund av rädslan för att råka slå ihjäl det. 

Diagnosen ställs utifrån kriterier i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM) där ett centralt kriterium är att symtomen är tidskrävande eller orsakar betydande 
funktionsnedsättning alternativt lidande [4]. För att bedöma symtomens omfattning och 
svårighetsgrad hos patienter som diagnostiserats kan symtomskattningsskalan Yale Brown 
Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) användas. Skalan är ett specifikt mätinstrument för 
OCD och tillämpas som en semistrukturell intervju där såväl behandlare som patient deltar 
[2]. Instrumentet består av en symtomchecklista med exempel på vanliga tvångstankar och 
tvångshandlingar samt tio frågor där varje svar graderas mellan 0 och 4 utifrån symtomens 
svårighetsgrad. Totalpoängen kan variera mellan 0 och 40 där högre poäng indikerar 
svårare symtom. Skalan anses som ”the golden standard” och har en hög känslighet för 
förändringar i symtom. Den är därför lämplig i forskningssammanhang, men i klinisk 
praxis är ofta andra, mindre tidskrävande, skattningsskalor mer lämpade [2, 4]. En skala 
med hög klinisk applicerbarhet är Clinical Global Impressions Improvement (CGI-I) – en 
sjupunktsskala som mäter förbättringsgraden av psykiatriska symtom efter insatt 
behandling. Skalan, som till skillnad från Y-BOCS inte är specifik för OCD, tillämpas genom 
att behandlaren skattar förändringen i symtom sedan behandlingsstart där 1 innebär bästa 
tänkbara förbättring, 4 innebär ingen förändring och 7 innebär värsta tänkbara försämring 
[5]. För bedömning av vardaglig funktionsnivå vid OCD kan Sheehan Disability Scale (SDS) 
användas. Den här skalan är ett kort formulär som tar hänsyn till tre dimensioner av 
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vardagsfunktion och ger totalpoängen 0–30 (ingen funktionsnedsättning – kraftig 
funktionsnedsättning). SDS anses ha hög reliabilitet och validitet för psykiatriska 
diagnoser i allmänhet [6]. 

 

1.3 Etiologi och patofysiologi 
Patofysiologin vid OCD är komplex och orsaken till tillståndet är inte fullständigt kartlagd 
[1-2]. Biologiska förklaringsmodeller involverar neurokemisk dysfunktion och störningar 
av specifika nervkretsar i hjärnan [7]. Serotonerg dysfunktion har länge ansetts spela en 
primär roll i patofysiologin med utgångspunkt i att serotoninåterupptagshämmare (SRI) 
kan lindra symtomen, men nyare forskning antyder att även dopamin, glutamat och 
gammaaminosmörsyra (GABA) är av betydelse [1-2]. 

Överföringen av nervimpulser mellan olika delar av hjärnan sker via nätverk, så kallade 
kortiko-striato-talamo-kortikala (CSTC) kretsar. Vid OCD föreligger en störning i den 
CSTC-krets som innefattar orbitofrontala cortex (OFC), främre cingulum cortex (aCC) och 
de balasala ganglierna [8-9]. Denna krets involverar ovannämnda neurotransmittorer 
vilket styrker teorin om att fler signalsubstanser än serotonin är av betydelse. Symtomen 
uppkommer på grund av att störningen leder till dysfunktion av de kognitiva funktioner 
som sköts av kretsen i fråga (se tabell 1). I dagsläget är det oklart varför dysregleringen 
uppstår och tillståndet anses vara ett komplext samspel mellan genetiska och miljömässiga 
faktorer [1]. 

 
Tabell 1. Områden inom den nervkrets som orsakar symtom vid OCD. 

Hjärnregion Funktion kopplad till OCD 

Orbitofrontala cortex (OFC) Reagerar på yttre stimuli som kan innebära fara [8-9], 
signalerar belöning och bestraffning, involverad i repetitiva 
beteenden [9]. 

Främre cingulum cortex (aCC) Identifierar kognitiva konflikter när ett beteende inte 
överensstämmer med hjärnans förväntningar [8], 
”felupptäckningsförmåga” [2], skapar en känsla av att 
behöva göra om och göra rätt trots att uppgiften redan är 
korrekt utförd [2, 8]. 

Basala ganglierna Sammanfattar informationen, fattar beteendemässiga beslut 
[8]. 

Förkortningar: OCD, Obsessive-Compulsive Disorder. 

Tvilling- och familjestudier har visat att OCD till viss del är ärftligt [1, 10]. Över 80 
potentiella riskgener har rapporterats och majoriteten är kopplade till glutamat- eller 
serotoninsystemet. Ytterligare ett antal är involverade i dopaminsystemet eller uttrycket av 
neurotrofiska faktorer [10]. Föreslagna riskgener inkluderar solute carrier (SLC) 1A1 och 
SLC6A4 vilka är involverade i cellmembrantransporten av glutamat respektive serotonin. 
Andra rapporterade gener kodar för serotonin- och dopaminreceptorer, enzymerna 
monoaminooxidas A (MAO-A) och katekol-O-metyltransferas (COMT) samt 
nervtillväxtfaktorn brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Många av fynden som 
observerats är dock preliminära och behöver bekräftas i ytterligare studier innan några 
definitiva slutsatser kring syndromets genetiska rötter kan dras [2, 10]. 

 

1.4 Behandling 
Behandling av OCD sker i första hand med kognitiv beteendeterapi (KBT) och/eller SRI-
preparat vilka omfattar selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och 
noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) samt tricykliska antidepressiva (TCA). Enligt 
Läkemedelsverkets rekommendationer bör psykologisk terapi prioriteras framför 
läkemedelsbehandling [1]. Om farmakologisk behandling är indicerad är SSRI 
förstahandsval hos såväl barn som vuxna. Hit hör substanserna citalopram, sertralin, 
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fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin och escitalopram. Dessa har god symtomlindrande effekt 
i 35–47 % av fallen, men symtomen återkommer vanligtvis efter avslutad behandling  
[1, 11]. Doseringen varierar mellan olika substanser (se tabell 2) och generellt krävs högre 
doser än vid behandling av depression [12]. Klomipramin, ett TCA med serotonerg profil, 
har visat särskilt god effekt vid behandling av just OCD. Tillfredsställande effekt ses i 
omkring 60 % av fallen, men biverkningar begränsar användandet och även här 
återkommer symtomen ofta när behandlingen avslutas. Andra antidepressiva, inklusive 
SNRI-preparaten venlafaxin och duloxetin, kan teoretiskt tänkas ha effekt vid OCD, men 
det vetenskapliga underlaget är bristfälligt [1, 11]. Effekten av SRI kan utvärderas tidigast 
efter sex veckors behandling med stabil dos [12]. Vid otillräcklig effekt rekommenderas 
tillägg av neuroleptika, exempelvis risperidon, i låg dos. Trots upprepade försök av KBT, 
SRI och tilläggsbehandling uteblir effekten för många patienter och tillståndet kan i 
dagsläget anses vara utan adekvat behandling [1]. 

 
Tabell 2. Underhållsdoser av SSRI och klomipramin vid behandling av OCD hos vuxna. 
Omarbetad i enlighet med [12]. 

Substans Underhållsdos (mg/dygn) 

Citalopram 40–60 
Sertralin 150–200 
Fluoxetin 60–80 
Fluvoxamin 200–300 

Paroxetin 40–60 

Escitalopram 20–30 
Klomipramin 150–225 

Förkortningar: OCD, Obsessive-Compulsive Disorder; SSRI, selektiva serotoninåterupptags-
hämmare. 

Den exakta mekanismen för hur SRI-preparat utövar sin effekt vid OCD är oklar. Tiden 
innan effekten sätter in är generellt sett längre än när preparaten används vid egentlig 
depression [13]. Vidare har upprepade studier visat att en obalans i glutamatsystemet hos 
patienter med OCD normaliserats efter SRI-behandling [14]. Detta, i kombination med att 
det krävs högre doser än vid behandling av depression, tyder på att verkningsmekanismen 
kan variera mellan indikationerna i fråga [13-14]. 

 

1.5 Respons av serotoninåterupptagshämmare 
Generellt förekommer stora interindividuella skillnader i hur väl patienter svarar på SRI-
behandling. Dessa variationer är inte specifika för OCD utan ses även när preparaten 
används vid andra indikationer [1-2]. I sökandet efter strategier som kan förutsäga utfallet 
av SRI-behandling vid OCD har kliniska och demografiska skillnader föreslagits vara av 
betydelse för effekten. Faktorer som kopplats till sämre respons är tics [15], 
personlighetsstörning [16-18], lång sjukdomsduration [18-19], låg sjukdomsinsikt [19-20], 
somatiska obsessioner, avsaknad av familjehistoria av OCD, tidig symtomdebut [20], 
samlarbeteende och symmetritvång [21]. Forskningsunderlaget är dock väldigt tunt och det 
saknas stöd för en klinisk tillämpning. Ett ytterligare dilemma är att flera av dessa faktorer 
även föreslagits påverka utfallet av KBT och alltså inte är specifika prediktorer för SRI-
behandling [22]. 

Samtidigt har många olika gener föreslagits påverka utfallet av SRI-behandling och 
genetisk variation skulle delvis kunna förklara varför effekten varierar så kraftigt mellan 
olika individer. Majoriteten av dessa farmakogenetiska studier har fokuserat på 
preparatens verkan vid egentlig depression [14, 23] och det är således tveksamt om 
resultaten kan överföras till andra indikationer. Resultaten av studier utförda på individer 
med egentlig depression har dessutom varit av varierande karaktär och enbart antytt att 
genetiska prediktorer skulle kunna implementeras i klinisk vardag i framtiden. I en 
översiktsartikel av Fabbri et al. (2012) drogs slutsatsen att en klinisk applicering av 
farmakogenetik för antidepressiv behandling hos patienter med egentlig depression ännu 
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inte är möjlig, men att det finns potential för framtida klinisk användning av bland annat 
SLC6A4, HTR2A och BDNF [23]. 

Cytokrom P450 2D6 (CYP2D6) och cytokrom P450 2C19 (CYP2C19) är de huvudsakliga 
leverenzymer som ansvarar för metabolismen av SRI-preparat. Generna för dessa enzymer 
uppvisar polymorfism vilket medför individuella skillnader i metaboliserande förmåga. 
Betydelsen av CYP-polymorfism för utfallet av SRI-behandling är väl studerad hos 
patienter med egentlig depression. Det finns god evidens för att CYP-polymorfism har stor 
inverkan på plasmakoncentrationen av antidepressiva läkemedel. Däremot tycks inte 
plasmakoncentrationen påverka den antidepressiva effekten (med undantag för TCA). 
Detta tyder på att CYP-polymorfism inte har betydelse för det kliniska utfallet av SSRI- och 
SNRI-behandling vid egentlig depression [23]. Huruvida resultatet kan överföras till andra 
indikationer är dock oklart. 

Serotoninrelaterade gener kan teoretiskt sett, på grund av preparatens farmakodynamik, 
antas påverka effekten av berörda läkemedel. I Fabbris översiktsartikel inkluderades 54 
farmakogenetiska studier som behandlar 5-HTTLPR, en polymorf region i SLC6A4, och 
dess betydelse för det kliniska utfallet av antidepressiv behandling. Genen kodar för 
serotonintransportören 5-HTT som är ett av målen för den antidepressiva effekten. 
Regionen kan antingen vara av S- eller L-allel och L-allelen medför ett ökat uttryck av  
5-HTT. I 25 av de inkluderade studierna kunde S-allelen eller S/S-genotypen kopplas till 
bättre effekt av SRI-behandling och en publicerad studie talar för en acceptabel 
kostnadseffektivitet av 5-HTTLPR-genotyping efter minst två depressiva episoder. Vidare 
har 5-hydroxytryptaminreceptorer (HTR) länge varit mål för farmakogenetiska studier 
inom området då preparaten utövar sin huvudsakliga effekt genom adaption på 
receptornivå. Flertalet regioner i framför allt HTR1A, HTR1B och HTR2A har i 
sammanhanget studerats, men heterogeniteten mellan studierna i fråga gör det svårt att 
jämföra resultaten [23]. 

I flera oberoende studier har Val158Met-polymorfism av COMT, ett enzym som 
metaboliserar monoaminer, associerats med respons av SRI-preparat. Val-allelen medför 
högre enzymaktivitet och har kopplats till sämre effekt än Met-allelen. Den kliniska 
betydelsen är dock inte fastställd och det finns behov av ytterligare studier som bekräftar 
fynden [23]. Slutligen har olika genetiska variationer i BDNF, en nervtillväxtfaktor som 
associerats med såväl depression som tvångssyndrom, visats korrelera med effekten av 
SRI-behandling [10, 23]. Studierna som resultatet grundas på har dock återigen utförts på 
patienter med egentlig depression och sammantaget finns ett stort behov av att undersöka 
den potentiella kliniska användningen av farmakogenetik vid OCD. I synnerhet eftersom 
flera av de gener som föreslagits påverka utfallet av behandlingen vid depression även 
föreslagits vara riskgener för OCD. 

 

1.6 Problemformulering 
Att kunna identifiera vilka patienter med OCD som förväntas ha nytta av SRI-behandling 
är av stor betydelse för att skräddarsy behandlingen för varje enskild individ, förbättra det 
kliniska utfallet och minska morbiditeten. Detta är särskilt önskvärt när effekten av 
preparaten är otillräcklig för omkring hälften av individerna och tillståndet i många fall är 
kroniskt. Vidare kan det anses oetiskt att medicinera patienter som inte svarar på 
behandlingen då nyttan inte överväger risken för biverkningar. En sådan behandling 
medför även onödiga kostnader ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv. Att det 
dessutom krävs behandling under en tid innan en symtomförbättring kan observeras gör 
det särskilt angeläget att hitta strategier för att avgöra utfallet av behandlingen i fråga. 
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2. Syfte 

Denna litteraturstudie avser att granska betydelsen av genetiska faktorer för respons av 
SRI vid indikationen OCD. Målet är att få en större förståelse för vilka mekanismer som 
ligger till grund för variationer i effekt av SRI-preparat hos individer med OCD samt att 
identifiera genetiska markörer som kan prediktera respons av behandlingen i fråga. 

 

2.1 Frågeställningar 

− Vilka genetiska variationer har associerats med variationer i respons av SRI-preparat 
hos individer med OCD? 

− Kan genetiska markörer prediktera respons av SRI-preparat vid behandling av OCD? 

 

3. Metod 

Studien har genomförts som en litteraturstudie där artikelsökningar utförts i databasen 
PubMed under perioden 2018-01-15 till 2018-02-06. Vid sökningarna utnyttjades såväl 
MeSH-termer som fritextfunktion. De sökord och MeSH-termer som gav ändamålsenliga 
resultat var serotonin reuptake inhibitors, obsessive compulsive disorder, biomarker, 
pharmacogenetic, genetic, polymorphisms, OCD och brain-derived neurotrophic factor. 
Andra söktermer som användes utan att erhålla ytterligare ändamålsenliga träffar var 
treatment outcome, genotype, cytochrome P-450, serotonin receptors, 5-HTT och 
catechol-O-methyltransferase. Dessa termer kombinerades på olika vis enligt tabell 3. 

Litteratursökningarna begränsades initialt genom aktivering av filter för att erhålla 
humanstudier tillgängliga i fulltextformat; ”Text availability: Full text” och ”Species: 
Humans”. Enbart originalstudier skrivna på engelska och granskade av oberoende 
ämnesexperter (peer reviewed) inkluderades vid urvalet. Ett ytterligare urvalskriterium var 
OCD fastställd enligt DSM hos samtliga deltagare, se tabell 4 för en detaljerad beskrivning 
av inklusions- och exklusionskriterier. Då ett begränsat antal träffar bedömdes kunna 
uppfylla syftet inkluderades såväl kliniska prövningar som observationsstudier samt 
studier oberoende av antal deltagare. Fallrapporter och pilotstudier exkluderades då dessa 
ansågs för snäva i relation till studiens syfte. 

Sökningarna resulterade i 662 artiklar som samtliga granskades på titelnivå. I de fall där 
sökningarna genererade färre än 50 träffar granskades även samtliga sammanfattningar. 
Studier som enligt titel eller abstract inte uppfyllde angivna kriterier exkluderades initialt. 
Därefter lästes 18 artiklar i fulltext varav fem föll bort. Dessa studier exkluderades då de 
vid en djupare granskning visades behandla andra prediktorer än genetiska (n = 4) eller 
inkluderade deltagare utan fastställd OCD (n = 1). De resterande 13 studierna ansågs 
således uppfylla kriterierna för att ingå i denna litteraturstudie. 
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Tabell 3. Den artikelsökning i PubMed som resultatet grundas på. 
Sökdatum Söktermer Filter Antal 

träffar 
Valda 
referenser 

2018-01-15 serotonin reuptake inhibitors 
[MeSH Terms], obsessive 
compulsive disorder [MeSH 
Terms], treatment outcome 

Full text 
Humans 

363* - 

2018-01-15 serotonin reuptake inhibitors 
[MeSH Terms], obsessive 
compulsive disorder [MeSH 
Terms], biomarker [MeSH Terms] 

Full text 
Humans 

10 [31] 

2018-01-15 
 

serotonin reuptake inhibitors 
[MeSH Terms], obsessive 
compulsive disorder [MeSH 
Terms], genetic 

Full text 
Humans 

33 [26], [33], 
[38], [39] 

2018-01-17 
 

obsessive compulsive disorder 
[MeSH Terms], pharmacogenetic 

Full text 
Humans 

16 [25], [34],  
[35] 

2018-01-17 serotonin reuptake inhibitors 
[MeSH Terms], obsessive 
compulsive disorder [MeSH 
Terms], genotype 

Full text 
Humans 

15 - 

2018-01-20 obsessive compulsive disorder 
[MeSH Terms], cytochrome  
P-450 

Full text 
Humans 

14 - 

2018-01-20 obsessive compulsive disorder 
[MeSH Terms], serotonin 
receptors [MeSH Terms] 

Full text 
Humans 

101* - 

2018-01-20 obsessive compulsive disorder 
[MeSH Terms], 5-HTT 

Full text 
Humans 

18 - 

2018-01-20 
 

obsessive compulsive disorder 
[MeSH Terms], brain-derived 
neurotrophic factor 

Full text 
Humans 

37 [36], [37] 

2018-01-20 obsessive compulsive disorders 
[MeSH Terms], catechol-O-
methyltransferase 

Full text 
Humans 

39 - 

2018-02-06 serotonin reuptake inhibitors, 
OCD, polymorphisms 

Full text 
Humans 

16 [24], [27], 
[29] 

*Enbart granskning på titelnivå. För övriga sökningar har granskning gjorts på abstractnivå. 

 
 
Tabell 4. De inklusions- och exklusionskriterier som urvalet av artiklar grundas på. 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

▪ Originalartiklar 
▪ Artiklar på engelska 
▪ Peer reviewed 
▪ Farmakogenetisk analys som primär 

eller sekundär del av studien 
▪ Uteslutande deltagare med OCD 

fastställd enligt DSM 
▪ SSRI, SNRI eller TCA som primär 

OCD-behandling 

▪ Översiktsartiklar, fallrapporter 
och pilotstudier 

▪ Artiklar på andra språk än engelska 
▪ Ej peer reviewed 
▪ Inklusion av deltagare med andra 

ångesttillstånd utan OCD-diagnos 
▪ Inklusion av deltagare med 

depression utan OCD-diagnos 
▪ KBT utan SRI-behandling 
▪ Neuroleptika utan SRI-behandling 

Förkortningar: DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, KBT, kognitiv 
beteendeterapi; OCD, Obsessive-Compulsive Disorder; SNRI, serotonin- och noradrenalin 
återupptagshämmare; SRI, serotoninåterupptagshämmare; SSRI, selektiva serotoninåterupptags-
hämmare; TCA, tricykliska antidepressiva. 
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4. Resultat 

Resultatet grundas på elva kandidatgenstudier som studerar betydelsen av specifika gener 
och två genomvida associationsstudier (GWAS) som systematiskt analyserar hela genomet. 
I tabell 5 presenteras en sammanställning av studiernas förutsättningar och resultat. 

 
Tabell 5. En sammanställning av resultatet. ↑: God respons har kopplats till variabeln.  
↓: Utebliven respons har kopplats till variabeln. 

Första 
författare, 
år, referens 
Land 

Studietyp 
Studerad gen (region) 

Behandling 
Primärt utfallsmått 

Antal patientera 

Symtomgradb 

Etnicitet 
Vuxna/barn 

Resultat 
RP = responder 
NR = non-responder 

Denys et al., 
2009 [24] 
 
Nederländerna 

RCT, dubbelblind, 
parallellgrupp 
 
CYP2D6 (4 SNP:s) 
 
Paroxetin 60 mg/ 
venlafaxin 300 mg 
(hög dos) 
12 veckor  
 
Y-BOCS 

N = 91 (74) 
 
Y-BOCS ≥ 18 
Y-BOCS medel 26.0 
 
Etnicitet okänd 
 
Vuxna 

Inga signifikanta skillnader 
i metaboliseringsförmåga 
(normal/långsam) mellan 
RP:s och NR:s 

Brandl et al., 
2014 [25] 
 
Kanada 

Kohortstudie, retrospektiv 
 
CYP2D6 (5 SNP:s) 
CYP2C19 (3 SNP:s) 
 
SSRI/klomipramin/ 
mirtazapin/SNRI 
≥ medelhög dos 
> 10 veckor 
 
CGI-I 

N = 184 (165) 
 
Y-BOCS medel 21.4 
 
Kaukasier 90 %, 
övriga 10 % 
 
Vuxna 

Inga signifikanta skillnader 
i metaboliseringsförmåga 
(normal/intermediär/ 
långsam/ultrasnabb) 
mellan RP:s och NR:s 
 
Fler tidigare misslyckade 
behandlingsförsök hos icke-
normala metaboliserare 
med avseende på CYP2D6 

Denys et al., 
2007 [26] 
 
Nederländerna 

RCT, dubbelblind, 
parallellgrupp 
 
HTR2A (1438G/A) 
HTR1B (G861C) 
SLC6A4 (HTTLPR) 
 
Paroxetin 60 mg/ 
venlafaxin 300 mg 
(hög dos) 
12 veckor 
 
Y-BOCS 

N = 91 (84) 
 
Y-BOCS ≥ 18 
Y-BOCS medel 25.0 
 
Etnicitet okänd 
 
Vuxna 

↑ S/L-genotypen av 
SLC6A4 HTTLPR 
för venlafaxin 
 
↑ G/G-genotypen av 
HTR2A 1438G/A 
för paroxetin 
 
Inga signifikanta skillnader 
i genotyp av HTR1B G861C 
mellan RP:s och NR:s 

Di Bella et al., 
2002 [27] 
 
Italien 

Interventionsstudie, 
enkelblind 
 
SLC6A4 (HTTLPR) 
 
Fluvoxamin 
200–300 mg 
(hög dos) 
12 veckor 
 
Y-BOCS 

N = 92 (88) 
 
Y-BOCS medel 28.9 
 
Etnicitet okänd 
 
Vuxna 
 
 

Inga signifikanta skillnader 
i grad av respons för 
individer med olika 
genotyper  
 

Tabellen fortsätter på nästa sida 
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Tabell 5, fortsättning. 
Första 
författare, 
år, referens 
Land 

Studietyp 
Studerad gen (region) 

Behandling 
Primärt utfallsmått 

Antal patientera 

Symtomgradb 

Etnicitet 
Vuxna/barn 

Resultat 
RP = responder 
NR = non-responder 

Miguita et al., 
2011 [29] 
 
Brasilien 

Interventionsstudie, ej 
blindad, ej randomiserad 
 
HTR2A (C516T, T102C) 
HTR1B (G861C) 
SLC6A4 (HTTLPR, STin2) 
COMT (Val158Met) 
SLC6A3 (DAT UTR, 
intron 8, intron 14) 
SLC6A2 (1287A/G) 
 
Klomipramin medeldos 
235.5 mg (hög dos) 
14 veckor 
 
Y-BOCS 

N = 41 
 
Y-BOCS ≥ 18 
Y-BOCS medel 26.7 
 
Etnicitet okänd  
 
Vuxna 

Inga signifikanta skillnader 
i genotyp/allelförekomst 
mellan RP:s och NR:s 

Corregiari et 
al., 2012 [31]c 

 
Brasilien 

Kohortstudie, retrospektiv 
 
HTR2A (C516T, T102C) 
HTR1B (G861C) 
 
SSRI/klomipramin 
maxdos eller maximal 
tolererad dos 
≥ 8 veckor 
 
Y-BOCS, SDS 

N = 60 (59) 
 
Y-BOCS medel 32.7 
 
Etnicitet okänd 
 
Vuxna 

↓ C/C-genotypen och 
C-allelen av HTR2A C516T 
 
Inga signifikanta skillnader 
i genotyp/allelförekomst 
mellan RP:s och NR:s vid 
analys av övriga regioner 

Vulink et al., 
2012 [33] 
 
Nederländerna 

RCT, dubbelblind, 
parallellgrupp 
 
COMT (Val158Met) 
DRD2 (TaqIA) 
 
Citalopram 60 mg (hög 
dos) + placebo/quetiapin 
10 veckor 
 
Y-BOCS 

N = 64 
 
Y-BOCS ≥ 17 
Y-BOCS medel 27.1 
 
Etnicitet okänd 
 
Vuxna 

↑ Met/Met-genotypen av 
COMT Val158Met för 
citalopram i monoterapi 
 
Inga signifikanta skillnader 
i genotyp/allelförekomst av 
DRD2 TaqIA mellan RP:s 
och NR:s 

Umehara et 
al., 2015 [34]c 

 
Japan 

Kohortstudie, retrospektiv 
 
COMT (Val158Met) 
 
SSRI, hög dos  
≥ 3 (13.1)d månader 
ev. tillägg av neuroleptika 
 
Y-BOCS 

N = 91 
 
Y-BOCS medel 24.7 
 
Asiater 
 
Vuxna 

Inga signifikanta skillnader 
i allelförekomst mellan 
RP:s och NR:s  

Real et al., 
2013 [35] 

 
Spanien 
 
 
 
 
 

Kohortstudie, retrospektiv 
 
SLC1A1 (7 SNP:s) 
 
SSRI/klomipramin 
≥ medelhög dos 
≥ 12 veckor  
ev. tillägg av neuroleptika 
 
Y-BOCS 

N = 238 
 
Y-BOCS medel 26.4 
 
Kaukasier 
 
Vuxna 

Högre grad av 
farmakologisk resistens för 
individer med C-allelen av 
rs3087879, A-allelen av 
rs301434 eller G-allelen av 
rs301435 
 
Inga signifikanta skillnader 
i allelförekomst vid analys 
av övriga regioner 

Tabellen fortsätter på nästa sida 
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Tabell 5, fortsättning. 
Första 
författare, 
år, referens 
Land 

Studietyp 
Studerad gen (region) 

Behandling 
Primärt utfallsmått 

Antal patientera 

Symtomgradb 

Etnicitet 
Vuxna/barn 

Resultat 
RP = responder 
NR = non-responder 

Real et al., 
2009 [36] 
 
Spanien 

Kohortstudie, prospektiv 
 
BDNF (8 SNP:s) 

 
SSRI/klomipramin 
hög dos 
12 veckor 
 
Y-BOCS 

N = 131 (123) 
 
Y-BOCS medel 28.2 
 
Kaukasier 
 
Vuxna 

↓ Haplotypen T-G-T-G-T 
av rs1050187, Val66Met, 
rs12273363, rs908867 och 
rs1491850 i angiven 
ordning 
 
↑ C-allelen av rs1491850 
 
Inga signifikanta skillnader 
i allelförekomst mellan 
RP:s och NR:s vid analys av 
övriga regioner 

Umehara et 
al., 2016 [37]c 

 
Japan 

Kohortstudie, retrospektiv 
 
BDNF (Val66Met) 
 
SSRI, hög dos 
≥ 3 (12.9)d månader 
ev. tillägg av neuroleptika 
 
Y-BOCS 

N = 96 
 
Y-BOCS medel 24.7 
 
Asiater 
 
Vuxna 

Inga signifikanta skillnader 
i allelförekomst mellan 
RP:s och NR:s 

Qin et al., 2016 
[38] 
 
USA 

Kohortstudie, 
retrospektiv, GWAS 
 
597 847 SNP:s 
 
SSRI/klomipramin/SNRI 
dos okänd 
behandlingstid okänd 
 
Självrapportering av 
symtom 

N = 804 
 
Symtomgrad okänd 
 
Etnicitet okänd 
 
Vuxna och barn 
(26 % < 18 år) 

↓ C-allelen av rs17162912 
 
Antyder att framför allt 
glutamata och serotonerga 
gener är involverade i 
variationer i respons 
 
 
 
 

Umehara et 
al., 2016 [39] 
 
Japan 

Kohortstudie, 
retrospektiv, GWAS 
 
505 934 SNP:s 
 
SSRI, hög dos 
≥ 3 (13.1)d månader 
ev. tillägg av neuroleptika 
 
Y-BOCS 

N = 96 (93) 
 
Y-BOCS medel 24.9 
 
Asiater 
 
Vuxna 

Inga signifikanta skillnader 
i allelförekomst mellan 
RP:s och NR:s  
 
Antyder att flertalet 
signaleringsvägar är 
involverade i variationer 
i respons 

Förkortningar: BDNF, brain-derived neurotrophic factor; CGI-I, clinical global impressions 
improvement; COMT, katekol-O-metyltransferas; CYP, cytokrom P450; DAT, dopamintransportör; 
DRD2, dopaminreceptor D2; GWAS, genomvid genotyping; HTR, 5-hydroxytryptaminreceptor; 
Met, metionin; RCT, randomiserad kontrollerad studie; SDS, Sheehan disability scale; SLC, solute 
carrier; SNP, enbaspolymorfism; SNRI, serotonin- och noradrenalin återupptagshämmare; SSRI, 
selektiva serotoninåterupptagshämmare; Val, valin; Y-BOCS, Yale Brown obsessive compulsive 
scale. a Siffror inom parentes avser antal efter bortfall. b Avser symtomgrad vid behandlingsstart. 
c Del av en fallkontrollstudie där riskgener för OCD studeras. d Genomsnittlig behandlingstid.  
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4.1 Cytokrom P450-relaterade gener 
Två inkluderade studier behandlar betydelsen av CYP-polymorfism för utfallet av SRI-
behandling hos patienter med OCD [24-25]. 

I en dubbelblind randomiserad och kontrollerad parallellgruppstudie undersökte Denys et 
al. (2009) betydelsen av genetisk variation i CYP2D6 för behandlingsrespons av SRI vid 
OCD [24]. Studiepopulationen bestod av 91 individer som randomiserats till paroxetin  
(60 mg/dygn) eller venlafaxin (300 mg/dygn) i fasta doseringsregimer och efter 
dostitrering behandlats under tolv veckor. För att inkluderas i studien krävdes en Y-BOCS-
poäng ≥ 18 alternativt ≥ 12 om enbart obsessioner eller kompulsioner förekom. Deltagare 
rekryterades från en öppenvårdsklinik i Nederländerna och patienter med komorbid 
depression, psykotisk sjukdom, samtidig KBT, annan psykofarmaka eller substanser som 
metaboliseras via CYP450-systemet exkluderades initialt [24, 26]. Blodkoncentrationen av 
paroxetin, venlafaxin och O-desmetylvenlafaxin mättes vid baslinjen samt vid ytterligare 
sex bestämda tillfällen under följande tolv veckor och respons definierades som ≥ 25 % 
minskning av Y-BOCS-poäng efter tolv veckors behandling. 74 av deltagarna fullföljde 
studien där bortfallet orsakades av motivationsbrist, oklar följsamhet eller otillräcklig 
insamling av blod. Det förekom inga signifikanta skillnader i ålder, kön, ålder vid 
insjuknande, familjehistoria av OCD, grad av depressiva symtom eller Y-BOCS-poäng vid 
baslinjen mellan ”responders” (RP:s) och ”non-responders” (NR:s) [26]. Resultatet av den 
här studien grundades på en analys av fyra betydande regioner i genen, samtliga kända för 
att vara polymorfa och tillsammans svara för 80–90 % av den enzymreducerade aktiviteten 
hos kaukasier. Av de 35 deltagarna i paroxetingruppen som fullföljde studien hade 49 % 
minst en CYP2D6-allel med nedsatt aktivitet och dessa hade signifikant högre 
paroxetinnivåer än de med normala alleler (P = 0.037). Motsvarande observerades för 
venlafaxinnivåerna hos venlafaxinbehandlade individer där 56 % av de 39 deltagarna som 
fullföljde studien hade minst en allel med nedsatt aktivitet (P = 0.018). En vidare analys av 
behandlingsresponsen i de bägge grupperna visade att denna inte skiljde sig signifikant 
med avseende på metaboliseringsförmåga. Det fanns inga bevis för att individer med minst 
en nedsatt allel svarade annorlunda än de med normala alleler (P = 1.00 för 
paroxetingruppen och P = 0.77 för venlafaxingruppen; se tabell 6). Detsamma gällde vid 
jämförelse mellan två nedsatta alleler och normala alleler (P-värden presenteras ej). 
Studiens slutsats var att CYP26D-polymorfism inte tycks ha något avgörande inflytande på 
responsen av studerade läkemedel hos patienter med OCD, trots en omfattande inverkan 
på plasmakoncentrationen av läkemedel. 

 
Tabell 6. Respons av paroxetin (60 mg/dygn) respektive venlafaxin (300 mg/dygn) efter tolv 
veckors behandling. Tabellen beskriver hur andelen RP:s varierar med metaboliseringsgrad 
(normal/långsam) av CYP2D6. Omarbetad i enlighet med [24]. 

Läkemedel; 
metaboliseringsgrada (N) 

Andel RP:sb P Statistisk 
signifikans 

Paroxetin, långsam (17) 
Paroxetin, normal (18) 

55 % 
50 % 

1.00 Nej 

Venlafaxin, långsam (22) 
Venlafaxin, normal (17) 

44 % 
53 %  

0.77 Nej 

Förkortningar: CYP, cytokrom P450; RP, responder. a Förväntad metaboliseringsstatus utifrån 
allelförekomst där långsam metabolisering avser ≥ 1 CYP2D6-allel med nedsatt aktivitet. b > 25 % 

minskning av Yale Brown Obsessive Compulsive Scale totalpoäng. Signifikansgräns framgår ej. 

Denys [24] resultat kunde till viss del bekräftas när Brandl et al. (2014) undersökte 
betydelsen av genetisk variation i CYP2D6 och CYP2C19 för läkemedelsrespons vid OCD i 
en retrospektiv kohortstudie [25]. Den här studien inkluderade 165 individer, majoriteten 
kaukasier (90 %), som rekryterats från två psykiatriska kliniker i Kanada. De hade tidigare 
medicinerat med SSRI, klomipramin, mirtazapin eller SNRI. Behandlingen skulle varat 
under minst tio veckor med en medelhög till hög dos (exempelvis sertralin ≥ 100 mg/dygn 
eller venlafaxin ≥ 225 mg/dygn). Respons definierades som en etta eller tvåa på CGI-I-
skalan och patienter som genomgått behandling med flera olika substanser ansågs vara 
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RP:s om de svarat på minst hälften av rapporterade substanser. Bedömningen av respons 
gjordes vid studietillfället och baserades på deltagarnas rapportering av den tidigare 
behandlingen. Enbart deltagare som ansåg sig ha en god minnesbild med avseende på 
behandlingsutfallet inkluderades i analysen. I den här studien analyserades fem regioner i 
CYP2D6 (varav tre identiska med de i Denys studie [24]) samt två regioner i CYP2C19 och 
till skillnad från den tidigare nämnda studien [24] studerades även inverkan av ultrasnabb 
metabolisering. Trots att studien inte kunde påvisa några signifikanta kopplingar mellan 
metaboliseringsstatus och respons (P > 0.050) erhölls signifikant fler tidigare misslyckade 
behandlingsförsök hos icke-normala metaboliserare avseende CYP2D6 än hos de med 
normala CYP2D6-alleler (P = 0.007 för ≥ 4 behandlingsförsök). Bland de med icke-
normala alleler hade nästan hälften (48 %) en historia av ≥ 4 behandlingsförsök med SRI-
preparat, medan andelen bland normala metaboliserare var 22 %. Skillnaden var även 
signifikant efter justering för kön och sjukdomsduration (P = 0.009), men motsvarande 
påvisades inte för CYP2C19 (se tabell 7). Trots att inga definitiva slutsatser kunde dras 
poängterar författarna att CYP2D6-polymorfism kan ha betydelse för hur väl individer med 
OCD svarar på SRI-behandling. 

 
Tabell 7. Tidigare misslyckade behandlingsförsök med SRI hos individer med normal respektive 
icke-normal (långsam/intermediär/ultrasnabb) metaboliseringsförmåga med avseende på 
CYP2D6 och CYP2C19. Data har hämtats från [25]. 

Enzym; 
metaboliseringsgrada (N) 

Andel med ≥ 4 misslyckade 
behandlingsförsökb 

P Statistisk 
signifikans 

CYP2D6, icke-normal (27) 
CYP2D6, normal (157) 

48 % 
22 % 

0.007 
(0.009)c 

Ja 

CYP219, icke-normal (50) 
CYP2C19, normal (134) 

Data saknas 
Data saknas 

0.229 Nej 

Förkortningar: CYP, cytokrom P450; SRI, serotoninåterupptagshämmare. a Förväntad 
metaboliseringsstatus utifrån allelförekomst. b Baserat på deltagarnas rapportering av tidigare 
behandlingsförsök. c Justerat för kön och sjukdomsduration. Statistisk signifikans: P < 0.050. 

 

4.2 Serotonerga gener 
Den äldsta inkluderade studien som behandlar serotoninrelaterade gener är en enkelblind 
interventionsstudie av Di Bella et al. (2002) som undersöker betydelsen av genetisk 
variation i 5-HTTLPR för behandlingsrespons vid OCD [27]. I studien inkluderades 92 
vuxna, tidigare obehandlade, patienter från en slutenvårdsklinik i Italien som tilldelats 
behandling med fluvoxamin (200–300 mg/dygn) under tolv veckor. Deltagarna utgjorde 
en subgrupp av en större studie där 181 patienter med OCD randomiserats till olika SRI-
preparat [28]. Patienter med komorbid depression eller schizoid personlighetsstörning 
exkluderades initialt och samtidig farmakologisk eller icke-farmakologisk behandling var 
inte tillåtet. Det primära utfallsmåttet var förbättring av Y-BOCS-poäng där en minskning 
med ≥ 35 % efter tolv veckors behandling ansågs som respons. I studien framgår ett bortfall 
av fyra individer, men ingen specifik anledning finns angiven. Efter en genetisk analys 
delades resterande patienter in i tre grupper utifrån genotyp (NL/L = 24; NS/L = 43; 
NS/S = 23) och de som analyserade resultatet fick inte ta del av vilken genotyp eller Y-BOCS-
poäng som tillhörde vilken patient. Inga signifikanta kliniska eller demografiska skillnader 
förekom mellan grupperna. Resultatet av den här studien var att inga signifikanta 
skillnader i frekvens av respons kunde påvisas mellan grupperna (P > 0.05). Sammanlagt 
ansågs 56.6 % svara på behandlingen och denna andel skiljde sig alltså inte signifikant med 
avseende på genotyp av 5-HTTLPR. Författarna resonerar dock kring den begränsade 
behandlingstiden, en viss klinisk heterogenitet samt det faktum att genen har fler 
polymorfa regioner som ej inkluderats. 

I den tidigare delstudien av Denys et al. (2007) undersöktes betydelsen av genetisk 
variation i SLC6A4, HTR2A och HTR1B hos de paroxetin- och venlafaxinbehandlade 
deltagarna [26]. De regioner som studerades var 5-HTTLPR, HTR2A 1438G/A och HTR1B 
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G861C. Likt Denys andra studie [24] definierades respons som ≥ 25 % minskning av  
Y-BOCS-poäng efter tolv veckors behandling vilket 64 % av de som fullföljde studien 
uppnådde. Bortfallet av sju individer berodde på motivationsbrist, biverkningar och 
oklarheter kring läkemedelsanvändning. När data från hela studiepopulationen 
analyserades erhölls inga signifikanta skillnader i genotyp mellan RP:s och NR:s 
(P > 0.020). Däremot noterades att 64 % av de som svarade på behandlingen hade S/L-
genotypen av 5-HTTLPR (P = 0.028). Vid subgruppsanalyser uppvisade samma genotyp 
statistisk signifikans i venlafaxingruppen (P = 0.008 med signifikansgräns 0.020) där 18 
av de 24 patienterna med genotypen i fråga svarade på behandlingen. Vidare kunde G/G-
genotypen av HTR2A 1438G/A i en signifikant utsträckning kopplas till respons i 
paroxetingruppen (P = 0.013) där samtliga med denna genotyp (N = 17) svarade på 
behandlingen. Författarna noterade även att samtliga av de nio deltagare som hade S/L-
genotypen av 5-HTTLPR i kombination med G/G-genotypen av HTR2A 1438G/A svarade 
på behandlingen samt att 81 % av det totala antalet RP:s hade minst en av dessa två 
genotyper. Resultatet antyder enligt författarna att genetisk variation i 5-HTTLPR och 
HTR2A kan ha betydelse för hur väl individer med OCD svarar på SRI-preparat, men de 
betonar att större och bekräftande studier är nödvändigt för att dra några definitiva 
slutsatser. 

Denys [26] fynd kunde inte bekräftas när Miguita et al. (2011) studerade betydelsen av 
samma regioner i en icke-kontrollerad interventionsstudie [29]. Författarna till den här 
studien utnyttjade studiepopulationen från en tidigare studie där 41 vuxna individer med 
OCD tilldelats klomipramin och behandlats med flexibla doser (medeldos 235.5 mg/dygn) 
under 14 veckor [30]. Deltagarna rekryterades från en öppenvårdsklinik för OCD i Brasilien 
och hade vid behandlingens startpunkt en Y-BOCS-poäng ≥ 18 alternativt ≥ 10 för enbart 
obsessioner eller kompulsioner. Till skillnad från Denys studie [26] exkluderades inte 
patienter med komorbid depression eller psykotisk sjukdom, men studien hade striktare 
kriterier för behandlingsrespons (≥ 40 % minskning av Y-BOCS-poäng vilket 41 % av 
deltagarna uppnådde). Huruvida demografiska och kliniska data skiljde sig signifikant 
mellan RP:s och NR:s är oklart. Resultatet av den här studien var att inga signifikanta 
skillnader i genotyp eller fördelning av alleler mellan RP:s och NR:s kunde påvisas för 
någon av de tre regioner som Denys studerat (P > 0.05). Dessutom analyserades ytterligare 
två serotonerga regioner, HTR2A T102C och SLC6A4 STin2, med negativa resultat. 

En annan studie, utförd av Corregiari et al. (2012), vittnar om betydelsen av HTR2A C516T 
– en region som inte behandlas i någon av övriga inkluderade kandidatgenstudier [31]. I 
den här retrospektiva studien inkluderades 60 vuxna individer med OCD som rekryterats 
från samma klinik som i Miguitas studie [29]. De hade medicinerat med klomipramin 
och/eller SSRI (exklusive escitalopram) i varierande doser och klassificerades som RP:s 
eller NR:s utifrån hur de svarat. Respons definierades som Y-BOCS < 9 poäng i 
kombination med SDS < 10 poäng under minst två månader efter avslutad behandling 
vilket 54 % (N = 32) av deltagarna uppnådde. För att klassificeras som NR skulle patienten 
prövat minst tre av substanserna (två SSRI samt klomipramin) i maxdos eller maximal 
tolererad dos under minst åtta veckor för respektive substans med ≤ 25 % minskning av  
Y-BOCS-poäng (N = 27). Patienter som varken definierades som RP:s eller NR:s samt 
patienter med svår depression eller schizofreni exkluderades från studien och en individ 
föll bort på grund av tekniska problem vid genotyping. Huruvida analysen korrigerade för 
kliniska och demografiska variationer är oklart. NR:s hade bland annat högre grad av 
depressiva symtom, lägre ålder vid insjuknande och fler år av behandlingsförsök än RP:s 
[32]. Resultatet av den här studien visade att C/C-genotypen av HTR2A C516T i större 
utsträckning förekom hos NR:s än hos RP:s (P < 0.001 med signifikansgräns 0.05). Denna 
genotyp förekom hos 94 % (N = 30) av de terapiresistenta deltagarna och till skillnad från 
Denys [26] fynd för 1438G/A var skillnaden statistiskt signifikant vid analys av hela 
studiepopulationen. Även regionerna HTR2A T102C och HTR1B G681C analyserades, men 
likt med Denys [26] och Miguitas [29] resultat erhölls inga signifikanta skillnader mellan 
RP:s och NR:s. 
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Sammanfattningsvis har 5-HTTLPR-polymorfism [26] och olika genetiska variationer i 
HTR2A [26, 31] föreslagits påverka effekten av SRI vid OCD i en signifikant utsträckning, 
men majoriteten av resultaten i inkluderade studier har varit negativa. I tabell 8 
presenteras en sammanställning av resultaten från inkluderade kandidatgenstudier som 
behandlar serotoninrelaterade gener. 

 
Tabell 8. En sammanställning av resultaten från inkluderade kandidatgenstudier som behandlar 
association mellan polymorfism i serotonerga gener och variationer i respons av SRI vid OCD. 
↑: God respons har kopplats till variabeln. ↓: Utebliven respons har kopplats till variabeln. 

Gen (region) 
 

Antal studier Positiva resultata Negativa resultatb 

SLC6A4  
(HTTLPR) 

3 1: ↑ S/L-genotypen [26c] 3 [26c, 27, 29] 

SLC6A4 (STin2) 1 -  1 [29] 

HTR2A (1438G/A) 1 1: ↑ G/G-genotypen [26d] 1 [26d]  

HTR2A (C516T) 1 1: ↓ C/C-genotypen och 
C-allelen [31] 
 

- 

HTR2A (T102C) 2 - 2 [29, 31] 

HTR1B (G861C) 3 - 3 [26, 29, 31] 

Förkortningar: HTR, 5-hydroxytryptaminpreceptor; OCD, Obsessive-Compulsive Disorder; SLC, 
solute carrier; SRI, serotoninåterupptagshämmare. a Avser studier där statistisk signifikans har 
påvisats. b Avser studier där statistisk signifikans ej har påvisats. c Positivt resultat för venlafaxin, 
negativt resultat för paroxetin. d Positivt resultat för paroxetin, negativt resultat för venlafaxin. 

 

4.3 Dopaminerga och noradrenerga gener 
I den studie av Miguita et al. som tidigare presenterats studerades även inverkan av 
genetisk variation i gener kopplade till dopamin- och noradrenalinsystemet för respons av 
klomipramin [29]. De regioner som i sammanhanget behandlades var COMT Val158Met, 
tre polymorfa regioner i SLC6A3 som kodar för dopamintransportören DAT samt en region 
i SLC6A2 som kodar för noradrenalintransportören NET. Likt studiens resultat för 
serotoninrelaterade gener erhölls inga signifikanta skillnader i genotyp eller fördelning av 
alleler mellan RP:s och NR:s (P > 0.05 för samtliga studerade regioner). 

Året därpå publicerades en dubbelblind placebokontrollerad RCT där Vulink et al. (2012) 
behandlade betydelsen av genetisk variation i COMT och dopaminreceptor D2 (DRD2) för 
respons av citalopram i monoterapi respektive i kombination med quetiapin [33]. 
Hypotesen att effekten skulle kunna påverkas av polymorfism i dessa gener grundades på 
dopaminsystemets roll i patofysiologin vid OCD samt det faktum att både SSRI och 
neuroleptika inverkar på dopaminsystemet. I den här parallellgruppstudien inkluderades 
64 vuxna tidigare obehandlade eller behandlingsnaiva patienter från en psykiatrisk 
öppenvårdsklinik i Nederländerna. Dessa hade initialt en Y-BOCS-poäng ≥ 17 alternativt 
≥ 11 om enbart obsessioner eller kompulsioner förekom. Patienter med komorbid 
depression eller psykotiska sjukdomar exkluderades och KBT eller annan psykofarmaka 
var inte tillåtet. Deltagarna randomiserades till citalopram (fast dos 60 mg/dygn efter 
dostitrering) i kombination med placebo (N = 31) eller i kombination med quetiapin 
(flexibel dos 300–450 mg/dygn efter dostitrering; N = 33). De behandlades under tio 
veckor innan en ny symtomskattning utfördes där en minskning med ≥ 25 % av Y-BOCS-
poäng ansågs som respons vilket uppnåddes av 68 % i placebogruppen och 73 % i 
quetiapingruppen. Inga signifikanta skillnader i ålder, kön, familjehistoria av OCD, 
Y-BOCS-poäng vid baslinjen eller grad av depressiva symtom förekom mellan RP:s och 
NR:s. Resultatet av den här studien visade att nästan hälften av de som svarade på 
citalopram i kombination med placebo bar Met/Met-genotypen av COMT Val158Met 
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jämfört med ingen av de som inte svarade i samma behandlingsgrupp (P = 0.0070 med 
signifikansgräns 0.025). Motsvarande kunde dock inte påvisas vid tillägg av quetiapin (se 
tabell 9) och vid analys av DRD2 erhölls inga signifikanta skillnader i genotyp. Det 
signifikanta resultatet avsåg därmed enbart polymorfism av COMT i kontrollgruppen och 
vidare var det oklart varför signifikanta skillnader inte erhölls vid tilläggsbehandling. 
Studiens slutsats var att dubbla Met-alleler av COMT Val158Met (vilket är associerat med 
lägre enzymaktivitet) skulle kunna prediktera respons av citalopram i monoterapi hos 
individer med OCD, men att det finns behov av större bekräftande studier med längre 
uppföljningstid. 

 
Tabell 9. Förekomst av Met/Met-genotypen av COMT Val158Met hos RP:s och NR:s efter tio 
veckors behandling med citalopram (60 mg/dygn) + placebo respektive citalopram (60 mg/dygn) 
+ quetiapin (300–450 mg/dygn). Data har hämtats från [33]. 

Behandlings-
grupp  

RP:s N (%) 
NR:s N (%) 

Met/Met 
N (%) 

P Statistisk 
signifikans 

Citalopram + 
placebo (N = 31) 

RP:s: 21 (68) 
NR:s: 10 (32) 

RP:s: 10 (48) 
NR:s: 0 

0.0070 Ja 

Citalopram + 
quetiapin (N = 33) 

RP:s: 24 (73) 
NR:s: 9 (27) 

RP:s: 4 (17) 
NR:s: 0 

0.419 Nej 

Förkortningar: COMT, katekol-O-metyltransferas; Met, metionin; NR, non-responder; RP, 
responder; Val, valin. Statistik signifikans: P < 0.025. 

Behovet av längre uppföljningstid tillgodosågs av Umehara et al. (2015) som studerade 
betydelsen av COMT-Val158Met-polymorfism för kliniskt utfall av SSRI (escitalopram, 
fluvoxamin, paroxetin eller sertralin) i monoterapi alternativt i kombination med 
neuroleptika [34]. Den del av studien som behandlas är en retrospektiv kandidatgenstudie 
utförd på 91 OCD-patienter av japansk härkomst. Deltagare rekryterades från två allmänna 
sjukhus i Japan och exklusionskriterier var bland annat komorbid depression, psykotisk 
sjukdom eller samtidig KBT. Den genomsnittliga behandlingstiden som patienterna följdes 
var 13.1 månader och därmed betydligt längre än i tidigare nämnda studier som undersöker 
samma region [29, 33]. Efter behandling med SSRI i hög dos (exempelvis sertralin ≥ 150 
mg/dygn) och vid behov tillägg av neuroleptika delades deltagarna in i tre grupper utifrån 
respons. Grupp A (N = 53) omfattade patienter som enbart behandlats med SSRI och svarat 
med > 35 % minskning av Y-BOCS-poäng. Endast patienter som inte svarat på SSRI i 
monoterapi tilldelades tillägg av neuroleptika och grupp B (N = 22) omfattade individer 
som svarat på kombinationen (> 35 % minskning av Y-BOCS-poäng). Till grupp C (N = 16) 
räknades patienter som varken svarat på SSRI i monoterapi eller på tilläggsbehandling. De 
tre grupperna var lika beträffande kön, ålder, ålder vid insjuknande och sjukdomsduration, 
men skiljde sig signifikant beträffande Y-BOCS-poäng vid behandlingsstart. Det är oklart 
om analysen justerade för skillnaden. Resultatet av DNA-analysen visade likt Miguitas 
studie [29] inga signifikanta kopplingar mellan behandlingsrespons och COMT-
Val158Met-polymorfism. När förekomsten av Met-allelen jämfördes för grupp A mot grupp 
B plus C påträffades inga signifikanta skillnader (P > 0.05) och detsamma gällde när grupp 
B jämfördes mot grupp C. Författarna är dock tydliga med att resultatet avser den japanska 
populationen och diskuterar betydelsen av etniska skillnader för förekomsten av olika 
genotyper. 

Sammantaget inkluderas tre studier som specifikt behandlar dopaminerga och/eller 
noradrenerga gener, varav en studie [33] har ett statistiskt signifikant resultat som avser  
COMT-Val158Met-polymorfism. I tabell 10 presenteras en sammanställning av resultaten 
från inkluderade kandidatgenstudier som studerar dopamin- och noradrenalinrelaterade 
gener. 
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Tabell 10. En sammanställning av resultaten från inkluderade kandidatgenstudier som 
behandlar association mellan polymorfism i dopaminerga och/eller noradrenerga gener och 
respons av SRI vid OCD. ↑: God respons har kopplats till variabeln. 

Gen (region) 
 

Antal studier Positiva resultata Negativa resultatb 

COMT (Val158Met) 3 1: ↑ Met/Met-genotypen [33] 2 [29, 34] 

SLC6A2 (1287A/G) 1 -  1 [29] 

SLC6A3 (DAT UTR) 1 - 1 [29]  

SLC6A3 (intron 8) 1 - 
 

1 [29] 

SLC6A3 (intron 14) 1 - 1 [29] 

DRD2 (Taq1A) 1 - 1 [33] 

Förkortningar: COMT, katekol-O-metyltransferas; DRD2, dopaminreceptor D2; Met, metionin; 
OCD, Obsessive-Compulsive Disorder; SLC, solute carrier; SRI, serotoninåterupptagshämmare; 
Val, valin. a Avser studier där statistisk signifikans har påvisats. b Avser studier där statistisk 
signifikans ej har påvisats. 

 
4.4 Glutamata gener 
I en retrospektiv kandidatgenstudie undersökte Real et al. (2013) inverkan av genetisk 
variation i SLC1A1 och betydelsen av gen-miljöinteraktioner för farmakologisk 
behandlingsresistens vid OCD [35]. Studien utfördes på 238 vuxna kaukasier av spansk 
härkomst som behandlats vid en öppenvårdsklinik specialiserad på OCD. Patienterna hade 
i första hand medicinerat med SSRI (exklusive escitalopram) eller klomipramin i medelhög 
till hög dos (exempelvis sertralin ≥ 100 mg/dygn eller klomipramin ≥ 150 mg/dygn). 
Individer som inte svarat på behandlingen hade tilldelats tillägg av neuroleptika, 
behandlats med en kombination av flera SRI-preparat eller tilldelats andra antidepressiva 
medel. Behandlingsförsöken skulle varat under minst tolv veckor och individer med en 
historia av psykotisk sjukdom exkluderades. I den här studien definierades icke-respons 
som < 35 % minskning av Y-BOCS-poäng och utifrån vilka behandlingsförsök som gjorts 
delades patienterna in i tre grupper efter grad av behandlingsresistens (se tabell 11). För att 
studera hur genetisk variation samverkar med miljömässiga faktorer blev deltagarna även 
tillfrågade om de upplevt traumatiska livshändelser i samband med utveckling av 
syndromet. Initialt analyserades nio SNP:s i SLC1A1, samtliga rapporterade för att vara 
involverade i etiologin av OCD. Sju av dessa inkluderades i den slutliga analysen som 
korrigerade för kön, Y-BOCS-poäng vid behandlingsstart, grad av depressiva symtom, 
ålder vid insjuknande och familjehistoria av OCD. Resultatet visade att tre analyserade 
SNP:s kunde associeras med grad av farmakologisk behandlingsresistens i en signifikant 
utsträckning (P < 0.05; se tabell 11). För den SNP som uppvisade starkast association 
(rs3087879) påvisades även en signifikant interaktionseffekt med traumatiska 
livshändelser. Deltagare som rapporterat att de inte upplevt en traumatisk livshändelse vid 
utveckling av syndromet (N = 146) hade högre grad av farmakologisk resistens än den 
totala studiepopulationen när förekomsten av en kopia av riskallelen jämfördes med 
avsaknad av riskallelen (P = 0.0018; OR = 2.42; 95 % CI = 1.39–4.21). Resultatet antyder 
enligt författarna att gener kopplade till etiologin för OCD kan ha betydelse för mätning av 
farmakologisk respons vid syndromet samt att gen-miljöinteraktioner kan bidra till 
farmakologisk behandlingsresistens vid OCD. 
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Tabell 11. Association mellan grad av farmakologisk behandlingsresistens vid OCD och genetisk 
variation i SLC1A1 för tre SNP:s där statistiskt signifikanta skillnader har påvisats. P-värden och 
oddskvoter avser bärare av riskallelen i jämförelse med avsaknad av riskallelen. Omarbetad i 
enlighet med [35]. 

SNP 
Genotyp 

Låg 
resistens 
N (%) 

Medelhög 
resistens  
N (%) 

Hög 
resistens  
N (%) 

P OR  

(95 % CI) 

rs3087879 
GG 
CG 
CC 

 
32 (34.8) 
26 (25.5) 
3 (12.5) 

 
26 (28.3) 
27 (26.5) 
4 (16.7) 

 
34 (36.9) 
49 (48) 
17 (70.2) 

0.0086 1.77  
(1.16–2.72) 

rs301434 
GG 
AG 
AA 

 
21 (36.2) 
34 (30.1) 
7 (13.5) 

 
17 (29.3) 
24 (21.8) 
16 (30.1) 

 
20 (34.5) 
52 (47.2) 
29 (56.7) 

0.036 1.49 
(1.02–2.18) 

rs301435 
AA 
AG 
GG 

 
21 (36.8) 
32 (30.2) 
7 (13.5) 

 
17 (29.8) 
23 (21.7) 
15 (28.9) 

 
19 (33.4) 
51 (48.1) 
30 (57.7) 

0.031 1.52 
(1.04–2.22) 

Förkortningar: CI, konfidensintervall; NR, non-responder; OCD, Obsessive-Compulsive Disorder; 
OR, oddskvot; SLC, solute carrier; SNP, enbaspolymorfism; SSRI, selektiva serotoninåterupptags-
hämmare, Y-BOCS, Yale Brown Obsessive Compulsive Scale. Låg resistens: NR:s för SSRI (< 35 % 
minskning av Y-BOCS-poäng), 1–3 behandlingsförsök. Medelhög resistens: NR:s för klomipramin. 
Hög resistens: NR:s för SSRI/klomipramin + neuroleptika (N = 43), NR:s för SSRI + klomipramin 
(N = 39), NR:s för monoaminooxidashämmare (N = 26). Statistisk signifikans: P < 0.05. P-värden 
har justerats för kön, Y-BOCS-poäng vid behandlingsstart, grad av depressiva symtom, ålder vid 
insjuknande och familjehistoria av OCD. 

 

4.5 Brain-Derived Neurotrophic Factor 
Real et al. (2009) och Umehara et al. (2016) behandlar i varsin kohortstudie genetisk 
variation i genen som kodar för BDNF [36-37]. 

I Real et al.:s prospektiva studie inkluderades 131 vuxna kaukasier av spansk härkomst som 
påbörjat standardbehandling med klomipramin (225–300 mg/dygn), fluoxetin (60–80 
mg/dygn) eller fluvoxamin (200–300 mg/dygn) vid en öppenvårdsklinik specialiserad på 
OCD [36]. Inga krav ställdes på frånvaro av andra psykiatriska diagnoser, men deltagarna 
skulle genomgå behandling med maximal tolererad dos under tolv veckor i realtid utan 
tillägg av neuroleptika. Samtidig KBT var däremot tillåtet. Vid behandlingens startpunkt 
hade samtliga deltagare en Y-BOCS-poäng ≥ 16 och de flesta en historia av tidigare 
behandlingsförsök. I den här studien definierades respons som en minskning av Y-BOCS-
poäng med ≥ 35 % efter de första tolv veckorna av maximal tolererad dos. Denna andel 
uppnåddes av 31 % (N = 37) av de som fullföljde studien (N = 123 där bortfallet orsakades 
av utveckling av psykotisk sjukdom, avhopp av oklar anledning, byte till enbart KBT eller 
avvisning av behandling). Resultatet grundades på en analys av åtta ”tag SNP:s”, det vill 
säga SNP:s som är representativa för genetisk variation i genen i fråga. När förekomsten av 
alleler jämfördes mellan RP:s och NR:s visades en viss haplotyp av fem SNP:s (T-G-T-G-T 
av rs1050187, Val66Met, rs12273363, rs908867 och rs1491850 i angiven ordning) medföra 
en tvåfaldig risk för att inte svara på behandlingen (P = 0.027; OR = 2.27; 
95 % CI = 1.01–5.0). Denna skillnad var även statistiskt signifikant (P < 0.05) efter 
justering för kön, ålder vid insjuknande, Y-BOCS-poäng vid baslinjen, grad av depressiva 
symtom, personlighetsstörning och tics (P = 0.046). En av dessa SNP:s (rs1491850) kunde, 
när varje SNP analyserades enskilt, associeras med variation i respons i en signifikant 
utsträckning (P = 0.049; OR = 2.40; 95 % CI = 1.29–4.47). Fynden indikerar enligt 
författarna att genetisk variation i BDNF kan ha betydelse för respons av SRI-preparat vid 
OCD, men resultaten bör enligt forskningsgruppen ses som preliminära. 

Den andra studien som behandlar BDNF är en delstudie där betydelsen av BDNF-
Val66Met-polymorfism undersökts hos 96 japanska individer med OCD [37]. Författarna 
till den här studien hade för avsikt att enbart studera Val66Met och inte flertalet SNP:s 
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inom genen som Real och hans kollegor [36] gjort. Ytterligare en skillnad är att Real 
undersökte kopplingen mellan genetisk variation och insättande effekt, medan den här 
studien behandlar långtidseffekten. Resultatet grundades överlag på studiepopulationen 
från Umeharas tidigare studie [34], men några fler patienter inkluderades och därför skiljer 
sig den genomsnittliga behandlingstiden och antalet individer inom respektive grupp från 
tidigare angivna data (här 12.9 månader; NA = 56; NB = 23; NC = 17). Studiedesign och 
gruppernas innebörd har tidigare beskrivits i denna litteraturstudie [34]. De tre grupperna 
var lika beträffande kliniska och demografiska data med undantag för Y-BOCS-poäng vid 
behandlingens startpunkt och det är oklart om analysen korrigerade för den signifikanta 
skillnaden. Efter DNA-analysen jämfördes förekomsten av Val- respektive Met-allelen för 
grupp A mot grupp B plus C, grupp B mot grupp C samt grupp A plus B mot grupp C utan 
att några signifikanta skillnader kunde påvisas (P > 0.05). Detta resultat antyder enligt 
författarna att BDNF-Val66Met-polymorfism inte är kopplat till respons av SSRI i 
monoterapi eller i kombination med neuroleptika hos japaner med OCD. Likt Umeharas 
tidigare studie [34] diskuteras dock behovet av större bekräftande studier som omfattar 
individer av varierande härkomst. 

 

4.6 Genomvid genotyping 
I en amerikansk farmakogenetisk kohortstudie utförd av Qin et al. (2016) analyserades hela 
genomet hos 804 individer med OCD [38]. Deltagarna som rekryterats från olika kliniker, 
webbsidor, självhjälpsgrupper och patientföreningar hade tidigare medicinerat med 
varierande SRI-preparat (SSRI, klomipramin eller SNRI). Till skillnad från övriga studier 
som presenteras i denna översikt inkluderades såväl barn som vuxna. Information om 
läkemedelsanvändning, dosering och behandlingslängd baserades på intervjuer med 
deltagarna och de fick själva skatta responsen på en fempunktsskala från ”ingen respons” 
till ”total remission”. För individer som medicinerat med flera substanser grundades 
bedömningen på den substans för vilken bäst respons rapporterats. Individer som inte 
tolererat behandlingen eller saknade information kring effekten exkluderades initialt och 
detsamma gällde om oklarheter uppstod vid genotyping. Av de övriga (N = 804) ansågs  
64 % vara RP:s och skattade ”måttlig förbättring” eller ”total remission”, resterande 36 % 
klassificerades som NR:s. Efter kvalitetskontroll av insamlat DNA analyserades nära 
600 000 SNP:s, men endast en specifik SNP kunde kopplas till respons i den utsträckning 
som krävs för genomvid signifikans (P < 5 ∙ 10–8 efter justering för ålder och kön; se tabell 
12). Denna SNP hade ingen anknytning till de genetiska variationer som behandlas i 
ovanstående kandidatgenstudier. Däremot påträffades 42 SNP:s som kunde associeras 
med respons i en icke-signifikant utsträckning (P < 10–4) och flera av dessa var involverade 
i glutamat- eller serotoninsystemet (se tabell 12). En vidare anrikningsanalys av potentiellt 
involverade signaleringsvägar antydde att responsen framför allt kunde kopplas till 
glutamat (false discovery rate (FDR) = 0.0097) och serotonin (FDR = 0.0213), men även 
till långtidspotentiering och neurotrofiska faktorer. Starkast genetisk association erhölls 
för glutamata gener som visade högst anrikning. Enligt Qin och hans kollegor kan 
resultatet, trots ett behov av större prospektiva studier, ge nya insikter i de genetiska 
mekanismer som ligger till grund för behandlingssvar vid OCD. 

Senare samma år publicerade Umehara et al. ytterligare en GWAS inom området [39]. 
Analysen utfördes på 96 patienter från Umeharas tidigare studie [37] som behandlats med 
SSRI i monoterapi alternativt i kombination med neuroleptika. Den genomsnittliga 
behandlingstiden var 13.1 månader och fördelningen av individerna inom tidigare 
beskrivna grupper [34] NA = 54; NB = 22; NC = 17. Här analyserades drygt 500 000 SNP:s 
och korrigeringar gjordes för kön, ålder, ålder vid insjuknande samt Y-BOCS-poäng vid 
behandlingens startpunkt. Tre individer föll bort på grund av oklarheter vid genotyping. 
Resultatet av den här studien var att ingen analyserad SNP kunde kopplas till respons av 
SSRI i monoterapi i den utsträckning som krävs för genomvid signifikans (P > 5 ∙ 10–8 när 
grupp A jämfördes mot grupp B plus C). Detsamma gällde för SSRI i kombination med 
neuroleptika (P > 5 ∙ 10–8 när grupp B jämfördes mot grupp C). Däremot kunde 178 SNP:s 
associeras med behandlingsrespons (P < 10–3), men ingen av dessa överensstämde med de 
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42 SNP:s som Qin [38] presenterat och endast en hade ett P-värde < 10–4. Slutligen 
utfördes en analys av inblandade signaleringsvägar där P < 0.01 i kombination med  
FDR < 0.05 definierades som statistisk signifikans. Denna anrikningsanalys grundades 
enbart på resultatet av den egna studien till skillnad från Qins analys [38] som inkluderade 
neurologiskt relevanta signaleringsvägar från en databas. Det fynd som framför allt lyfts i 
den här studien är att kalciumjonsignalering kunde associeras med respons för SSRI i 
monoterapi (P = 0.002; FDR = 0.0459), tillika i kombination med neuroleptika (P = 0.001; 
FDR = 0.007). Ytterligare sju signaleringsvägar associerades i signifikant utsträckning till 
respons av SSRI i monoterapi och fem till SSRI i kombination med neuroleptika. Någon 
specifik prediktor för respons kunde emellertid inte identifieras och författarna resonerar 
kring en inkludering av för få studieobjekt för att kunna detektera en blygsam effekt på 
behandlingens utfall. 

 
Tabell 12. SNP:s som i en helgenomanalys av Qin et al. associerats med respons av SRI hos 
individer med OCD och som lyfts specifikt i studiens resultat. Omarbetad i enlighet med [38]. 

SNP; 
A1/A2a 

RP 
(A1)b 

NR 
(A1)c 

P OR  
(95 % CI) 

Kommentar 

rs17162912; 
C/T 
 

0.06 0.15 1.76 ∙ 10–8 
 
 

0.39 
(0.26–0.58) 

Signifikant. Den närmaste 
genen DISP1 är involverad i 
sonic hedgehog-signalering som 
har betydelse för neurologisk 
utveckling och cell-celladhesion. 

rs7676822; 
G/T 
 
rs191187; 
C/T 

0.28 
 
 
0.30 

0.39 
 
 
0.40 

2.86 ∙ 10–6 
 
 
8.41 ∙ 10–6 
 

0.65 
(0.51–0.83) 
 
0.66 
(0.52–0.84) 

Icke-signifikanta. Den närmaste 
genen kodar för PCDH10 som 
medierar cell-celladhesion och 
intracellulär signalering, 
eventuellt av betydelse för 
synaptisk signalering. Genen 
har associerats med flertalet 
neuropsykiatriska störningar.  

rs7972211; 
G/A 

0.16 0.23 2.71 ∙ 10–5 0.65 
(0.49–0.87) 

Icke-signifikant. Den närmaste 
genen kodar för glutamat-
receptorn GRIN2B. Genen har 
associerats med OCD. 

rs17253738;  
A/G 
 
rs9516369; 
G/A 
 
rs3891616; 
C/A 

0.14 
 
 
0.14 
 
 
0.14 

0.21 
 
 
0.21 
 
 
0.20 

2.13 ∙ 10–5 
 
 
4.38 ∙ 10–5 
 
 
8.39 ∙ 10–5 

0.59 
(0.43–0.82) 
 
0.61 
(0.44–0.84) 
 
0.63 
(0.46–0.87) 

Icke-signifikanta. Genen kodar 
för GPC6 som har betydelse för 
glutamatreceptorfunktion. 

rs722665; 
C/T 

0.40 0.29 8.47 ∙ 10–5 1.61 
(1.25–2.08) 

Icke-signifikant. Genen kodar 
för PLCB1 som har betydelse för 
serotoninreceptorfunktion. 

rs11158347; 
A/G 

0.33 0.21 5.18 ∙ 10–5 1.83 
(1.39–2.41) 

Icke-signifikant. Genen kodar 
för PKC som har betydelse för 
serotoninreceptorfunktion. 

Förkortningar: CI, konfidensintervall; DISP1, dispatched RND transporter family member 1; GPC6, 
glypikan 6; GRIN2B, N-metyl-D-aspartat-receptor subenhet 2B; NP, non-responder; OCD, 
Obsessive-Compulsive Disorder; OR, oddskvot; PCDH10, protocadherin 10; PKC, proteinkinas C; 
PLCB1, fosforlipas C beta 1; RP, responder; SNP, enbaspolymorfism; SRI, serotoninåterupptags-
hämmare. a A1/A2 där A1 är den näst mest frekvent förekommande allelen hos befolkningen och A2 
är den mest frekvent förekommande allelen hos befolkningen. b Andelen RP:s som bär A1-allelen.  
c Andelen NR:s som bär A1-allelen. Statistisk signifikans: P < 5 ∙ 10–8. P-värden har justerats för 
ålder och kön. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
I den här litteraturstudien inkluderades samtliga artiklar som uppfyllde angivna kriterier 
vilket medförde en hög reliabilitet då inget utrymme gavs till personliga värderingar eller 
slumpmässiga urval av artiklar. Huvuddelen av sökningarna utfördes dessutom med 
kontrollerade ämnesord i form av MeSH-termer som gav en god grund för relevanta träffar 
inom valda sökområden. För att undvika bias på grund av intressekonflikter inkluderades 
enbart artiklar som granskats av oberoende ämnesexperter. Risken för selektionsbias 
reducerades genom allmänna farmakogenetiska begrepp samt artikelgranskning 
oberoende av databasens algoritm för bästa sökträff. För att ytterligare reducera bias och i 
högre grad avspegla hela forskningsområdet hade lämpligen icke fulltextartiklar, 
opublicerad forskning, litteratur från andra källor än vedertagna tidskrifter samt forskning 
oberoende av språk kunnat inkluderas. 

Det råder viss tveksamhet om studien mäter det som var för avsikt då metoden saknar 
väsentliga kriterier för studiedesign, antal deltagare, dosering och behandlingsduration. 
Detta gav utrymme till att inkludera studier med betydande brister i tillförlitlighet och 
minskade den interna validiteten. Det är särskilt anmärkningsvärt att tillägg av 
neuroleptika eller samtidig KBT inte medfört exkludering då parallell behandling med stor 
sannolikhet skulle kunna orsaka eller delvis orsaka den minskning av symtom som 
associerats med en viss genotyp. Andra samtidiga behandlingsformer utgör därmed 
potentiella confounders och det är således osäkert om de genetiska variationer som 
presenteras i resultatet kan kopplas specifikt till SRI-behandling. Att införa ytterligare 
exklusionskriterier hade visserligen gett studien högre intern validitet, men samtidigt 
begränsat resultatet ännu mer i ett redan mycket snävt forskningsområde.  

En annan potentiell nackdel med metoden är att ett flertal sökningar har utgått från gener 
där variationer observerats hos patienter med egentlig depression vilket kan ha påverkat 
fynden och riktat resultatet till specifika gener. Det är sannolikt att andra fynd hade gjorts 
om sökningen breddats till att även omfatta andra specifika gener då allmänna 
farmakogenetiska begrepp gav bristfälligt sökresultat för studier av BDNF. Majoriteten av 
de sökningar som gav ändamålsenliga träffar grundades dock på allmänna 
farmakogenetiska termer vilket borde täckt in merparten av publicerad forskning inom 
området och minskat risken för selektionsbias. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att olika genetiska variationer har rapporterats påverka utfallet av SRI-
behandling vid tvångssyndrom, men majoriteten av studierna är mycket småskaliga och 
resultaten inkonsekventa. Bland de studier som påvisat statistisk signifikans har samtliga 
behandlat olika genetiska variationer och så vitt författaren till denna studie vet saknas 
uteslutande replikerande forskning. Då resultatet från varje enskild studie är otillräckligt 
för att dra några generella slutsatser blir den sammanlagda bedömningen att det i dagsläget 
saknas evidens för en klinisk implementering av farmakogenetisk testning inom området i 
fråga. Forskningsunderlaget är inte heller tillräckligt för att avgöra framtida klinisk 
potential av farmakogenetiska markörer för respons av SRI vid OCD. Däremot belyser 
studien vikten av genetiska faktorer för behandlingssvar vid OCD och kan i stället bana väg 
för nya läkemedelsmål av intresse i sammanhanget. 

Varken Denys [24] eller Brandl [25] kunde i någon signifikant utsträckning koppla CYP-
polymorfism till effekten av SRI, ett resultat som överensstämmer med merparten av den 
forskning som utförts på patienter med egentlig depression [23, 40]. Avsaknad av statistisk 
signifikans i två småskaliga studier kan emellertid inte utesluta korrelation och Brandls 
fynd beträffande tidigare behandlingsförsök gör det intressant att vidare utforska området. 
I Brandls studie saknas dock en entydig definition av misslyckade behandlingsförsök vilka 
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kan ha orsakats av biverkningar och inte bristande effekt som den här litteraturstudien 
avsåg behandla. Då effekten av TCA tidigare korrelerats med plasmakoncentrationen av 
läkemedel [40] efterfrågas homogena studier med avseende på läkemedelsgrupp. Framtida 
studier bör även vara prospektiva då det signifikanta resultatet kan ha påverkats av 
minnesbias. 

I Denys studie [26] kunde S/L-genotypen av 5-HTTLPR kopplas till god effekt av 
venlafaxin, medan resterande studier [27, 29] inte erhöll några signifikanta samband. 
Resultatets tvetydighet kan sannolikt härledas till skillnader i studietyp och intervention 
mellan inkluderade studier. Det signifikanta resultatet avser en relativt homogen 
studiegrupp som behandlats med ett enskilt preparat i fast dosering. Sådana enhetliga 
förhållanden gör det lättare att påvisa statistisk signifikans, men minskar samtidigt den 
externa validiteten. Trots detta bedöms Denys resultat vara av högt värde då denna studie, 
till skillnad från de andra två, är en dubbelblind RCT och fyndet är extra intressant 
eftersom det skiljer sig från resultatet av studier utförda på individer med depression [23]. 
Detta indikerar att resultaten från farmakogenetiska studier av SRI-behandling vid 
egentlig depression inte nödvändigtvis är överförbara till indikationen OCD. Mot bakgrund 
av ovanstående är ytterligare farmakogenetiska studier specifikt utförda på individer med 
OCD motiverat. 

För HTR2A påträffades signifikanta fynd i två oberoende studier. Det ena resultatet [26] 
avser en homogen undergrupp, medan det andra fyndet [31] gjordes under strikta kriterier 
för icke-respons. Dessa faktorer har sannolikt medverkat till att statistisk signifikans 
påvisats. Corregiaris [31] resultat begränsas emellertid av påtaglig risk för confounding då 
data kring förekomst av parallell behandling saknas. Detta bekräftar tidigare nämnda 
misstankar om det problem med confounding som orsakats av metodval. Bortom dessa 
hinder tycks det generellt finnas potential för att genetiska variationer i HTR2A kan vara 
involverade i respons av SRI vid OCD, men det är för tidigt för att uttala sig mer än 
hypotetiskt. Ett liknande resonemang kring betydelsen av HTR2A framfördes även i 
Fabbris litteraturstudie [23] av patienter med egentlig depression trots ett betydligt mer 
omfattande forskningsunderlag. 

Signifikanta resultat i homogena studiegrupper erhölls även för COMT Val158Met. Vulinks 
[33] resultat överensstämmer med flera av fynden från de studier som Fabbri [23] 
inkluderat, men saknar anmärkningsvärt nog giltighet vid tilläggsbehandling. Det är av 
största vikt att undersöka om det föreligger sanna farmakogenetiska skillnader mellan 
individer som svarar på SRI i monoterapi respektive på tilläggsbehandling. En sådan 
upptäckt skulle med dagens behandlingsmetoder kunna utnyttjas för att individanpassa 
behandlingen genom insättning av neuroleptika i ett tidigare skede. Detta är emellertid 
enbart spekulationer då en klinisk implementering av farmakogenetisk analys kräver 
omfattande forskningsunderlag med beaktande av såväl klinisk signifikans som 
kostnadseffektivitet. 

Reals [35] resultat antyder att även glutamata gener kan ha betydelse för effekten av SRI 
vid OCD, en hypotes som styrks av att Qins [38] anrikningsanalys visade starka samband 
mellan glutamata signaleringsvägar och respons. Vidare farmakogenetiska studier av 
glutamata gener hos individer med OCD är av intresse för att öka förståelsen för alternativa 
verkningsmekanismer av SRI-preparat. Då dagens farmakologiska behandling av OCD 
huvudsakligen riktas mot monoaminsystemet skulle en förståelse för glutamatsystemets 
roll för effekten av SRI kunna ge en hint om framtida potentiella läkemedelsmål för OCD-
behandling. Tillägg av glutamatantagonisten memantin till befintlig SSRI-behandling har 
i djurförsök visats minska kompulsioner [41] vilket även bekräftats hos människa då flera 
dubbelblinda RCT:s talar för god symtomlindrande effekt av memantin vid SRI-refraktär 
OCD [42-44]. 

BDNF har föreslagits vara av betydelse för ett flertal psykiatriska diagnoser och ökade 
serumnivåer av BDNF har associerats med klinisk förbättring av psykisk ohälsa i allmänhet 
[45]. Detta gör det osannolikt att Reals [36] fynd är specifika för OCD då analysen enbart 
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korrigerat för ett begränsat antal kliniska faktorer vilket medför hög risk för confounding 
på grund av komorbiditet. Då förekomsten av olika alleler och haplotyper i BDNF dessutom 
visats variera kraftigt mellan olika folkgrupper [46] är resultatet tydligt begränsat till de 
individer som studerats. Framtida studier som omfattar individer av olika härkomst och 
exkluderar patienter med andra psykiatriska diagnoser är av intresse för att kunna dra 
några vidare slutsatser beträffande BDNF. Genen är synnerligen relevant för fortsatt 
forskning då även Qins [38] resultat belyser neurotrofiska faktorer. 

Ett problem med inkluderade kandidatgenstudier är att urvalet av de regioner som 
studerats har begränsats till antalet kända, vanligt förekommande, polymorfa regioner 
inom genen vid studietillfället. Det är troligt att andra regioner än de som behandlats kan 
vara av intresse ur forskningssynpunkt och studierna i fråga möjliggör ingen upptäckt av 
nya regioner av betydelse för behandlingsutfallet. Genomvida associationsstudier gör det 
visserligen möjligt att undkomma några av de barriärer som kandidatgenstudier medför, 
men kräver samtidigt väldigt stora stickprov [47] då effekten av varje enskilt locus 
sannolikt är mycket liten och bland hundratusentals andra SNP:s särskilt svårdetekterad. 
I praktiken skulle processen kunna liknas vid att leta efter en nål i en höstack vilket kan 
anses lönlöst då det är oklart om nålen i fråga ens existerar. Ytterligare ett problem med 
genomvida associationsstudier är det så kallade flip-flop-fenomenet som syftar på att 
motsatta alleler av en och samma SNP i olika studier associeras med en egenskap [48] och 
resultaten blir därmed svåra att replikera. Dessutom tenderar betydelsen av ovanliga 
genetiska variationer att förbli oupptäckta i dessa typer av studier [47]. Qins 
helgenomanalys [38] är uteslutande den största inkluderade farmakogenetiska studien av 
SRI vid OCD, men i sammanhanget är även denna i minsta laget. Då studien dessutom har 
hög risk för minnesbias och confounding samt saknar information om dosering och 
behandlingslängd finns intresse för fler och större genomvida associationsstudier inom 
området. Resultaten från dessa skulle lämpligen kunna användas som en inkörsport till 
kandidatgenstudier genom identifiering av fler intressanta regioner för vidare analys under 
mindre resurskrävande förhållanden. 

Farmakogenetisk testning i klinisk praxis är i allmänhet ett mycket diskutabelt ämne då 
den komplexitet som råder mellan genotyp och fenotyp är svår att avspegla. Den genetiska 
informationen kan endast svara för en liten del av behandlingsutfallet och det är lätt att 
glömma bort epigenetikens roll i det hela. En individanpassad behandling kräver hänsyn 
till såväl genetiska som miljömässiga och personliga faktorer där patientens egna önskemål 
bör tillgodoses i största möjliga mån. Det hela måste sättas i relation till nyttan med att 
kunna förutsäga effekten av behandlingen vilken kan anses begränsad vid ett bristfälligt 
antal behandlingsmetoder att välja bland. För patienter med OCD blir SRI-behandling, 
ensamt eller i kombination med neuroleptika, det enda alternativet när försök med KBT 
fallerar och även en bristfällig effekt kan vara av värde för den enskilda individen. Trots 
vidare forskning inom området kvarstår därför en osäkerhet kring en klinisk överförbarhet 
av farmakogenetisk analys vid OCD och det primära målet med studierna i fråga bör i 
framtiden vara att ta fram nya läkemedelskandidater. 

 

5.3 Resultatets begränsningar 
Studiens interna validitet hotas framför allt av de små stickproven. I de inkluderade 
studierna varierar antal deltagare mellan 41 och 804 med ett medianvärde på 96 individer. 
Det bör beaktas att studietypen kräver stora stickprov för att spegla genetisk variation på 
populationsnivå och således föreligger påtaglig risk för falska associationer. Vidare är 
uppföljningstiderna i de prospektiva studierna begränsade till maximalt 14 veckor. Denna 
behandlingstid kan anses otillräcklig för bedömning av långtidseffekten vilken är av största 
vikt vid symtomatisk behandling av ett kroniskt tillstånd. Behandling med medelhöga 
doser kan också ifrågasättas då metaanalyser rapporterat tydliga dos-responssamband för 
SSRI vid OCD [49]. Hos utvalda OCD-patienter har även en så kallad megadosering av SRI 
visat effekt när respons uteblivit vid terapeutiska doser [50-51]. 
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En aspekt som inte vägts in i resultatet är placebokomponenten av SRI. Resultatet av en 
nyligen publicerad svensk RCT [52] visar att den information som ges samt de 
förväntningar som väcks vid förskrivningstillfället har en avgörande roll för responsen av 
just SSRI. Ytterligare en begränsning är det retrospektiva återgivandet av individers egna 
upplevelser med betydande risk för minnesbias och tveksamhet kring följsamhet. 
Personliga värderingar och tidigare erfarenheter kan också ha betydelse för hur olika 
individer uppfattar samt rapporterar effekten av behandlingen. Detta begränsar resultatets 
trovärdighet då majoriteten av inkluderade studier är observationsstudier eller har 
bristande egenskaper med avseende på blindning. I dessa studier föreligger även utrymme 
för bias som orsakats av skilda tolkningar vid symtomskattning och analys. En annan 
aspekt att beakta är den problematik kring confounding på grund av parallell behandling 
och komorbiditet som tidigare beskrivits. Bristfällig information om hur kliniska och 
demografiska faktorer som korrelerats med respons [15-21] varierar mellan deltagare är 
ytterligare en potentiell källa till confounding. Då patienter med OCD utgör en heterogen 
grupp av individer är det sannolikt att fler faktorer än de som hittills beskrivits i litteraturen 
kan associeras med behandlingsutfallet. Således är detaljerade redogörelser för kliniska 
och demografiska egenskaper väsentligt för att dra korrekta slutsatser i sammanhanget. 

Rekrytering av deltagare från psykiatriska kliniker utgör ett hot mot studiens externa 
validitet och det finns skälig anledning att befara en studiepopulation som, med avseende 
på symtomgrad, inte representerar genomsnittsindividen. Följaktligen antas resultatet visa 
tydligare statistiska samband än de som faktiskt föreligger och innebörden i en klinisk 
kontext kan ifrågasättas. Vidare är generaliserbarheten till svenska förhållanden oklar då 
flera av studierna inkluderar SNRI eller mirtazapin vilka enligt Läkemedelsverket saknar 
evidens vid indikationen i fråga [1]. Därutöver tillkommer exkludering av barn och rådande 
frågetecken kring etnisk härkomst. Avslutningsvis baseras resultatet uteslutande på 
mätning av statistisk signifikans utan hänsyn till klinisk relevans och effektstorlek av 
studerade variabler vilket begränsar resultatets överförbarhet till klinisk praxis. 

 

5.4 Reflektion 
Majoriteten av inkluderade studier behandlar enstaka baspar och det är osannolikt att små 
genetiska variationer skulle kunna svara för effekten av preparaten i en kliniskt betydande 
utsträckning. Utgången av behandlingen utgör ett komplext samspel mellan individuella 
skillnader i respons, som delvis skulle kunna orsakas av genetiska variationer, i 
kombination med övriga faktorer såsom biverkningar, följsamhet och förväntningar. Även 
bland eventuella genetiska faktorer förekommer med största sannolikhet en växelverkan 
mellan olika gener, där effekten av varje enskilt locus är mycket liten, och således blir det 
svårt att hitta någon specifik prediktor som kan avgöra behandlingens utfall. Detta 
utesluter dock inte intresset för vidare forskning inom området i fråga då farmakogenetiska 
studier kan bidra med ytterligare insikt i bland annat preparatens verkningsmekanism och 
syndromets etiologi. En sådan förståelse utgör en grund i sökandet efter nya 
läkemedelsmål och läkemedelskandidater.  

I framtiden bör fokus inom området ligga på att utföra större farmakogenetiska studier 
med prospektiv design, längre uppföljningstider samt omfattande insamling av kliniska 
och demografiska data. Dessa studier bör exkludera parallell behandling för att minska 
effekten av confounders och initialt fokusera på enskilda läkemedelssubstanser. Nya 
aspekter kan belysas genom större genomvida associationsstudier och internationella 
samarbeten skulle öka förutsättningarna för tillräckligt stora stickprov av individer med 
varierande härkomst. Jag efterfrågar även analyser av kostnadseffektivitet för att bedöma 
nyttan, eller bristen på nytta, med en klinisk implementering av farmakogenetik vid OCD. 
Slutligen är bristen på läkemedelsalternativ vid otillräcklig effekt av SRI ett centralt 
problem som onekligen bör ses över i syfte att säkerställa en effektiv behandling hos varje 
enskild individ. 
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6. Slutsats 

Betydelsen av genetisk variation för respons av SRI vid OCD är i dagsläget ett mycket 
outforskat område. Enstaka småskaliga studier har rapporterat att genetiska variationer i 
HTR2A, SLC6A4, SLC1A1, COMT, BDNF, CYP2D6 och rs17162912 skulle kunna påverka 
behandlingsutfallet i fråga, men fynden bör uteslutande ses som preliminära. I dagsläget 
saknas evidens för att någon enskild genetisk markör skulle kunna avgöra behandlingens 
utfall och brister i extern validitet gör den kliniska relevansen av föreslagna markörer 
diskutabel. Sannolikt handlar det om flertalet genetiska variationer där effekten av varje 
enskilt locus är för liten för att kunna svara för responsen i en kliniskt betydande 
utsträckning. Detta medför en osäkerhet kring om farmakogenetisk testning vid OCD över 
huvud taget skulle kunna ha en framtida roll i klinisk praxis. Däremot är vidare 
farmakogenetiska studier av SRI-behandling vid OCD av stort intresse för att öka 
kunskapen inom ett viktigt, men ofullständigt kartlagt, medicinskt område och bidra till 
upptäckter av nya läkemedelsmål för ett tillstånd som saknar adekvat behandling.  

 

7. Tack  

Ett stort tack till min handledare Sofia Mattsson för värdefulla synpunkter och goda råd 
under arbetets gång.  
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