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onder medeverantwoordelijkheid van de redactie
Farmacogenetica is het onderzoek van variaties in het DNA in relatie tot de respons op geneesmiddelen. Met de
toepassing hiervan beoogt men de individuele respons op geneesmiddelen te verbeteren. Op dit moment zijn er diverse
interacties bekend tussen genen en geneesmiddelen, zowel op farmacokinetisch als op farmacodynamisch gebied, die
van klinisch belang zijn. Daarnaast zijn er nog diverse beperkingen aan de klinische toepassing van farmacogenetica in
de praktijk (Gebu 2010; 44: 97-103).

Inleiding
Farmacogenetica is geen nieuw begrip voor mensen werkzaam in de gezondheidszorg (Gebu 2003; 37: 25-30). De
Europese registratieautoriteit European Medicines Agency (EMA) definieert farmacogenetica als het onderzoek van
variaties in het DNA gerelateerd aan de geneesmiddelenrespons.1 Farmacogenetica beoogt de farmacotherapie voor de
individuele patiënt te verbeteren door rekening te houden met diens individuele genetische profiel. Na de voltooiing van
het humane genoomproject werd farmacogenetica gezien als een van de eerste praktische toepassingen die uit dit
project zou voortvloeien.2 Deze ontwikkeling is echter veel minder snel gegaan dan werd verwacht. Hierdoor is bij velen
een kritische houding ontstaan ten aanzien van de bruikbaarheid van farmacogenetica in de klinische praktijk. Voor veel
behandelaren is farmacogenetica (nog) geen routinematig toepasbare methode om farmacotherapie te individualiseren.
Toch kan farmacogenetica mogelijk een belangrijke rol gaan spelen in het optimaliseren van farmacotherapie.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen binnen de farmacogenetica tot nu toe.
Achtereenvolgens worden de basisbegrippen in de farmacogenetica, gen-geneesmiddeleninteracties, farmacogenetische
testen en genotypespecifieke medicatieadviezen in de praktijk, de barrières bij de klinische toepassing van de
farmacogenetica en de toekomst van de farmacogenetica besproken. Ten slotte volgt een plaatsbepaling.
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Historisch overzicht.
In de jaren vijftig werden enkele belangrijke ontdekkingen gedaan op het gebied dat sinds 1959 farmacogenetica wordt
genoemd. Zo bleek dat glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G6PD)-deficiëntie leidt tot hemolyse bij circa 10% van de AfroAmerikaanse soldaten en slechts een zeer klein aantal van de Kaukasische soldaten die primaquine (alleen verkrijgbaar
met een bewustheidsverklaring) gebruikten tegen malaria tijdens de Tweede Wereldoorlog. Later bleek G6PD-deficiëntie
ook de oorzaak te zijn van favisme, ofwel hemolyse na inname van tuinbonen. In de jaren vijftig ontdekte men tevensdat
er verschillen waren in de mate van excretie van isoniazide in de urine. Interindividuele verschillen in demogelijkheid om
isoniazide om te zetten naar acetylisoniazide bleken hiervan de oorzaak. Perifere neuropathie tengevolge van hoge
plasmaconcentraties isoniazide kwam vaker voor bij langzame acetyleerders dan snelle acetyleerders,hetgeen nu wordt
toegewezen aan variatie in het gen dat codeert voor N-acetyltransferase. Een aantal jaren daarnaontdekte men dat een
deficiëntie van CYP2D6, een iso-enzym van het enzymsysteem cytochroom-P450 (CYP450) datbetrokken is bij de
biotransformatie van lichaamseigen en lichaamsvreemde stoffen, leidde tot bijwerkingen bij gebruikvan het
bloeddrukverlagende middel debrisoquine en het anti-aritmicum sparteïne. Sindsdien zijn vele polymorfismenvan dit
enzym en van andere CYP450-enzymen ontdekt, en zijn substraten van deze en andere enzymen geïdentificeerd.3

Basisbegrippen in de farmacogenetica
De reactie op een geneesmiddel kan sterk verschillen tussen patiënten. Een deel van deze verschillen kan worden
verklaard door variatie in het genetische profiel (DNA). Een gen is een deel van het DNA dat informatie voor één
specifieke erfelijke eigenschap bevat. Een gen bestaat meestal uit twee allelen waarbij elk allel gelegen is op één van de
chromosomen van een chromosomenpaar.
Indien een allel slechts in één nucleotide verschilt, spreekt men van een ‘single nucleotide polymorphism’ (SNP). Door
genetische variatie bestaan er verschillende allelen van een gen. Het ‘wild type’ is de benaming voor het meest
voorkomende allel in een populatie, de andere allelen worden variantallelen genoemd. Sommige van deze variantallelen
coderen voor een veranderde erfelijke eigenschap, bijvoorbeeld een niet of minder actief eiwit. Variantallelen worden
vaak aangeduid met de zogenoemde sterannotatie, bijvoorbeeld CYP2D6*4. Als een individu twee identieke allelen heeft,
CYP2D6*4/CYP2D6*4, dan is deze persoon homozygoot. Iemand is heterozygoot als op beide chromosomen een
verschillend allel aanwezig is (bv. CYP2D6*1/CYP2D6*4).4

Gen-geneesmiddeleninteracties
Gen-geneesmiddeleninteracties vinden plaats op farmacokinetisch of farmacodynamisch niveau. Daarnaast kan er
sprake zijn van zogenoemde idiosyncratische reacties op een geneesmiddel.
Farmacogenetisch onderzoek wordt tot op heden niet op grote schaal en routinematig toegepast om farmacotherapie te
individualiseren.
Farmacokinetische gen-geneesmiddeleninteracties. De farmacokinetiek beschrijft de processen waaraan een
geneesmiddel in het lichaam wordt onderworpen, namelijk absorptie ofwel opname, distributie ofwel verdeling,
metabolisme, op te splitsen in biotransformatie (fase I) en conjugatie (fase II), en excretie (Gebu 2003; 37: 25-30). De
plasmaconcentraties van geneesmiddelen in het lichaam worden bepaald door deze vier deelprocessen. Genetische
variaties op het niveau van deze deelprocessen kunnen ten grondslag liggen aan veranderde plasmaconcentraties en
daarmee verschillen in de geneesmiddelenrespons.5
Door polymorfismen in genen die coderen voor CYP450-enzymen kan de metabole activiteit van een enzym zijn
veranderd. Op basis van de activiteit worden voor CYP450-enzymen vier verschillende fenotypen onderscheiden: snelle
(ultra rapid), normale (extensive), verlaagde (intermediate) of langzame (poor) metaboliseerders. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat binnen één fenotype nog steeds aanzienlijke spreiding in metabole capaciteit bestaat. Bij een hoge
metabole enzymactiviteit wordt een geneesmiddel dat substraat is voor het betreffende enzym sneller omgezet in zijn
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metaboliet. Hierdoor kan de werkzaamheid afnemen of juist toenemen bij bijvoorbeeld een prodrug (een voorloper van
een geneesmiddel dat na toediening in het lichaam wordt omgezet in de farmacologisch actieve stof). Bij een
verminderde activiteit van het metaboliserende enzym kunnen bijwerkingen eerder optreden door verhoogde
plasmaconcentraties, of kan een geneesmiddel niet werkzaam zijn als het een prodrug betreft. Een voorbeeld van een
prodrug is de trombocytenaggregatieremmer clopidogrel die door CYP2C19 wordt omgezet in de werkzame metaboliet.
Inmiddels zijn met dit middel (farmacogenetische) onderzoeken op harde eindpunten verricht (zie kader hieronder).

Clopidogrel.
Uit een analyse van bijna 1.500 patiënten bleek dat dragers van een CYP2C19-variant met een verminderde activiteit
een significant hoger risico hadden op het bereiken van het primaire eindpunt, samengesteld uit sterfte door
cardiovasculaire aandoening, myocardinfarct of beroerte (benaderd relatief risico RR 1,53 [95%BI=1,07-2,19]).6 In een
ander onderzoek bij 259 patiënten, die een myocardinfarct overleefden, bleek dat dragers van het CYP2C19*2-allel
significant vaker het primaire eindpunt, samengesteld uit cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct en urgente
revascularisatieprocedure bereikten (benaderd RR 5,38 [2,32-12,47]).7 In een cohort van ruim 2.200 patiënten die met
clopidogrel werden behandeld, bleek dat significant meer patiënten met twee afwijkende CYP2C19-allelen (*2, *3, *4 of
*5) het eindpunt samengesteld uit sterfte door cardiovasculaire aandoening, myocardinfarct of beroerte bereikten dan
patiënten met het gewone CYP2C19 (benaderd RR 1,98 [1,10-3,58]).8 De CYP2C19*17-variant is daarentegen
geassocieerd met een toegenomen metabole activiteit. In een onderzoek bij 1.524 patiënten die een percutane
coronaire interventie ondergingen, was het risico op bloedingen verhoogd bij patiënten met een homozygote (*17/*17)
en heterozygote (wild type/*17) variant (odds ratio OR 1,80 [1,03-3,14]).9 Een kanttekening bij bovenstaande
onderzoeken is dat het geen gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken betreft, maar observationeel onderzoek of
subanalysen van onderzoek dat niet primair was ontworpen om dergelijke associaties aan te tonen.

Tijdens de conjugatiestap van het metabolisme (fase II) wordt een lichaamseigen stof aan het geneesmiddel gekoppeld,
zodat het makkelijker kan worden uitgescheiden. De N-acetylering van isoniazide is het oudste voorbeeld van een aan
genetische variatie onderhevig fase II-enzym (zie kader pag. 97).3 Andere voorbeelden van fase II-enzymen die
onderhevig zijn aan genetische polymorfismen zijn uridinedifosfaatglucuronyltransferase 1A1 (UGT1A1) en
thiopurinemethyltransferase (TPMT) (zie pag. 99).
Transporteiwitten spelen een rol bij de opname, distributie en excretie van een geneesmiddel. Een voorbeeld hiervan is
het P-glycoproteïne, dat onder meer geneesmiddelen uit de cel naar bijvoorbeeld urine of gal transporteert. Genetische
variaties in het ABCB1-gen ofwel het ‘multi drug resistant’ (MDR)1-gen dat codeert voor P-glycoproteïne kunnen
plasmaconcentraties van geneesmiddelen beïnvloeden.5
Farmacodynamische gen-geneesmiddeleninteracties. Farmacodynamiek betreft de farmacologische effecten van
een geneesmiddel in het lichaam door aangrijping op bijvoorbeeld een receptor, enzym of ionkanaal.
Farmacodynamische gen-geneesmiddeleninteracties vinden plaats op dit niveau, bijvoorbeeld het overmatig aanwezig
zijn van een receptor, en kunnen van invloed zijn op de geneesmiddelenrespons.
Een voorbeeld hiervan is het screenen op de aanwezigheid van de humane epidermale groeifactorreceptor (HER)-2
voorafgaand aan het gebruik van trastuzumab bij patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat dit voorbeeld strikt genomen niet geheel de definitie van de EMA volgt, omdat geen variatie in
DNA wordt gemeten. Trastuzumab is een monoklonaal antilichaam dat bindt aan HER-2 op het oppervlak van
tumorcellen en de door HER-2 gemedieerde ongereguleerde celgroei remt (Gebu 2010; 44: 73-80). Het middel is alleen
geregistreerd voor de behandeling van patiënten met HER-2-positief gemetastaseerd mammacarcinoom. Een tweede
voorbeeld is het verschil in respons op cumarinederivaten ten gevolge van genetische variatie in het gen dat codeert
voor vitamine K-2,3-epoxidereductase (VKOR) (zie tab.1 en pag. 101).
Ten slotte bestaan er idiosyncratische reacties. Idiosyncrasie is een abnormale reactie op een geneesmiddel,
bijvoorbeeld G6PD-deficiëntie en primaquine (zie kader pag. 97) of de overgevoeligheidsreactie op het antiretrovirale
middel abacavir. Met abacavir is in 2008 het eerste gerandomiseerde en dubbelblinde onderzoek gepubliceerd in de
farmacogenetica.10 1.956 patiënten met een infectie met het humane immunodeficiëntievirus (HIV) werden
gerandomiseerd naar een behandeling met abacavir met of zonder preventieve screening op het HLA-B*5701dragerschap. Een immunologisch (2,7 vs. 0%) en klinisch (7,8 vs. 3,4%) bevestigde overgevoeligheidsreactie kwam
significant vaker voor bij de groep zonder preventieve screening dan bij de groep met preventieve screening. Sinds het
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verschijnen van dit onderzoek is de registratietekst van abacavir zodanig aangepast dat het middel alleen nog mag
worden toegepast bij ‘patiënten die geen drager zijn van het allel HLA-B*5701, tenzij er geen ander alternatief
beschikbaar is’. In de productinformatie van abacavir wordt vermeld dat deze test moet worden uitgevoerd alvorens de
behandeling met het middel wordt begonnen.11

Farmacogenetische testen en genotypespecifieke medicatieadviezen in
de praktijk
Farmacogenetische testen. In de Verenigde Staten zijn diverse farmacogenetische testen door de Amerikaanse
registratieautoriteit Food and Drug Administration (FDA) geregistreerd en commercieel beschikbaar gekomen.16
Voorbeelden hiervan zijn onder meer de ‘AmpliChip CYP450’-test voor het bepalen van de CYP2D6- en CYP2C19-status,
de ‘TheraGuide 5-FU’-test voor het bepalen van de dihydropyrimidinedehydrogenase (DPD)-status en de ‘Invader
UGT1A1 Molecular assay’ voor het bepalen van de UGT1A1-status. De laatstgenoemde test kan worden toegepast bij het
chemotherapeuticum irinotecan, een prodrug die in het lichaam wordt omgezet in de 100 tot 1.000 maal sterker
werkzame actieve metaboliet SN-38. SN-38 wordt via het enzym UGT1A1 geïnactiveerd. Het *28-allel leidt tot
verminderde expressie van het UGT1A1-gen en dus tot een verlaagde hoeveelheid UGT1A1. Hierdoor wordt SN-38 in
mindere mate gemetaboliseerd met hogere plasmaconcentraties en het optreden van bijwerkingen, zoals diarree en
neutropenie, als gevolg. In 2005 heeft de FDA geadviseerd om bij patiënten met het *28/*28-genotype een verlaging van
de aanvangsdosering in overweging te nemen. Hierbij is echter geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende
dosisregimes voor irinotecan die in de praktijk worden toegepast en wordt ook geen concreet advies over een
dosisaanpassing gegeven.17 Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij
ter bevordering der Pharmacie (KNMP) adviseert om bij het *28/*28-genotype en een dosering hoger dan 250 mg/m2 de
aanvangsdosering te verlagen tot 70% van de normale dosering. Bij een dosering lager dan 250 mg/m2 en bij het *1/*28genotype is geen dosisverlaging nodig.
Voorts heeft de FDA in toenemende mate informatie betreffende farmacogenetica in de bijsluiters van geneesmiddelen
laten opnemen, waardoor nu ongeveer 10% van de bijsluiters zulke informatie bevat.18 In enkele gevallen is deze
informatie echter op basis van beperkt wetenschappelijk bewijs toegevoegd.

Wanneer is farmacogenetica nuttig?
Farmacogenetica kan nuttig zijn als de consequenties van de behandeling groot zijn en/of de negatieve gevolgen van de
therapie niet behandelbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn de screening op dragerschap van het HLA-B*5701-gen ter
voorkoming van een overgevoeligheidsreactie op abacavir10 en screening op variaties in het gen dat codeert voor het
enzym TPMT bij de behandeling van patiënten met azathioprine of mercaptopurine (pag. 100). Ook het genotyperen
voor DPD bij patiënten die worden behandeld met capecitabine en fluorouracil is hiervan een voorbeeld.12 13 DPD is
verantwoordelijk voor het omzetten van deze middelen in inactieve metabolieten. Een verlaagde metabole capaciteit
van DPD ten gevolge van een genetisch polymorfisme leidt tot een toegenomen intracellulaire concentratie van de
actieve metaboliet van fluorouracil en capecitabine, waardoor het risico op ernstige en mogelijk fatale toxiciteit
toeneemt.
Ook als het controleren of bijsturen van een behandeling op basis van het fenotype niet mogelijk is, kan
farmacogenetica nuttig zijn. Een voorbeeld hiervan is het genotyperen voor CYP3A5 bij de behandeling van
niertransplantatiepatiënten met tacrolimus. Om afstoting van het transplantaat te voorkomen, is het belangrijk om zo
snel mogelijk een adequate plasmaconcentratie van tacrolimus te bereiken. Van dit enzym zijn meer dan tien
verschillende variantallelen geïdentificeerd. Bij het Kaukasische ras is CYP3A5*3 het meest voorkomende allel. Dit allel
leidt tot een niet functioneel enzym. In een gerandomiseerd niet-geblindeerd onderzoek bij 280
niertransplantatiepatiënten is gevonden dat het aanpassen van de dosis tacrolimus op basis van het genotype leidt tot
significant meer patiënten met een adequate plasmaconcentratie (43,2 vs. 29,1%) op dag drie van de behandeling met
tacrolimus.14
Als er geen geschikte of vergelijkbare alternatieven beschikbaar zijn kan farmacogenetica eveneens nuttig zijn. Hier is
het screenen op het dragerschap van het HLA-B*5701-gen ter voorkoming van een overgevoeligheidsreactie op abacavir
een voorbeeld van. Dit is met name aan de orde in de gevallen waar op basis van de plasmavirusconcentratie en de
gevoeligheid van het virus behandeling met abacavir de aangewezen therapie is.
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Ten slotte kan farmacogenetica nuttig zijn bij de verklaring van een klinisch probleem na het gebruik van een
geneesmiddel. Een voorbeeld hiervan is het screenen op het HLA-B*5701-genotype bij patiënten die het antibioticum
flucloxacilline gebruiken en leverschade hebben. Recent is bekend geworden dat in circa 85% van de gevallen de reactie
kan worden verklaard door dragerschap van HLA-B*5701.15
Voor alle situaties geldt dat een consistente relatie tussen het genotype en het fenotype een randvoorwaarde is voor het
uitvoeren van een farmacogenetische test.

Genotypespecifieke medicatieadviezen in de praktijk. Ook in Nederland zijn de ontwikkelingen sinds het
verschijnen van Gebu 2003; 37: 25-30 snel gegaan. Op vele plaatsen worden farmacogenetische testen in de praktijk
toegepast en niet alleen in academische centra.19 Het GIC heeft in 2005 een farmacogeneticawerkgroep opgericht met
als doelstelling arts en apotheker te helpen bij het in de praktijk toepassen van farmacogenetica. De adviezen zijn geen
oproep om prospectief te genotyperen, maar zijn bedoeld om de kennis van farmacogenetica toe te passen bij patiënten
van wie het genotype om wat voor reden dan ook bekend is. In eerste instantie richtte de werkgroep zich voornamelijk
op farmacokinetische gen-geneesmiddeleninteracties waarbij een dosisaanpassing werd geadviseerd, maar inmiddels is
dit uitgebreid met een aantal famacodynamische gen-geneesmiddeleninteracties, zoals die tussen
oestrogeenbevattende anticonceptiva en factor V Leiden. Sinds oktober 2006 worden deze adviezen voor apothekers en
voorschrijvers als onderdeel van de G-standaard (een elektronisch bestand met informatie over afleverbare producten)
verspreid, waardoor deze elektronisch beschikbaar zijn tijdens het voorschrijven en bij de medicatiebewaking. De door
de werkgroep gehanteerde werkwijze, inclusief de specifieke adviezen, zijn uitgebreid beschreven.20 Tot nu toe zijn er
voor 218 geno-/fenotype-geneesmiddelencombinaties adviezen opgesteld voor in totaal 65 geneesmiddelen. De
onderzochte geneesmiddelen waren geassocieerd met genen die coderen voor CYP2D6 (n=27), CYP2C19 (n=11),
CYP2C9 (n=7), UGT1A1 (n=1), TPMT (n=3), humaan leukocytenantigeen (HLA)-B44 (n=1), HLA-B*5701 (n=1), CYP3A5
(n=1), VKOR-subeenheid 1 (C1) (n=2), DPD (n=3) en factor V Leiden (n=1).
Op basis van een systematisch literatuuronderzoek werd door het GIC voor 39 geneesmiddelen een genotypespecifiek
medicatieadvies opgesteld, waarvan hieronder twee voorbeelden worden beschreven. Voor zowel mercaptopurine als
tamoxifen worden aanpassingen aan de standaardtherapie voorgesteld op basis van het genotype (tab. 2, pag. 102).
Mercaptopurine en diens prodrug azathioprine worden in meerdere stappen omgezet in actieve thioguaninenucleotiden.
Het enzym TPMT is verantwoordelijk voor de inactivatie van mercaptopurine en zorgt voor een verlaging van het aantal
gevormde thioguaninenucleotiden. De allelen *2, *3A, *3B en *3C vormen circa 95% van de 20 beschreven
variantallelen. Zowel het *2-, *3A-, *3B- als het *3C-allel leiden tot een verlaagde of afwezige enzymactiviteit. Dit geeft
vooral voor homozygote dragers van deze allelen (langzame metaboliseerders) een verhoogde kans op toxiciteit, zoals
beenmergsuppressie. Het GIC adviseert om in dit geval een alternatief te kiezen of om de aanvangsdosering te verlagen
tot 10% van de normale dosering. Voor verlaagde metaboliseerders, de heterozygote dragers van deze allelen, wordt
geadviseerd de aanvangsdosering te verlagen tot 50% van de normale dosering.
De selectieve oestrogeenreceptormodulator tamoxifen wordt toegepast bij de behandeling van hormoongevoelig
mammacarcinoom (Gebu 2010; 44: 73-80). Het middel wordt onder meer door CYP2D6 gemetaboliseerd tot de dertig tot
honderd maal sterker werkzame metaboliet 4-hydroxytamoxifen. CYP3A4 en CYP3A5 zetten deze metaboliet verder om
in endoxifen dat minstens even werkzaam is als 4-hydroxytamoxifen. Daarnaast wordt er ook endoxifen gevormd door
hydroxylering van de metaboliet N-desmethyltamoxifen. Ook dit verloopt via CYP2D6. Een genetisch polymorfisme van
CYP2D6 kan de plasmaconcentraties van tamoxifen en diens metabolieten beïnvloeden en de werkzaamheid
verminderen. Het GIC adviseert om voor langzame metaboliseerders en verlaagde metaboliseerders bij de therapiekeuze
in overweging te nemen dat het gebruik van tamoxifen in deze groepen een verhoogd risico op de terugkeer van
mammacarcinoom geeft. Voorts wordt bij verlaagde metaboliseerders geadviseerd om CYP2D6-remmers, zoals
paroxetine en fluvoxamine, te vermijden.

Sinds de opheldering van de sequentie van het humane genoom binnen het humane genoomproject is de
individualisering van farmacotherapie met behulp van de verkregen genetische kennis minder snel verlopen dan was
voorspeld.21-23 Om te kunnen begrijpen waarom farmacogenetica nog beperkt wordt gebruikt in de praktijk is het goed
om te kijken naar de ‘levensloop’ van een nieuwe ontwikkeling (zie fig. hieronder). Nadat het principe is bewezen (proof
of principle), wordt de techniek op beperkte schaal toegepast in klinisch onderzoek waarbij (kosten)effectiviteit kan
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worden aangetoond, vergelijkbaar met de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel. Pas daarna vindt klinische
implementatie op grotere schaal plaats. Voor het feit dat klinische implementatie nog niet op grote schaal plaatsvindt, is
een aantal oorzaken aan te wijzen.
Figuur. Ontwikkelingsstappen en bijbehorende barrières bij de klinische toepassing van farmacogenetica.*
Image not found or type unknown

* Gebaseerd op, en met toestemming overgenomen uit: Swen JJ, Huizinga TW, Gelderblom H, de Vries EG, Assendelft WJ,
Kirchheiner J, et al. Translating pharmacogenomics: challenges on the road to the clinic. PLoS Med 2007; 4: e209.22
De belangrijkste oorzaak is het beperkte wetenschappelijke bewijs dat het toepassen van farmacogenetica ook
daadwerkelijk leidt tot een verbeterde uitkomst voor de patiënt.22 Het aantal publicaties van oorspronkelijk
farmacogenetisch onderzoek is relatief beperkt. Veel van het originele onderzoek is retrospectief en in eerste instantie
niet opgezet om farmacogenetische associaties te onderzoeken.24 Ook zijn de gevonden resultaten vaak niet
gereproduceerd in een onafhankelijk tweede onderzoek of cohort. De laatste jaren worden er echter wel in toenemende
mate onderzoeken met voldoende ‘power’ ofwel statistische zeggingskracht en een replicatiecohort opgezet (zie tab. 1,
pag. 101). Deze zogenoemde genoombrede associatieonderzoeken, hoewel slechts hypothesegenererend, waren
allemaal opgezet om te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen genetische variatie en werkzaamheid of toxiciteit
van een geneesmiddel en voor al deze onderzoeken geldt dat de resultaten werden gereproduceerd in een tweede
cohort.
Tabel 1. Gepubliceerde en gereproduceerde genoombrede associatieonderzoeken naar werkzaamheid en
toxiciteit van farmacotherapie.
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Tabel 1

Image not found or type unknown
Daarnaast is kosteneffectiviteit voor een zeer klein aantal farmacogenetische testen aangetoond. Het gebrek aan
onderzoeken die de (kosten)effectiviteit van farmacogenetica aantonen, vormt een tweede grote barrière voor de
klinische toepassing van farmacogenetica. Uit een systematisch literatuuronderzoek van 20 onderzoeken blijkt dat in
veel onderzoeken wordt gerapporteerd dat farmacogenetische interventies kosteneffectief zijn terwijl deze onderzoeken
vaak methodologische beperkingen hebben.35 De belangrijkste tekortkoming is dat bij een groot aantal interventies de
relatie tussen het genotype en het bijbehorende fenotype, het proof of principle, onvoldoende was aangetoond.
Andere barrières zijn het gebrek aan kennis van en scholing over farmacogenetica bij artsen, apothekers en patiënten,
gebrek aan regelgeving, het ontbreken van richtlijnen die helpen bij de interpretatie van een farmacogenetische test,
onduidelijke of afwezige vergoedingssystematiek en het ontbreken van een financiële prikkel voor
geneesmiddelfabrikanten om een farmacogenetische test te ontwikkelen voor geneesmiddelen die al zijn geregistreerd.
22 36-38

De toekomst van farmacogenetica
Een eerste belangrijke trend is de toepassing van zogenoemde farmacogenetische modellen. Circa 10 jaar geleden
werd vooral onderzoek verricht naar het effect van één SNP op het optreden van een respons of bijwerking. Deze SNP
bevond zich meestal in een gen dat was geassocieerd met de farmacokinetiek van een geneesmiddel. Daarna is men
overgegaan op combinaties van SNP’s, waarbij ook SNP’s werden gebruikt die waren geassocieerd met de
farmacodynamiek. Op dit moment worden farmacogenetische modellen toegepast die naast informatie van genetische
varianten in de metabole route en/of in het werkingsmechanisme van een geneesmiddel, ook klinische variabelen
bevatten.
De beste illustratie van deze trend is de ontwikkeling van het warfarinedoseeralgoritme. Warfarine is een
cumarinederivaat dat niet in Nederland in de handel is. In eerste instantie probeerde men de benodigde
warfarinedosering die nodig is om een juiste ‘International Normalised Ratio’ (INR) te bereiken, te verklaren met
genetische varianten in CYP2C9. Dit enzym is betrokken bij het metabolisme van warfarine.39 40 Met alleen de
genetische polymorfismen in CYP2C9 lukte het slechts om vijf tot 18% van de variatie in warfarinedosis te verklaren.41
In 2004 werd beschreven dat naast een polymorfisme in het gen voor CYP2C9 ook een polymorfisme in het gen dat
codeert voor het doelwitenzym van warfarine, VKOR, bijdraagt aan de variatie in de benodigde warfarinedosering.42-45
Genetische variatie in het gen dat codeert voor VKOR blijkt 15 tot 37% van de variatie in warfarinedosering te verklaren.
40 Op dit moment zijn er doseeralgoritmen opgesteld die zowel informatie van klinische factoren, zoals leeftijd, geslacht,
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lengte en gewicht, als genetische varianten in CYP2C9 en VKOR gebruiken om een individuele dosis warfarine te bepalen
en deze kunnen ongeveer 50% van de variatie in benodigde dosis verklaren. Voor de Nederlandse situatie zijn inmiddels
voor acenocoumarol en fenprocoumon vergelijkbare doseeralgoritmen in onderzoeksverband ontwikkeld. De verwachting
is dat deze doseeralgoritmen in 2010 in elektronische vorm beschikbaar komen.46-48
De belangrijkste oorzaak dat farmacogenetisch onderzoekonderzoek niet op grote schaal plaatsvindt, is het beperkte
bewijs dat dit leidt tot een verbeterde uitkomst voor de patiënt.
Een tweede belangrijke trend is de toepassing van farmacogenetische testen ter verklaring en preventie van
bijwerkingen.49 Voorbeelden hiervan zijn de recent beschreven associaties tussen het optreden van ototoxiciteit door
cisplatinegebruik en genetische variatie in TPMT en catechol-o-methyltransferase, het HLA-B*5701-genotype en
leverschade door flucloxacilline en overgevoeligheidsreacties op abacavir, het HLA-B*1502-genotype en het syndroom
van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse ten gevolge van carbamazepinegebruik.10 50-52
Een derde trend is het in toenemende mate beschikbaar komen van op farmacogenetica gebaseerde adviezen. Deze
adviezen kunnen betrekking hebben op de keuze en/of de dosis van een geneesmiddel, zoals de adviezen van het GIC.
Mogelijk zal in toenemende mate ook farmacogenetische informatie in de productinformatie van nieuwe geneesmiddelen
worden opgenomen. Vooral de FDA is erg actief op dit gebied.48
Een vierde trend is dat polymorfismen die vooral waren geassocieerd met de respons op geneesmiddelentherapie nu
worden geassocieerd met ziekte. Een voorbeeld hiervan is de recente publicatie over de associatie tussen polymorfismen
in CYP2C19 en depressie.53 Hieruit blijkt dat homozygote dragers van het CYP2C19*2-allel dat lijdt tot inactief CYP2C19,
minder ernstige depressieve symptomen hadden dan mensen met DNA dat codeert voor een normaal functionerend
enzym.
Een vijfde en laatste trend is de integratie van farmacogenetische kennis en kennis van geneesmiddeleninteracties.
Nu worden geneesmiddeleninteracties feitelijk gezien als een eigenschap van het geneesmiddel waarbij een interactie
tussen twee middelen optreedt onafhankelijk van de patiënt die de geneesmiddelen gebruikt. Met de huidige
farmacogenetische kennis kan dit echter worden genuanceerd. Wanneer bijvoorbeeld een patiënt die een langzame
metaboliseerder is voor CYP2D6 en goed is ingesteld op nortriptyline een CYP2D6-remmer krijgt, dan zal de interactie
tussen de CYP2D6-remmer en het substraat nortriptyline minder relevant zijn. De patiënt heeft immers geen
functionerend CYP2D6 dat kan worden geremd. Op dit gebied is echter nog nauwelijks onderzoek verricht.
Tabel 2. Voorbeelden van dosisadviezen door het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP.
Tabel 2

Image not found or type unknown
Deze tabel is een samenvatting van de adviezen die de farmacogeneticawerkgroep van het GIC heeft opgesteld.
Aangeraden wordt voor gebruik de volledige adviezen te raadplegen die beschikbaar zijn via de G-standaard, die wordt
toegepast in de meeste elektronische voorschrijfsystemen. De kwaliteit van de onderbouwing is beoordeeld op een
schaal van 0 (laagste kwaliteit: data on file) tot 4 (hoogste kwaliteit: gecontroleerde, gepubliceerde onderzoeken van
goede kwaliteit met genotypering en/of fenotypering bij patiënten/gezonde vrijwilligers met klinische eindpunten of
relevante kinetische eindpunten). De ernst van het klinische effect is weergegeven op een schaal van AA (geen
verandering of niet-significante verandering van kinetische of klinische parameters) tot F (overlijden).
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PM: poor metabolizer, IM: intermediate metabolizer, UM: ultra rapid metabolizer

Ge-Bu Plaatsbepaling
Farmacogenetica is het onderzoek van variaties in het DNA in relatie tot de respons op
geneesmiddelen. Hiermee wordt beoogd de farmacotherapie voor de individuele patiënt te
verbeteren door rekening te houden met diens individuele genetische profiel.
Het individuele genetische profiel kan verantwoordelijk zijn voor verscheidenheid in de
geneesmiddelenrespons. Hierbij spelen de interacties tussen genen en geneesmiddelen met
een farmacokinetische en farmacodynamische basis een rol. Genetische variaties in de
farmacokinetische deelprocessen absorptie, distributie, metabolisme en excretie kunnen ten
grondslag liggen aan veranderde plasmaconcentraties en dus een variërende (individuele)
geneesmiddelrespons. Farmacodynamische gen-geneesmiddeleninteracties vinden plaats op
het niveau van aangrijping van het geneesmiddel op bijvoorbeeld een receptor, enzym of
ionkanaal. Ook kan er sprake zijn van een zogenoemde idiosyncratische reactie, een
abnormale reactie op een geneesmiddel met een genetische oorzaak.
De afgelopen jaren werd steeds meer farmacogenetisch onderzoek verricht en wordt
farmacogenetica vaker toegepast in de klinische praktijk. Een voorbeeld daarvan is het
screenen op het HLA-B*5701-dragerschap bij patiënten met een infectie met het humane
immunodeficiëntievirus (HIV) alvorens ze worden behandeld met abacavir. Niet alleen worden
sommige geneesmiddelen, zoals abacavir, geregistreerd met farmacogenetische informatie in
de bijsluiter, maar ook wordt farmacogenetische kennis steeds meer toegepast bij het
opstellen van adviezen over de keuze van het geneesmiddel, de (aanvangs)dosering of voor
evaluatie tijdens de therapie. In Nederland heeft een farmacogeneticawerkgroep van het
Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter
bevordering der Pharmacie (KNMP) inmiddels voor meer dan 200 genotypen en fenotypen bij
65 geneesmiddelen adviezen opgesteld met als doel arts en apotheker te helpen bij het in de
praktijk toepassen van farmacogenetica.
Toch is farmacogenetisch onderzoek tot op heden geen op grote schaal en routinematig
toegepaste methode om farmacotherapie te individualiseren. De belangrijkste oorzaak
hiervoor is het beperkte wetenschappelijke bewijs dat het toepassen van farmacogenetica ook
daadwerkelijk leidt tot een verbeterde uitkomst voor de patiënt. Het gebrek aan onderzoeken
die de (kosten)effectiviteit van farmacogenetica aantonen, vormt een tweede grote barrière
voor de klinische toepassing van farmacogenetica.
Voor de toekomst wordt onder meer verwacht dat de toepassing van farmacogenetische testen
ter verklaring en preventie van bijwerkingen en belangrijkere rol zal gaan spelen.
Trefwoorden: farmacogenetica, basisbegrippen, gen-geneesmiddeleninteracties, clopidogrel,
genotypespecifieke medicatieadviezen, barrières bij de toepassing, toekomst
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