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Sammanfattning 

Inledning: Fokus i detta arbete är på hur metabolismen påverkas vid nedsatt 
leverfunktion och om en förändring i clearance kan påverka läkemedlets effekter och 
därmed påverka doseringen. Levern är kroppens största körtel och hos en vuxen 
person väger den cirka 1,5 kilo. Levern har många viktiga kroppsliga funktioner som 
att producera galla och ta upp näringsämnen från tarmen. Den största nedbrytning 
av läkemedel sker genom fas-I-metabolism och fas-II-metabolism. För att mäta 
kroppens förmåga att eliminera läkemedel från kroppen används clearance (CL). 
Levercirros eller skrumplever som det oftast kallas gör att hela levern långsamt 
förändras. De friska cellerna dör och ersätts av bindväv, vilket gör att leverns 
funktion försämras och får då svårare att rena blodet eftersom blodet får svårare att 
passera igenom. 
 
Syfte: Syftet med detta arbete är att utvärdera om följande läkemedel, propranolol 
klometiazol, nifedipin, labetalol, felodipin och morfin, som i stor utsträckning 
metaboliseras i levern behöver dosjusteras vid nedsatt leverfunktion. 
 
Metod: Informationen till denna litteraturstudie har hämtats genom sökningar på 
PubMed, där sökningen gav sju originalartiklar till resultatdelen. En översiktsartikel 
användes till introduktionsdelen och från referenslistan i artikeln togs tre artiklar 
med i resultatdelen. Bakgrundsinformation hämtades från Läkemedelsboken 2011-
2012, böcker inom farmakokinetik och farmakoterapi, hemsidorna 
sjukvårdsrådgivningen (1177), vårdguiden, FASS och internetmedicin. 
 
Resultat: Resultatet för den orala dosen av propranolol på 80 mg två gånger per dag 
visade att för personer med cirros var AUC (arean under kurvan), Css, Cmax och Cmin 
signifikant högre (p<0,05) jämfört med kontrollerna, och att Cmax/Cmin var signifikant 
lägre. För plasmakoncentrationen av klometiazol sågs det hos personerna med cirros 
att koncentrationen blev högre vid oral administrering (AUC 5,05 mg/h/l) än vid 
intravenös (AUC 3,73 mg/h/l). För nifedipin var biotillgängligheten (F) signifikant 
högre hos personerna med cirros jämfört med de friska kontrollerna (p<0,01). Det 
som kunde observeras för labetalol var att plasmakoncentrationen var högre hos 
personerna med cirros än kontrollerna efter oralt intag, dock nåddes den maximala 
plasmakoncentrationen vid ungefär samma tidpunkt. Den genomsnittliga 
distributionsvolymen (5,6 l/kg) av felodipin hos patienterna med levercirros var 
signifikant lägre än hos en grupp unga friska individer (10,3 l/kg) och en grupp äldre 
med högt blodtryck (8,5 l/kg). Den intravenösa administreringen av morfin visade att 
plasmakoncentrationen sjönk långsammare och halveringstiden (t½) var tre gånger 
längre hos försökspersonerna med cirros än kontrollerna (p<0,01). 
 
Diskussion: För att en dosjustering skall behöva göras hos visa läkemedel krävs det 
en kraftig nedsättning av leverfunktionen. Om dosjustering inte sker kan det leda till 
ökad risk för biverkningar och kraftigare effekt av läkemedlet. För propranolol 
rekommenderas en upptrappning av dosen tills dess att rätt dos hittats. Dosjustering 
av klometiazol kan behöva göras hos patienter med måttlig till svår levercirros på 
grund av att clearance minskar. En dosjustering av nifedipin kan behöva göras hos 
patienter med levercirros och främst hos personer som genomgått en portal 
shuntoperation. Personer med levercirros skall vara försiktig av användandet av 
labetalol och då främst vid intag av labetalol oralt. För felodipin gäller det att dosen 
anpassas efter individen. Även för morfin när den intas oralt är det viktigt att 
försiktighet vidtas vid dosering till cirrospatienter. 
 
Nyckelord: Leverfunktion, Cirros, Farmakokinetik, Hög-och lågextraktions-
läkemedel, Clearance. 
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1. Introduktion 

Kan nedsatt leverfunktion påverka läkemedelsdoseringen på samma sätt som vid 
nedsatt njurfunktion? Den kliniska effekten av läkemedel och risken för biverkningar 
och interaktioner är välstuderade vad gäller nedsatt njurfunktion. Utifrån patientens 
njurfunktion reduceras dosen för läkemedel som till stor del utsöndras i oförändrad 
form via njurarna. För att levern skall få svårt att metabolisera läkemedel krävs en 
ganska stor skada på levern då den har stor reservkapacitet för att metabolsera [1]. 
 
För att kontrollera leverfunktionen kollas värden som P-ASAT (Aspartat-
aminotransferas) och P-ALAT (Alanin-aminotransferas). P-ASAT är ett intracellulärt 
mitokondriebundet enzym, detta enzym har störst aktivitet i hjärtat, levern och 
skelettmuskelaturen medan P-ALAT är ett enzym som specifikt uttrycks i levern och 
dessa sitter i hepatocyternas cytoplasma. Finns det någon slags leverskada 
förekommer det oftast en höjning på båda dessa värden. Ibland kan P-ALAT ha en 
kraftig höjning som snabbt återgår till normalt värde, om detta förekommer är det 
frågan om ett förgiftningstillstånd. Vid misstankte av nedsatt leverfunktion kan 
leverbiopsi och ultraljud tas [2]. 
 
Fokus i detta arbete är på hur metabolismen påverkas vid nedsatt leverfunktion och 
om en förändring i clearance och biotillgänglighet kan påverka läkemedlets effekter 
och därmed påverka doseringen. Det är inte bara metabolismen som kan påverkas av 
en nedsatt leverfunktion, utan också produktionen av albumin och detta kan i sin tur 
påverka plasmaproteinbindningen och distributionen av läkemedel [1]. 
 

1.1 Leverns funktion och farmakokinetik           
 

Kroppens största körtel är levern och hos en vuxen person väger den cirka 1,5 kilo. 
Levern har många viktiga kroppsliga funktioner som att producera galla och ta upp 
näringsämnen från tarmen. Levern har hand om kroppens glukosproduktion 
(blodsocker) och levern tar antigen upp glukos från blodet eller lämnar det till blodet 
beroende på kroppens behov av glukos. Levern har även andra funktioner. Den 
metaboliserar och inaktiverar ämnen till exempel läkemedel för att de lättare skall 
kunna utsöndras från kroppen, antingen genom urinen eller gallan. Som till exempel 
lipofila (fettlösliga) läkemedel som görs mer vattenlösliga, till så kallade metaboliter. 
Levern lagrar järn, den tar bort giftiga ämnen som kommer in i kroppen och 
producerar kolesterol som utsöndras från kroppen antingen genom blodet eller 
gallan. Andra ämnen den producerar är många av kroppens plasmaproteiner [3]. 
 
När ett läkemedel har tagits upp i kroppen och kommit till blodet transporteras det 
till levern. Där sker den största nedbrytning av läkemedlet, genom fas-I-metabolism 
och fas-II-metabolism. Ett läkemedel behöver inte genomgå både fas-I och II, utan en 
del läkemedel genomgår bara en fas-I medan andra läkemedel genomgår bara fas-II 
[4,5]. 
 
Fas-I-metabolism sker genom oxidation, reduktion eller hydrolys och detta 
katalyseras med hjälp av ett enzymsystem som kallas cytokrom p450-systemet (CYP-
enzym), vilket kan metabolisera de flesta läkemedel. De enzym som främst är 
inblandade vid läkemedelsmetabolism är CYP 1A2, CYP 2D6 och CYP 3A4. CYP-
enzymerna delas in i olika familjer efter hur lika deras uppbyggnad är och benämns 
CYP 1, 2 eller 3. Subfamiljer benämns till exempel CYP 1A, B och C. Inom varje 
subfamilj finns flera olika enzymer, efter den sista bokstaven förekommer det ofta en 
siffra som anger vilken ordning detta enzym har upptäckts [4,5].  
 



2 
 

I Fas-II-metabolism sker en konjugering, genom att antingen en glukuronsyra eller 
en sulfatgrupp binder till läkemedelsmetaboliten, vilket gör att det som bildades i fas-
I-reaktionen inaktiveras och substansen blir mer vattenlöslig och det leder till att 
läkemedlet lättare kan elimineras från kroppen genom njurarna [4,5]. 
 
Visa läkemedel som till exempel morfin genomgår en enterohepatisk cirkulation. 
Läkemedlet passerar då först levern genom gallan till tarmen där den spjälkas av 
bakterier, sedan återabsorberas läkemedelet till levern och genomgår metabolism 
igen. Denna process pågår tills läkemedelet blir tillräckligt vattenlösligt för att 
elimineras [7]. 
 

1.2 Clearance 
 

För att mäta kroppens förmåga att eliminera läkemedel från kroppen används 
clearance (CL), som definierar volymen blod eller plasma som renas från läkemedel 
per tidsenhet [5]. Clearance i levern (CLhep) beror av blodflödet (Qhep) och 
extraktionsgraden i levern (Ehep) [2]. Detta beskrivs i ekvation 1.  

 
CLhep=Qhep x Ehep    (Ekvation 1)    
 
Leverclearance påverkas av blodflödet, plasmaproteinbindningen och 
enzymaktiviteten i det eliminerande organet [5]. Detta beskrivs med ekvation 2.  
 
CL=Q x fu x CLint/(Q + Fu x CLint)  (Ekvation 2) 
       
Q är blodflödet, fu är den fria icke proteinbindande delen av läkemedelet i plasman 
och CLint är leverns förmåga att eliminera läkemedel genom metabolism [2]. 
 
Hur stor andel av den administrerande dosen som kommer in i cirkulationen, i 
oförändrad form beskrivs av biotillgängligheten. Vid peroral dosering genomgår 
läkemedlet fas-I-metabolism och/eller fas-II-metabolism. Högextraktionsläkemedel 
metaboliseras i stor utstäckning i tarmen och levern innan de når cirkulationen och 
därmed blir biotillgängligheten låg.  Vid intravenös administrering blir 
biotillgängligheten per definition 100 %, detta på grund av att läkemedlet tillförs 
direkt i blodbanan [1].  
 
Vid upprepad oral dosering påverkas plasmakoncentrationen vid jämvikt (Css) av 
både CL och F enligt ekvation 3. Förekommer nedsatt leverfunktion kan dessa 
faktorer påverka CSS för läkemedel som till stor del metaboliseras i levern. Det kan 
leda till att effekten av läkemedlet ökar och risken för biverkningar blir större. CSS 

påverkas av CL enligt ekvation 4 vid intravenös administrering. CSS påverkas av 
infusionshastigheten (Rinf) och CL enligt ekvation 5 vid konstant infusion. CL är alltså 
med och påverkar plasmakoncentrationen vid konstant infusion, och vid nedsatt 
leverfunktion ökar risken för att det ska påverka effekten och biverkningar av 
läkemedlet [1,2]. 
 
Css=F x D/CL x doseringsintervall  (Ekvation 3) 
 
CSS=D/CL x doseringsintervall  (Ekvation 4) 
 
CSS=Rinf/CL     (Ekvation 5) 
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1.3 Hög- och lågextraktionsläkemedel 
 

Hög- och lågextraktionsläkemedel är två läkemedelsgrupper som visar leverns 
förmåga att eliminera läkemedel. Skillnaden mellan ett hög- och 
lågextraktionsläkemedel är att ett högextraktionsläkemedel kräver större förmåga av 
levern för att metabolisera läkemedlet. Om blodet innehåller en dos av till exempel 
morfin, vilket är ett högextraktionsläkemedel, renas blodet på mer än 70 % av den 
ursprungliga dosen när det passerar levern (E>0,7). Det som styr clearance av ett 
högextraktionsläkemedel är hur mycket blod som passerar genom levern (Q). För 
lågextraktionsläkemedel är inte blodflödet det primära utan leverns kapacitet att 
eliminera läkemedlet (CLint) och graden av fritt läkemedel (fu). I levern metaboliseras 
mindre än 30 % av ett läkemedel under en passage av ett lågextraktionsläkemedel 
(E<0,3) [2].  
 
För högextraktionsläkemedel påverkas CL i levern av blodflödet. 
CL≈Q   
 
För lågextraktionsläkemedel påverkas CL i levern av fu och CLint. 
CL≈fu x CLint 

 

Biotillgängligheten är beroende av blodflödet (Q), proteinbindningen (fu) och leverns 
förmåga att metabolisera (CLint) för högextraktionsläkemedel. Vad gäller 
lågextraktionsläkemedel påverkas inte biotillgänglighet nämnvärt av ovannämnda 
faktorer, utan det är absorptionen av läkemedlet som är avgörande [2].   
  

1.4 Levercirros – skrumplever 
 

Levercirros eller skrumplever som det oftast kallas gör att hela levern förändras 
långsamt. De friska cellerna dör och ersätts av ärrvävnader, vilket gör att leverns 
funktioner försämras och får då svårare att rena blodet eftersom blodet får svårare att 
passera igenom. Några orsaker till att cirros uppstår är långvarig leverinflammation 
orsakad av till exempel hepatit B eller C, eller att en hög konsumtion av alkohol har 
förekommit, och av vissa läkemedel såsom paracetamol [6,7,8].  
 
Några typiska symtom i början av sjukdomen är trötthet, illamående och dålig aptit 
som leder till viktnedgång. I senare skede av sjukdomen uppstår gulsot som kan visa 
sig genom att huden och ögonvitorna blir gulaktiga och urinen blir mörkare. Andra 
symtom som kan uppstå i senare skede är att män får problem med impotens och 
förstorade bröst, detta på grund av att levern inte längre kan bryta ner könshormonet 
östrogen. Det kan bildas åderbrock i matstrupen, vilket kan ge kraftiga blödningar 
med blodkräkningar och lös avföring om de spricker. I svåra fall kan psykiska 
symtom uppstå, som till exempel koncentrationssvårigheter och minnesförlust, på 
grund av att levern inte bryter ner äggviteämnen som den ska och det skadliga 
ämnet/ämnena kommer upp i hjärnan [6].  
 

1.5 Information om läkemedel 
 

De läkemedel som ingår i detta litteraturarbete, är i första hand utvalda för att de är 
högextraktionsläkemedel, och metaboliseras i stor utsträckning i levern. Dessa 
läkemedel kan därför behöva dosjusteras vid nedsatt leverfunktion. De är även 
utvalda för att de står med i källor som använts och genom sökningar som gjorts 
[1,5].  
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Vid nedsatt leverfunktion finns det en risk att högextraktionsläkemedel påverkas, 
eftersom clearance (CL) och biotillgängligheten (F) påverkas av blodflödet (Q). Vid 
nedsatt leverfunktion (cirros) är det just blodflödet (Q) som är minskat. Så ett 
försämrat blodflöde ger då en påverkan på clearance och biotillgängligheten. För 
lågextraktionsläkemedel ses en påverkan genom att halveringstiden (t½) förlängs. 
Clearance påverkas av leverns förmåga att metabolisera läkemedelet (CLint) och 
proteinbindningsgraden (fu). Skulle till exempel CLint minskas på grund av 
levercirros, skulle det kunna leda till att clearance minskar [1]. 
 

1.5.1 Propranolol  
 

Propranolol (Figur 1) är en beta-receptorblockerare med indikationen hypertoni och 
angina pectoris. Den metaboliseras huvudsakligen i levern, där en maximal 
plasmakoncentration kan ses efter 1-2 timmar [9]. 
 

 
        

Figur 1. 1-Isoprorylamino-3-(1-naftyloxi)-2-propanol [9].  
 

1.5.2 Klometiazol  
 

Klometiazol (Figur 2) är ett sömnmedel och verkar lugnande, den fungerar även som 
kramplösande. Indikationen är att den ges till missbrukare som precis slutat och som 
får kraftiga abstinenssymtom, och vid sömnstörningar. Absorptionen sker snabbt 
efter peroralt intag, och det sker en omfattande metabolism i levern. Den maximala 
plasmakoncentrationen ses efter 90 minuter med kapslar och 60 minuter för oral 
lösning [10]. 
 

 
 

Figur 2. 5-(kloroetyl)-4-metyltiazol [10]. 
 

1.5.3 Nifedipin  
 

Nifedipin (Figur 3) är en kalciumantagonist med indikationen stabil angina pectoris 
och hypertoni. Den metaboliseras i levern till tre inaktiva metaboliter som sedan 
utsöndras genom njurarna. Den maximala plasmakoncentrationen uppnås för 
depottabletter efter 6-12 timmar och för tabletter efter 2-4 timmar [11]. 
 

 
 

Figur 3. 1,4-Dihydro-2,6-dimetyl-4-(o-nitrofenyl)-3,5-
pyridindikarboxylsyredimetyl-ester [11]. 



5 
 

1.5.4 Labetalol 
 

Labetalol (Figur 4) är ett blodtrycksänkande medel som används när beta-blockerare 
och diuretikum inte har gett önskad effekt eller att dessa är olämpliga för behandling. 
Labetalol metaboliseras genom både fas-I och fas-II reaktioner och den maximala 
plasmakoncentrationen ses efter 1-2 timmar efter peroral tillförsel [12]. 
 

 
 

Figur 4. 5-[(3-Fenyl-1-metylpropyl)amino]-1-hydroxietyl]salicylamid[12]. 
 

 1.5.5 Felodipin  
 

För felodipin (Figur 5) är indikationen hypertoni och den metaboliseras i levern 
genom enzymet CYP3A4. Plasmakoncentrationen når sin topp efter 3-5 timmar och 
ger sedan en jämn fördelning av läkemedlet i 24 timmar [13]. 
 

 
 

Figur 5. 4-(2,3-Diklorofenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimetyl-3,5-pyridinkarboxylsyreetyl-
metylester [13]. 
 

1.5.6 Morfin 
 

Morfin (Figur 6) är ett analgetikum med indikationen svår smärta, till exempel 
smärta vid cancer. Morfin finns i många olika beredningsformer som 
injektionsvätska, depottabletter, tabletter, oral lösning och suppositorier. Den 
maximala plasmakoncentrationen uppnås olika snabbt beroende på beredningsform. 
Morfin som tillförs till kroppen oralt genomgår en första-passage-metabolism som är 
omfattande. De viktigaste metaboliterna för morfin är morfin-3-glukuronid som 
saknar smärtlindrande effekt, och morfin-6-glukuronin som är mer potent än morfin. 
Dessa metaboliter och morfinet genomgår enterohepatisk cirkulering [14]. 
 

 
 

Figur 6. (5R,6S)-4,4-Epoxi-17-metyl-7-morfinen-3,6-diol [14]. 
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2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att utvärdera om följande läkemedel, propranolol 
klometiazol, nifedipin, labetalol, felodipin och morfin, som i stor utsträckning 
metaboliseras i levern behöver dosjusteras vid nedsatt leverfunktion. 
 

 

3. Metod  

Information till denna litteraturstudie har hämtats från PubMed under perioden 
2012-04-02-2012-05-08. Sökorden som användes var propranolol, clomethiazole, 
felodipine, morphine, dosing, liver disease, liver impairment och liver failure. 
Läkemedlen kombinerades ihop enskilt med de övriga orden med tillägget ”AND”.  
Sju originalartiklar valdes ut till resultatdelen genom dessa sökord. Andra sökord 
som användes i PubMed var drugs, liver, hepatic, impaired liver/hepatic function, 
pharmacokinetics, drug metabolism dessa kombinerades ihop enskilt eller med några 
av de övriga orden med tillägget ”AND”. Ordet pharmacodymanics användes med 
tillägget ”NOT”.  Begränsningar som användes i sökningarna var review, humans och 
randomized controlled trial. Det var mycket svårt att hitta relevanta sökord och att 
begränsa sökningen, sökningarna gav antingen många artiklar eller inga. 
 
En översiktsartikel användes för att hitta material till bakgrundsinformation och mer 
material till resultatdelen, artikeln och dess referenslista användes. Tre artiklar 
användes i resultatdelen från referenslistan [19, 20, 21]. 
 
Bakgrundsinformationen har hämtats från Läkemedelsboken 2011-2012, böcker 
inom farmakokinetik och farmakoterapi, hemsidorna sjukvårdsrådgivningen (1177), 
vårdguiden, FASS och internetmedicin. Detta material söktes under perioden 2012-
04-02-2012-05-09. 
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4. Resultat  

4.1 Propranolol  

4.1.1 Studie 1 
 

“Pharmacology of propranolol in patients with cirrhosis and portal 
hypertension” [15].   
 
 

I artikeln skriven av Arthur et.al. från 1985 studerades tio patienter, sex kvinnor och 
fyra män i åldrarna 46-78 år, med cirros och portal hypertension (förhöjt tryck i 
portavenen). Innan försökspersonerna fick vara med i studien, genomgick de en 
rutinmässig läkarundersökning och kontroller av leverfunktionsvärden. Ingen av 
försökspersonerna hade tidigare genomgått mag- eller portasystemisk shunt-
operation. 
 
Försökspersonerna fick börja med att fasta över natten, den första dagen fick de en 
testdos på 20 mg propranolol, dag två till sju fick de långverkande propranolol på 160 
mg per dag. Blodprover togs innan försökspersonerna fick sin första dos, 10 ml blod 
togs för proteinbindningsuppskattning. Det togs även blodprover dag ett när de fick 
testdosen på 20 mg vid 0, 2 och 6 timmar, dessa prover togs under dag 2-7 vid 
intervallerna 0, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72, 96, och 168 timmar. Vid varje mätning 
kontrollerades blodtrycket och pulsen efter att patienten vilat i liggandeställning i 10 
minuter. 
 

Bestämning av proteinbindningsgraden var möjligt på nio av de tio patienterna, i 
genomsnitt låg den på 85 %. Vilket jämfördes med fyra andra studier där protein-
bindningsgraden låg på 87,9%. Den mätbara mängden propranolol som fanns i 
plasman i genomsnitt efter testdosen på sammanlagt 20 mg, var efter 2 timmar 
37±21 ng/ml (varierade mellan 8-81 ng/ml). För patienterna med kraftigt nedsatt 
leverfunktion var propranolol fortfarande kvar i plasman efter 24 timmar. Mellan dag 
två till sju när den långverkande dosen på 160 mg/dag gavs, steg 
plasmakoncentrationen till jämvikt vid 72 timmar. Jämviktsvärdet varierade kraftigt 
mellan individerna (27–406 ng/ml), det högsta värdena sågs hos de med kraftigt 
nedsatt leverfunktion. Det sågs en signifikant skillnad mellan jämviktsvärdena, när 
patienterna tog den regelbundna dosen under dag två till sju, och det värde som togs 
efter 6 timmar efter testdosen på 10 mg x 2 (p<0,01). Medelvärdet för pulsen innan 
administreringen av propranolol var 89 slag per minut. När patienterna hade tagit 
läkemedlet sjönk medelvärdet för pulsen till 64 slag per minut. 
 

4.1.2 Studie 2  
 

“A comparative pharmacokinetic study of conventional propranolol and 
a long acting preparation of propranolol in patients with cirrhosis and 
normal controls” [16].  
 
 

I artikeln från 1987 skriven av Watson et. al. jämfördes nio män som hade cirros 
orsakad av alkohol, med sju friska män. Männen i båda grupperna hade ungefär 
samma ålder och vikt. För männen med cirros var medelåldern 48,3 år och 
medelvikten 66 kg, för kontrollerna var medelåldern 45 år och medelvikt 66,5 kg. I 
gruppen som hade cirros var det fyra patienter som rökte mellan 15-60 cigaretter per 
dag, och i kontrollgruppen var det ingen som rökte cigaretter, en person rökte dock 
pipa. 
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Läkemedlen gavs dubbelblindade, ordningen randomiserades och det angav vilket 
administreringsätt som skulle ges först. Varje försöksperson fick 80 mg kortverkande 
propranolol två gånger dagligen i sju dagar. Efter denna behandling blev det minst en 
veckas uppehåll (wash-out period) innan nästa behandling sattes in. Den andra 
behandlingen var 160 mg långverkande propranolol en gång per dag i sju dagar. För 
att få en uppskatting av hur propranolol fördelade sig i kroppen togs blodprov den 
första och sjunde dagen på båda grupperna, med intervallen 0, 1, 3, 5, 7, 12, 15 och 24 
timmar och vid varje tillfälle registrerades pulsen i stående och liggande. Hos 
försökspersonerna med cirros gjordes även ett leverfunktionstest och det gjordes 
även mätningar av urea och elektrolyter hos dessa personer. Den tredje behandlingen 
gavs minst fyra dagar efter försökspersonerna fått propranolol i tablettform. De fick 
då 10 mg propranolol intravenöst i 10 minuter. Här togs också blodprover vid olika 
tillfällen med intervallerna, 0, 10, 20, 30, 45 och 60 minuter och 2, 3, 4, 6, 8 och 12 
timmar, även här kontrollerades pulsen vid stående och liggande. 
 
Resultatet för de orala doserna på 80 mg två gånger per dag och 160 mg en gång per 
dag, var att när personerna med cirros tog dosen på 80 mg två gånger per dag, sågs 
det att AUC (arean under kurvan), Css, Cmax och Cmin var signifikant högre (p<0,05) än 
kontrollgruppen, och att Cmax/Cmin var signifikant lägre. När de fick dosen 160 mg en 
gång per dag sågs det att AUC, Css och Cmax hade högre värden men inte signifikant 
högre, medan Cmin var signifikant högre och Cmax/Cmin var signifikant lägre än 
kontrollerna. Det som sågs inom båda grupperna var att biotillgängligheten ökade vid 
dosen 80 mg två gånger per dag jämfört med den långverkande dosen på 160 mg en 
gång per dag, dock kunde ingen signifikant skillnad ses. Resultatet som sågs vid det 
intravenösa tillfället, var att personerna med cirros visade på ett minskat värde i 
clearance och att halveringstiden ökade jämfört med kontrollgruppen, dock sågs 
ingen statistisk signifikant skillnad. Det som sågs var en signifikant skillnad vad 
gäller AUC. Det som kunde ses vid kontrollen av pulsen före behandlingen, var att vid 
stående och liggande tenderade pulsen att vara högre hos personerna med cirros 
jämfört med kontrollerna. För gruppen med cirros och kontrollgruppen sågs en 
minskning av pulsen i stående och liggande från dag ett till sju, när de intog dosen 80 
mg två gånger per dag, enligt tabell 1. När personerna med cirros och 
kontrollgruppen intog det långverkande propranolol på 160 mg en gång per dag sågs 
en minskning från dag ett till sju enligt tabell 2. Dessa värden är jämförda med 
varandra vid tiden noll. 
 
Tabell 1. Minskning av medelpulsen från dag ett till sju vid intag av 80 mg 2 gånger per dag [16]. 
 

 
 
 
 

 
Tabell 2. Minskning av medelpulsen från dag ett till sju vid intag av 160 mg en gång per dag [16]. 
 

PULS Cirros patient Kontroll 
Stående 27 % 17,96 % 
Liggande 23,75 % 7,6 % 

 
 
 
 
 

PULS Cirros patient  Kontroll 
Stående 37,6 % 20 % 
Liggande 32,4 % 14,2 % 
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4.2 Klometiazol  

4.2.1 Studie 1  
 

“Effect of cirrhosis of the liver on the pharmacokinetics of 
chlormethiazole” [17].  
 
 

Petikäinen et.al. (1978) jämförde åtta män som hade levercirros orsakad av hög 
alkoholkonsumtion med sex friska individer och alla fick läkemedlet klometiazol. För 
personerna med cirros avstod alla alkohol minst en månad innan studien började. 
Leverbiopsi utfördes på cirrospatienterna två till sex månader innan studien började, 
ingen av de hade några andra allvariga sjukdomar och två av patienterna hade 
genomgått en portasystemisk shuntoperation. Kontrollerna använde inte några 
läkemedel som hämmande läkemedelsmetaboliserande enzymer (CYP-enzymer).  
 
Klometiazol administrerades klockan 8 på morgonen efter en natts fasta, båda 
grupperna fick antingen intaga en kapsel på 192 mg i 384 mg jordnötsolja oralt eller 
intravenös administrering på 300 mg i 30 minuter, och mellan varje 
administreringstillfälle gick det minst fyra dagar. Laboratorietester genomfördes 
innan studien började för att få kontrollvärden. När läkemedlet tagits fick 
försökpersonerna lämna blodprov med jämna mellanrum under 48 timmar efter 
administrering, och urinen samlades upp under denna tid med.  
 
Resultatet i denna studie visade att den genomsnittliga halveringstiden vid intraveösa 
tillfället inte skilde sig mellan de olika grupperna, det man kunde se var att clearance 
var signifikant lägre hos personerna med cirros än kontrollgruppen (p<0,05). För 
plasmakoncentrationen sågs det hos personerna med cirros att koncentrationen blev 
högre vid oral administrering (AUC 5,05 mg/h/l) än vid intravenös (AUC 3,73 
mg/h/l). Hos kontrollgruppen var det tvärt om, där var plasmakoncentrationen lägre 
efter oral administrering (AUC 0,29 mg/h/l) än efter intravenös administrering (AUC 
2,48 mg/h/l). För urinproverna som lämnades under de 48 timmarna sågs det att  
0,1 % klometiazol utsöndrades i oförändrad form. När det gäller proverna som togs 
när läkemedlet administrerades intravenöst, sågs det ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna. 
 

4.2.2 Studie 2  
 

“Pharmacokinetics of chlormethiazole in healthy volunteers and patients 
with cirrhosis of the liver” [18].  
 
 
 

Pentikäinen et.al. (1980) jämförde åtta män som hade cirros orsakad av hög 
alkoholkonsumtion med sex friska män, och alla fick läkemedlet klometiazol både 
intravenöst och oralt. De åtta männen med levercirros som var orsakad av hög 
alkoholkonsumtion hade slutat dricka minst en månad innan studien började. 
Levercirrosen upptäcktes genom leverbiopsi två till sex månader innan studien 
startade. Två av dessa patienter hade genomgått portasystemisk shunt-operation, 
men i övrigt fanns inga andra allvarliga sjukdomar bland försökspersonerna. De 
använde inte heller några övriga läkemedel som skulle kunna hämma läkemedlets 
enzymer. 
 
För varje försöksperson randomiserades vilken ordning de skulle börja ta läkemedlet, 
intravenöst eller oralt. Mellan varje administreringstillfälle skulle det gå minst fyra 
dagar, och varje försöksdag började klockan 8 på morgonen. Försökspersonerna fick 
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fasta natten innan läkemedelsdosen skulle tas, och de fick inte äta förrän 2 timmar 
efter läkemedlet tagits. Den orala dosen var en kapsel som bestod av 192 mg 
klometiazol och 384 mg jordnötsolja och den intravenösa dosen bestod av 300 mg 
klometiazol i 100 ml saltlösning som gavs under en 30 minuters period. Vid båda 
administreringstillfällena togs blodprover och urin med olika tidsintervaller. För den 
orala dosen togs blodproverna vid intervallerna 5, 15, 30, 45 minuter och 1, 1.5, 2, 3, 
4, 6, 8, 10, 12, 16, 24, 36 och 48 timmar, det togs även prover innan 
administreringen. Vid intravenösa tillfället togs blodprover 15 och 30 minuter efter 
administreringen börjat, det togs även ett prov 2 minuter efter att administreringen 
avslutats. Urinen samlades upp vid tillfällena 0-12, 12-24 och 24-48 timmar efter 
både oral och intravenös administrering av läkemedlet. 
 
Resultat som sågs efter oral administrering var att den högsta 
plasmakoncentrationen (Cmax) nåddes för patienterna med cirros efter ungefär 38 
minuter och för kontrollgruppen efter cirka 35 minuter. Den genomsnittliga 
halveringstiden för gruppen med cirros låg på 8,9 timmar. Vid det intravenösa 
tillfället sågs en signifikant minskning av clearance hos försökspersonerna med cirros 
jämfört med friska individerna (kontrollerna) (p<0,05). För respektive patient i båda 
grupperna sågs ett liknande värde av halveringstiden (t½) och distributionsvolymen 
av klometiazol. I denna studie sågs en signifikant minskning av bland annat 
serumalbumin-koncentrationen och en ökning av till exempel bilirubin och alkalisk 
fosfatas i båda grupperna. I urinen som samlades upp under 48 timmar var det <0,1 
% klometiazol som var i oförändrad form, det sågs ingen skillnad mellan grupperna 
vid det intravenösa tillfället.  
 

4.2.3 Studie 3  
 

“Pharmacokinetics and sedative effects in healthy subjects and subjects 
with impaired liver function after continuous infusion of clomethiazole” 
[19].  
 

 
I denna öppnastudie av Cederholt et.al. (2003) jämfördes 24 försökspersoner med 
varandra. Det var åtta personer med mild levercirros, åtta personer med måttlig till 
svår levercirros och dessa jämfördes med åtta friska individer. Försökspersonerna 
med leverfunktionsnedsättning kontrollerades så de inte fick någon allergisk reaktion 
av klometiazol, det kontrollerades även så att de inte hade några pågående alkohol- 
eller drogmissbruk innan studiens start. 16 stycken av de som hade levercirros tog 
läkemedel både före och under studien, de tog främst något slags diuretikum. 
Levercirrosen var orsakad av hög alkoholkonsumtion hos 15 av patienterna och hos 
en var orsaken en kombination av alkohol och hepatit C. Större delen av 
försökspersonerna var ungefär av samma ålder, vikt och kön. 
 
Studien delades in i två delar, där del ett bestod av åtta personer med mild lever 
cirros och fyra kontroller. I del två ingick åtta patienter med måttlig till svår 
levercirros som jämfördes med fyra kontroller. Alla patienter fick klometiazol 
administrerat intravenöst under en 24 timmars period med en dos på sammanlagt 68 
mg/kg. Startdosen var 24 mg/kg/h som gavs de första 15 minuterna, efter denna dos 
sattes en underhållsdos på 4 mg/kg/h i 7 timmar och 45 minuter. Därefter sänktes 
dosen till 1,9 mg/kg/h de sista 16 timmarna. En timme innan administreringen av 
klometiazol fick alla personerna ta ett blodprov. Prover togs sedan under 
administreringen och några timmar efter administreringen med tidsintervallet 15, 30 
minuter och 8, 21, 24, 24.5, 26, 28, 32, 36, 42, 48, 60, 72 och 96 timmar. Även 
urinprov togs 1 timme före administrering och sedan under en period av 2-4, 4-6, 6-
8, 8-10, 10-14 och 14-24 timmar efter att administreringen startat. 
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Det som sågs i denna studie var att den genomsnittliga plasmakoncentrationen av 
klometiazol hos försökspersonerna med mild levercirros var likvärdig med de friska 
försökspersonerna. För personerna med måttlig till svår levercirros sågs en mycket 
högre plasmakoncentration än hos de med mild levercirros. Vad gäller clearance sågs 
det ingen signifikant skillnad mellan personerna med mild levercirros och de friska 
individerna. Dock sågs en minskning av clearance med hela 50 % hos personerna 
med måttlig till svår levercirros jämfört med de friska individerna, det nämns inte om 
denna skillnad var signifikant. Det som även sågs för denna grupp var att 
halveringstiden (t½) var signifikant längre hos dessa jämfört med de andra två 
grupperna. Vad gäller Cmax sågs ingen signifikant skillnad mellan någon av 
grupperna.  
 

4.3 Nifedipin  

4.3.1 Studie 1  
 

“Nifedipine: Kinetics and hemodynamic effects in patients with liver 
cirrhosis after intravenous and oral administration” [20].  
 
 

I studien som är från 1986 skriven av Kleinbloesem et al. jämfördes sju personer som 
hade levercirros med sju friska individer (kontroller) och båda grupperna fick 
nifedipin i tablettform och intravenöst. I gruppen med levercirros var det två män 
och fyra kvinnor i åldrarna 31-71 år och vikten låg mellan 62-95 kg, för 
kontrollgruppen var det fyra män och tre kvinnor i åldrarna 35-64 år och med en vikt 
mellan 73-85 kg. För kontrollgruppen kontrollerades om de hade sjukdomar genom 
sjukdomshistoria, läkarundersökningar och laboratorieundersökningar, där aspartat-
aminotransferas (P-ASAT), alanin-aminotransferas (P-ALAT), γ-glutamyltransferas 
och bilirubin kontrollerades.  
 
Vilken ordning läkemedlen skulle ges randomiserades i en överkorsningsstudie, och 
varje intag togs klockan 9 på morgonen. Varje administreringstillfälle separerades 
med minst en vecka. De olika administreringssätten var antingen intravenöst 4,5 mg 
nifedipin i 45 minuter eller tablett 20 mg med långsam frisättning. För att kunna 
bestämma koncentrationen av nifedipin togs blodprover vid båda 
administreringstillfällena. Vid intravenös tillförsel togs proverna med intervallerna 0, 
10, 20, 30, 45 minuter och 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 24 och 32 timmar, vid 
tillförsel av tablett togs proverna med intervallerna 0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 24 och 
32 timmar. Vid varje provtillfälle kontrollerades blodtrycket och hjärtfrekvensen på 
personerna i ryggläge. 
 
I denna studie sågs det att eliminationsfasen var långsammare hos 
försökspersonerna med cirros än hos kontrollerna vid det intravenösa tillfället. Vid 
den orala administreringen såg den genomsnittliga högsta plasmakoncentrationen 
(Cmax) vara signifikant högre hos personerna med cirros än kontrollgruppen 
(p<0,02), medan genomsnittliga tiden till Cmax inte skilde sig så mycket mellan 
grupperna. Biotillgängligheten (F) visade sig vara signifikant högre hos personerna 
med cirros jämfört med de friska kontrollerna (p<0,01).  
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4.4 Labetalol 

4.4.1 Studie 1  
 

“Decreased first-pass metabolism of labetalol in chronic liver disease” 
[21].  
 
 

I artikeln av Homeida et.al. från 1978, jämfördes tio personer med cirros och sju 
friska individer med varandra. Båda grupperna fick inta labetalol intravenöst och 
oralt. Åldrarna i gruppen med cirros var 31-71 år och det var sju män och tre kvinnor, 
i kontrollgruppen var åldrarna mellan 22-42 år och det var fem män och två kvinnor. 
Ingen person i grupperna tog läkemedel som kunde störa analysen av labetalol eller 
på något sätt påverka dess läkemedelsmetabolism. 
 
Labetalol administrerades antingen intravenöst eller oralt efter en natts fasta, mellan 
varje administreringstillfälle gick det minst en vecka. För den intravenösa dosen 
gällde 0,5 mg/kg kroppsvikt och den orala dosen var 100 mg. Den orala dosen visade 
sig inte ge några biverkningar och därför höjdes dosen till 200 mg. Efter både 
intravenös och oral tillförsel togs blodprover vid tidpunkterna 10, 20, 30, 40, 50, 60, 
90, 120, 180, 240, 300, och 360 minuter. Även kontroller av blodtryck och puls 
gjordes vid varje provtillfälle när patienterna låg ner. 
 
De som kunde observeras i denna studie var att plasmakoncentrationen var högre 
hos personerna med cirros än kontrollgruppen efter oralt intag, dock nåddes den 
maximala plasmakoncentrationen vid ungefär samma tidpunkt. Det sågs heller ingen 
skillnad i halveringstiden mellan grupperna vid både intravenös och oral 
administration. Det sågs dock en signifikant skillnad i distributionsvolymen, den var 
lägre hos patienterna med cirros (p<0,05). AUC var tre gånger större hos 
försökspersonerna med cirros efter oraltillförsel jämfört med kontrollerna, och den 
var likartad efter den intravenösa administreringen. Vid kontrollen av puls och 
blodtrycket sågs en sänkning av värdena hos båda grupperna. Den största 
minskingen skedde de första 60 minuterna efter administrering för både oralt och 
intravenöst. Värdena sjönk mer hos personerna med leversjukdom efter oraltillförsel 
av labetalol jämfört med de friska individerna (kontrollerna).  
 

4.5 Felodipin  

4.5.1 Studie 1  
 

“Pharmacokinetics of felodipine in patients with liver disease” [22].  
 
 

Regårdh et.al. har i denna studie från 1989 studerat nio patienter, sex män och tre 
kvinnor i åldrarna 21-69 år, som har levercirros. Syftet med studien var att studera 
hur eliminationen av felodipin påverkas när leverfunktionen är nedsatt. 
 
Patienterna fick felodipin både intravenöst och oralt vid olika tillfällen, det skulle gå 
minst en vecka mellan tillfällena och varje försökstillfälle började klockan 8.00 på 
morgonen. Patienterna fastade från klockan 22.00 kvällen innan administrering och 
de fick äta igen efter fyra timmar från det att läkemedelsadministreringen hade skett. 
I vilken ordning patienterna skulle administrera läkemedlet randomiserades. Vid det 
intravenösa tillfället fick sju av patienterna läkemedlet med dosen 0,75 mg under en 
20 minuters period. En patient fick avbryta studien på grund av biverkningar och en 
annan fick 0,91 mg under 38 minuter, detta på grund av problem med 
infusionspumpen som tillförde läkemedlet till kroppen. Vid slutet av behandlingen 
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för det intravenösa felodipinet fick varje person dricka 200 ml vatten. Den orala 
dosen på 10 mg gavs som en vattenlösning på 10 ml som innehöll 
solubiliseringsmedel, hela dosen skulle sväljas på samma gång och sköljas ner med 
25 ml vatten två gånger. Här skulle patienterna också få i sig sammanlagt 200 ml 
vätska som vid den intravenösa tillförseln. Blodprover togs vid båda tillfällena före 
och under administreringen, vid det intravenösa tillfället togs prover vid 
tidsintervallerna 0, 3, 6, 10, 15, 30 och 45 minuter och 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 och 
48 timmar. Vid det orala tillfället togs proverna vid 15, 30 och 45 minuter och vid 
tillfällena 1, 1.25, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 och 48 timmar. Urinprov samlades in under 
tidsintervallerna 0-3, 3-6 och 6-12 timmar. Vid varje provtillfälle kontrollerades 
pulsen och blodtryck när patienterna låg ner. 
 
Det som sågs för patienterna med nedsatt leverfunkton var att den genomsnittliga 
halveringstiden (t½) låg på runt 16,3 timmar (SD 8,3) för felodipin vid oral 
administrering och för friska individer låg den genomsnittliga halveringstiden (t½) 
på cirka 14,1 timmar (SD 5,6) [22]. Den genomsnittliga distributionsvolymen (5,6 
l/kg) hos patienterna med levercirros var signifikant lägre än hos en grupp unga 
friska individer (10,3 l/kg) och en grupp äldre med högt blodtryck (8,5 l/kg). Det 
observerades att Cmax nådde sin topp efter 15 till 45 minuter vid oral administrering 
hos alla försökspersonerna. Clearance skiljde sig mellan individerna med ett intervall 
mellan 2,6 till 13,8 ml/min-1/kg-1. Vid kontrollen av blodtrycket sågs en minskning av 
både systoliska och diastoliska trycket vid intravenös administrering, och en ökning 
av pulsen från 60 slag/minut till 70 slag/minut för alla patienterna. För den orala 
dosen sågs en signifikant minskning av både systoliska och diastoliska trycket i mer 
än en timme och för pulsen var slag/minut signifikant högre under 2 timmar, vilket 
gällde alla patienterna. Det som sågs vid urinprovtagningen var att inget oförändrat 
läkemedel eller metaboliter utsöndrades med urinen [22]. 

4.6 Morfin 

4.6.1 Studie 1 
 

“The metabolism and bioavailability of morphine in patients with severe 
liver cirrhosis” [23].  
 
 
 

I denna studie från 1990 jämförde Hasselström et.al åtta personer, sex män och två 
kvinnor, som hade cirros orsakad av hög alkoholkonsumtion med en kontrollgrupp 
på sex män. Båda grupperna intog en dos morfin-hydroklorid både intravenöst och 
oralt. Av de åtta försökspersonerna var det sex stycken som hade ascites, vätska i 
buken. I kontrollgruppen hade alla sex männen normal lever- och njurfunktion, dock 
hade alla någon form av cancer. EEG-mätningar gjordes på alla personerna en till tre 
dagar innan studien började. 
 
Mellan försökspersonerna skiljde det sig inget mellan doserna vid det intravenösa 
tillfället, alla patienterna fick 4 mg i 1 minut, dock gick infusionen långsammare för 
kontrollgruppen än för cirrospatienterna. Efter den intravenösa administreringen 
fick patienterna ligga ner i 4 timmar. När det gäller orala dosen fick patienterna med 
cirros 10 mg och kontrollerna fick 20 mg. Doserna gavs vid olika tillfällen det skulle 
gå minst 48 timmar innan nästa intag fick ske. Vid de båda administreringstillfällena 
togs blodprover för att kunna mäta morfin-3-glukutonid och morfin-6-gluluronid. 
Vid den orala tillförseln togs blodproverna vid tillfällena 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 10 och 24 timmar, det togs även prover före läkemedlet administrerades, detta 
gäller för både oralt och intravenöst. Vid det intravenösa tillfället togs blodproverna 
vid 2.5, 5, 15, 30, 60, 90 minuter och varje timme upp till 6 timmar sedan vid 8, 10 
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och 12 timmar. När försökspersonerna fick den intravenösa administreringen gjordes 
även en EEG-mätning 20 minuter före tillförseln sedan kontinuerligt i 2 timmar efter 
att läkemedlet administrerats, därefter var 15 minut upp till 3 timmar och sista 
mätningen gjordes 6 timmar efter att läkemedlet tagits. Urinprov samlades upp 
under en 24 timmars period efter både intravenös och oral administrering. 
 
Resultatet från den intravenösa administreringen visade att plasmakoncentrationen 
sjönk långsammare och halveringstiden (t½) var tre gånger längre hos 
försökspersonerna med cirros än kontrollerna (p<0,01). Mellan grupperna sågs en 
signifikant skillnad på clearance och halveringstiden (t½) efter intravenös 
administrering (p<0,01). Det som sågs efter den orala tillförseln var att 
halveringstiden (t½) var 5,5 timmar hos personerna med cirros och för 
kontrollgruppen 3,3 timmar (p<0,05). Det sågs en signifikant skillnad vid den 
genomsnittliga biotillgängligheten där den hos cirrospatienterna låg på 101 % och 
kontrollerna på 47 % (p<0,01). Det som sågs vid urinuppsamlingen var att andelen 
morfin i urinen efter 24 timmar, vid intravenös administrering var 49,9 % och vid 
oral administrering 57,7 % för personerna med cirros. För kontrollgruppen var 
motsvarande värden efter 12 timmar 55,3 % vid intravenös administrering och 56,4 % 
vid oral tillförsel. Det var ingen signifikant skillnad mellan de olika 
administreringsvägarna. Morfin-3-glukutonid var den största utsöndringsprodukten 
efter både intravenös- och oral administrering. 

4.6.2 Studie 2  
 

“Pharmacokinetics of controlled release morphine (MST) in patients 
with liver cirrhosis” [24].  
 
 

Syftet med denna studie skriver Kotb et.al. från 1997 var att studera morfins 
farmakokinetik hos patienter med levercirros orsakat av hepatit B eller C som sedan 
jämfördes med friska individer (kontroller). I gruppen med cirros var det tolv 
patienter som ingick, och dessa hade en medelålder på 40,3 år och en medelvikt på 
62,17 kg. Det var ingen i gruppen som tog något läkemedel som påverkade de 
metaboliserande enzymerna och ingen i försöksgruppen hade tidigare fått morfin 
eller andra opioider. Det var ingen i gruppen som hade genomgått en portasystemisk 
shuntoperation. I kontrollgruppen ingick tio friska personer med en medelålder på 
39,3 år och en medelvikt på 65 kg. Alla i denna grupp hade en normal lever- och 
njurfunktion och ingen hade hepatit. 
 
Båda grupperna intog 30 mg morfin i form av en tablett med fördröjd frisättning. 
Efter administreringen togs blodprover vid olika tillfällen, först varje halvtimme de 
första 3 timmarna, sedan varje timme i 3 timmar och de sista 6 timmarna togs 
proverna med ett intervall på 2 timmar. Sammanlagt togs prover i 12 timmar. 
 
Resultatet visade i denna studie på att patienterna med cirros hade en mycket högre 
topp till plasmakoncentrationen nådde sitt max (Cmax), och att läkemedlet fanns kvar 
i kroppen under en längre tid än för kontrollerna. Det som sågs vara likvärdigt för 
båda grupperna var att under de första 30 minuterna fördelades sig morfinet lika fort 
i blodet. Efter dessa 30 minuter hade kontrollerna nått sin topp på koncentrationen, 
medan personerna med levercirros fick en högre topp vid ett senare tillfälle, efter 
cirka tre timmar. Det som sågs mellan grupperna var att patienterna med cirros fick 
en förstärkt effekt av morfinet, och att de upplevde fler biverkningar än kontrollerna.  
De farmakokinetikvärden som kunde ses efter oral administrering av morfin för 
cirrospatienter och kontroller, visade en signifikant skillnad mellan grupperna 
(p<0,05), se tabell 3. 
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Tabell 3. Farmakokinetikvärden efter oral administrering av morfin för cirros patienter och kontroller 
[Omarbetad tabell från referens 24]. 
 

Variabel Cirros patienter Kontroller 
Cmax                  (ng ml-1) 35,21 12,81 
Tmax               (min) 174,0 142,50 
AUC                 (µg h-1 liter-1) 221,33 92,56 
t½                    (h) 7,36 4,01 
F                       (%) 27,7 16,0 
CL                    (liter h-1 kg-1) 0,586 0,729 
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5. Diskussion  

Många av studierna som använts till detta litteraturarbete är äldre, detta för att den 
här typen av farmakokinetikstudier vanligtvis är gjorda före eller i samband med att 
läkemedlen registrerades på marknaden. Men i de få nya studierna som hittats för 
några av läkemedlen har de kommit fram till ungefär samma resultat som i de äldre 
studierna. Sedan skulle de behöva uppmärksammas bättre att dosjusteringar av vissa 
läkemedel behöver göras vid nedsatt leversjukdom [15,24], vilket skulle kunna ske 
genom att nyare studier genomfördes.  
 
När det kommer till nedsatt njurfunktion finns det många studier inom området. 
Sjukvården och farmaceuter är väl medveten om att dosjusteringar behöver göras, 
och att en nedsättning på njurarna kan ge allvarliga biverkningar och interaktioner av 
läkemedel. En orsak till att dosering vid nedsatt njurfunktionen är mer välkänt, är att 
njurarnas funktion blir sämre med högre ålder och därför kontrolleras mer 
regelbundet. Ett stort antal patienter har därmed nedsatt njurfunktion. Medan det 
för nedsatt leverfunktion måste finnas en sjukdom eller missbruk av alkohol eller 
droger för att en funktionsnedsättning skall vara intressant att kolla upp [1]. För att 
en dosjustering skall behöva göras krävs dessutom en kraftig nedsättning av 
leverfunktionen. Det är i förstahand för läkemedel som huvudsakligen metaboliseras 
i levern som har en hög extraktionsgrad som en dosjustering blir aktuell [1,2]. 
Leverclearance och biotillgänglighet kan påverkas av en nedsatt leverfunktion, men 
den kliniska betydelsen varierar och beror bland annat på läkemedlets terapeutiska 
intervall [1].  
 
En sak som kunde ses för alla de studier som togs upp i denna litteraturstudie, var att 
antalet försökspersoner var lågt och att bortfallet av försökspersoner var hög i vissa 
av studierna. Dessa små försöksgrupper gör att det kan bli svårare att se någon 
statistisk signifikant skillnad mellan cirrospatienterna och kontrollgruppen. 
 

5.1 Propranolol  

5.1.1 Studie 1  
 

Det som sågs i denna studie var att farmakokinetikvärdena var onormalt höga hos 
personerna med levercirros. Koncentrationen av propranolol i blodet, efter testdosen 
på 20 mg visade också på högre koncentrationer än hos friska individer. För 
långverkande propranolol på 160 mg sågs en mycket hög jämnviktskoncentration hos 
de med levercirros. För patienter med allvarlig levernedsättning och som har ett 
albuminvärde på <30 g/l, påvisar denna studie att dessa patienter skall få 
propranolol under observation på sjukhus för att få rätt dos och för att undvika 
kraftiga biverkningar, och en upptrappning av dosen rekommenderas tills dess att 
rätt dos hittats. En rekommenderad daglig dos av propranolol för personer med 
nedsatt leverfunktion skulle vara långverkande propranolol 80 mg en gång per dag 
[15]. 
 

5.1.2 Studie 2 
 

I denna studie var det två försökspersoner med cirros som hoppade av i ett tidigt 
skede, deras värden gick därmed inte att använda, så totalt var det sex stycken som 
avslutade studien. Av dessa sex var det fyra individer som hade en hög 
alkoholkonsumtion innan studiens start, dock avstod de från att dricka alkohol under 
studiens gång [16]. Ålder och vikt stämmer väl mellan de två grupperna, det som kan 
vara en felkälla är att fyra stycken av personerna med cirros rökte 15-60 cigaretter 
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per dag och ingen av kontrollerna rökte. Enligt författarna av studien finns det 
resultat som visar på att rökning kan öka propranolols metaboliseringshastighet, 
dock verkar denna effekt minskas med åldern [16,25,26,27]. Vad gäller levercirros 
och propranolol så tolereras både långverkande och kortverkande väl hos 
cirrospatienterna som fullföljde studien. Pulsen påverkades mer hos patienterna med 
cirros, då de hade en mycket större minskning än kontrollgruppen. Det som sågs vid 
dosering av 80 mg och 160 mg, var att mängden läkemedel som fanns i 
blodcirkulationen kunde variera mellan personerna med cirros. För propranolol 
gäller att man fastställer hur stor levernedsättningen är, och anpassar dosen efter det. 
Dock verkar en lägre dos vara att föredra hos personer med cirros[16]. 

5.2 Klometiazol  

5.2.1 Studie 1  
 

För klometiazol behövs en dosjustering göras främst vid oral tillförsel hos patienter 
med kraftig levercirros. Mängden klometiazol som når blodcirkulationen i 
oförändrad form efter oral dos är 10 gånger högre hos personerna med cirros jämfört 
med de friska personerna. För att första-passagemetabolism skall fungerar i levern, 
är det inte bara leverfunktion som är viktig, utan också leverns blodflöde. När en 
kraftig nedsättning finns i levern som är orsakad av till exempel cirros så kan både 
arteriella och portala blodflödet vara påverkat negativt. För metabolismen av 
klometiazol intaget oralt ansågs portala blodflödet genom levern vara viktigt för att 
läkemedlet skall kunna genomgå första-passagemetabolism. För intravenös 
administrering sågs inte lika stor oförändrad form av klometiazol som vid oralt, 
därför tros inte arteriella blodflödet vara lika viktigt vid första-passagemetabolism 
[17]. 
 

5.2.2 Studie 2  
 

Det som sågs i denna studie var att hos personerna med cirros ökade 
biotillgängligheten kraftigt medan elimineringen och distributionsvolymen inte 
ändrades så mycket vid oral tillförsel av klometiazol. För oral och intravenös tillförsel 
skiljde det sig i resultat, anledningen är att vid oral administrering kommer 
läkemedlet genomgå en första-passagemetabolism. Medan det vid intravenös 
administrering inte kommer ske någon första-passagemetabolism på grund av att 
läkemedlet administreras direkt i blodet. Klometiazol är ett högextraktionsläkemedel 
vilket gör att clearance och biotillgänglighet är beroende av leverblodflödet, finns det 
då en nedsättning av levern gör detta att biotillgängligheten och clearance ökar och 
halveringstiden blir längre, dock gäller det att distributionsvolymen är oförändrad. 
För de två patienterna som hade genomgått en portal shuntoperation visade de sig att 
biotillgängligheten av klometiazol ökade. För personerna med levercirros anses att 
klometiazol ska användas i låga doser, för att undvika att någon/några kraftiga 
biverkningar uppstår [18]. 
 

5.2.3 Studie 3 
 

Det som sågs i denna studie var att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 
personerna med mild levercirros och de friska personerna (kontrollerna). Dock var 
det tvärt om för sex av de åtta med måttlig till svår levercirros, där visade 
plasmanivåerna vara mycket högre än hos kontrollerna. Två stycken från gruppen 
med mild cirros och sex stycken från gruppen med måttlig till svår cirros, uppvisade 
milda symtom på encefalopati. Även fast encefalopati fanns hos fler i gruppen med 
måttlig/svår cirros så skall det inte finnas några skillnader på grupperna, vad gäller 
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känslighet av effekterna av klometiazol. Hos en av de friska individerna visades en 
högre Cmax än hos de med cirros, denna person hade även lågt clearance och långsam 
halveringstid på 16-24 timmar. Orsaken till dessa värden beror troligen på att 
enzymet CYP2A6 är defekt. Denna person uteslöts när en analys mellan personerna 
med mild levercirros och kontrollerna jämfördes, skillnaden ökade mellan 
grupperna, dock sågs ingen signifikant skillnad [19].   
 
Totalt rapporterades 61 biverkningar, dock inga allvarliga, utan det var milda till 
måttliga. De vanligaste biverkningarna som förekom var oftast övergående och det 
var till exempel irritation i näsan som rinit och huvudvärk [19]. 
 
Resultatet visar på att inga dosjusteringar behöver göras vid intravenös 
administrering hos patienterna med mild levercirros. För patienterna med måttlig till 
svår cirros kan en dosjustering behöva göras på grund av att clearance minskar. 
Studien visar på att personer med måttlig till svår levernedsättning inte är mer 
känslig för biverkningar än personer med normal leverfunktion [19]. 
 

5.3 Nifedipin  

5.3.1 Studie 1 
 

Det som sågs för nifedipin var att farmakokinetiken var förändrad hos personerna 
med levercirros, detta på grund av läkemedlet elimineras snabbt och att det 
metaboliseras i levern. Det som sågs efter intravenös administrering var att hos 
personerna med cirros var clearance minskat och halveringstiden förlängd. Eftersom 
distributionsvolymen (Vss) var så gott som opåverkad kan den förlängda 
halveringstiden förklaras av ett minskat clearance. Vid oral administrering sker en 
första-passagemetabolism, eftersom läkemedlet måste passera genom levern för att 
nå systemkretsloppet. Det som även sågs var att biotillgängligheten av nifedipin var 
mycket större hos patienterna med cirros jämfört med kontrollerna. 
Biotillgängligheten skilde sig även mellan cirrospatienterna, då tre av patienterna 
hade genomgått en portal shuntoperation och de fick en högre plasmakoncentration 
än övriga. Det som kan förklara skillnaden mellan intravenös och oral halveringstid, 
är att absorptionen är fördröjd av nifedipin när tabletterna tas. Resultatet i denna 
studie visar på att en dosjustering kan behöva göras hos patienter med levercirros 
och främst hos personer som genomgått en portal shuntoperation. Patienterna bör 
följas noga så att det inte uppstår kraftiga biverkningar eller andra komplikationer 
[20]. 
 

5.4 Labetalol 

5.4.1 Studie 1 
 

I denna studie sågs att personer med leverfunktionsnedsättning fick sämre första-
passagemetabolism av labetalol, vilket innebar att biotillgängligheten ökade kraftigt 
hos personerna med levercirros. För friska individer är farmakokinetiken känd, men 
vad som händer när leverfunktionen är nedsatt är oklart. Dock tror man att 
läkemedelsmetaboliserande enzymerna (CYP) minskar sin kapacitet att metabolisera 
i levern. De individer med cirros som ingick i denna studie hade inte genomgått 
någon portal shuntoperation, och det kan göra att mer än 60 % av det portala venösa 
blodflödet riktades till systemiska blodflödet vid allvarlig leversjukdom. Resultatet 
ifrån denna studie var att personer med leversjukdom skulle vara försiktiga med 
användandet av labetalol. Främst var det oral dos som skulle minskas eftersom 
första-passagemetabolismen minskades kraftigt vid svår levernedsättning [21]. 
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5.5 Felodipin 

5.5.1 Studie 1 
 

Inga allvarliga biverkningar av felodipin rapporterades i studien, de som förekom var 
illamående, yrsel och svaghetskänslor efter intravenös administrering. För patienter 
med svåra leverskador verkar metabolismen i tarmväggen spela en stor roll, främst 
hos patienter som genomgått portal shuntoperation. Den genomsnittliga 
plasmakoncentrationen var ungefär dubbelt så hög och den fria fraktionen var högre 
hos personerna med cirros jämfört med de yngre friska individerna. Det ger ett 
tecken på att startdosen av felodipin ska ges i en lägre dos hos cirrospatienterna, för 
att undvika att deras blodtryck sjunker alldeles för mycket och sedan individualiseras 
till en lämplig dos [22]. 
 

5.6 Morfin 

5.6.1 Studie 1  
 

I denna studie var det åtta personer med cirros från början, en patient fick uteslutas 
efter den intravenösa administreringen. Denna person fick kraftiga biverkningar som 
till exempel illamående och kraftiga bröstsmärtor. Andra biverkningar som 
rapporterades var illamående och desorientering efter oral dos. Någon patient fick 
inga biverkningar efter oral administrering, men efter ungefär 12 timmar uppstod 
förvirring. Några felkällor i denna studie kan vara att en av patienterna med cirros 
fick vid det orala tillfället endast 5 mg morfin istället för 10 mg. En annan kan vara 
att en patient med cirros inte genomförde den orala administreringen av studien, och 
en tredje intog inte den intravenösa dosen [23].  
 
Jämförs denna studie med tre andra studier visar två av dessa samma resultat som de 
har fått fram här. För patienter med svår levercirros förekommer en minskad 
leverclearance och en förlängd halveringstid hos morfin jämfört med friska individer 
[23, 28, 29]. Den tredje studien visar motsatsen, att metabolismen av morfin är den 
samma mellan personerna med cirros och de friska individerna (kontrollerna) [30]. 
Dessa olika resultat mellan studierna kan förklaras med att personerna med cirros 
hade olika svår nedsättning av levern. I en av studierna [30] hade patienterna inte 
lika svår levercirros som de övriga studierna [23, 28, 29]. Jämförs de sju personerna 
med cirros med de friska individerna (kontrollerna), så fann de att plasmaclearance 
och halveringstiden (t½) var lägre och biotillgängligheten efter oral dos var högre av 
morfin hos cirrospatienterna. Därför är det viktigt att göra en dosjustering så inga 
allvarliga biverkningar uppstår hos personer med leverfunktionsnedsättning [23]. 
 

5.6.2 Studie 2 
 

I denna studie bestämdes farmakokinetiken av morfin i form av att en tablett med 
fördröjd frisättning intogs av både patienter med cirros och friska individer. Hos 
patienterna med cirros sågs en trefaldig ökning av koncentrationen, på grund av en 
försämring i leverns förmåga att metabolisera i en första-passagemetabolism. Detta 
ledde till att biotillgängligheten skilde sig mellan grupperna, för kontrollerna var 
biotillgängligheten av morfin 16 % och för personerna med cirros 27 %. För patienter 
med levercirros är det viktigt att administreringen av oralt morfin sker med 
försiktighet. Det är därför viktigt att dessa patienter får en lägre dos av morfin[24]. 
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6. Slutsats  

Slutsatsen som kan dras av denna litteraturstudie är att för alla läkemedlen som 
beskrivs här behöver det göra en dosjustering vid nedsatt leverfunktion. Det kan dock 
skilja sig mellan oralt intag och intravenös administrering, även graden av 
leverfunktionsnedsättningen påverkar om en dosjustering behöver göras. En 
bedömning av leverfunktionen är viktig att göra för alla läkemedel som till stor del 
metaboliseras i levern, inte bara för de läkemedel som har nämnts i denna studie.  
En dosjusteringsbedömning görs endast hos patienter som har en 
leverfunktionsnedsättning som till exempel är orsakad av cirros, och inte hos friska 
individer. 
 
 För de olika läkemedlen gäller följande: 
 

 Börja med en låg dos propranolol som sedan titreras upp till en dos patienten 
tolererar, detta bör göras under uppsikt på sjukhus. En rekommenderad 
daglig dos för patienter med nedsatt leverfunktion skulle kunna vara en 
långverkande tablett på 80 mg en gång per dag.  
 

 Vid intag av klometiazol bör en dosjustering främst göras hos patienter med 
kraftig levernedsättning, då främst vid oral tillförsel. Dock kan eventuella 
dosjusteringar behöva göras hos vissa patienter vid intravenös 
administrering. 

 

 Dosjusteringar av nifedipin kan behöva göras och då främst hos personer som 
genomgått en portal shuntoperation. Personerna bör följas noga vid 
insättningen av läkemedlet. 

 

 Användandet av labetalol vid nedsatt leverfunktion bör ske med försiktighet, 
och då främst vid oraltillförsel. Detta för att den orala dosen genomgår första-
passagemetabolism innan läkemedlet kommer ut i kroppen. Är 
leverfunktionen nedsatt minskar första-passagemetabolismen och 
biotillgägligheten ökar. 

 

 För personer med nedsatt leverfunktion gäller det för felodipin, att startdosen 
är låg och sedan individualiseras till en lämplig dos. Detta för att inte 
blodtrycket skall sjunka alldeles för mycket, på grund av att personerna får en 
för stor mängd av läkemedlet i kroppen. 

 

 För morfin gäller att en dosjustering görs hos patienter med nedsatt 
leverfunktion. Detta för att minska att allvarliga biverkningar uppstår. Det är 
bra att börja med en låg dosering och sedan trappa upp till en tolererbar dos 
för patienten. 
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