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CYP2D6-genotype heeft invloed op
voorschrijfpatronen van psychofarmaca

Genotypering vooraf
geeft betere instelling 
op antidepressiva

De genetische constitutie van psychiatrische
patiënten kan een deel van hun variatie in
respons op antidepressiva en antipsychotica

verklaren. Een voorbeeld hiervan is genetisch
polymorGsme bij het geneesmiddelenmetabolisme via
iso-enzymen van cytochroom P450 (CYP450). Voor
antidepressiva en antipsychotica is CYP2D6 een van de
belangrijkste metaboliserende iso-enzymen. CYP2D6 is
betrokken bij het metabolisme van een groot aantal
psychofarmaca (>50%). Genetisch polymorGsme voor
CYP2D6 verdeelt de populatie in drie fenotypische
categorieën: normale metaboliseerders (extensive
metabolisers, EM), vertraagde metaboliseerders (poor
metabolisers, PM) en zeer snelle metaboliseerders
(ultrarapid metabolisers, UM). In een Kaukasische
populatie is ongeveer 8% PM en 1-10% UM. Dit betekent
in de dagelijkse praktijk dat zo’n 10-20% van de
psychiatrische patiënten zijn geneesmiddelen afwijkend
metaboliseert [1]. Deze patiënten zullen naar
verwachting niet bevredigend reageren (onvoldoende
efectiviteit, te veel bijwerkingen) op de voorgeschreven
medicatie. Deze afwijkende respons kan resulteren 
in vaker switchen naar andere geneesmiddelen. 
In dit retrospectieve cohortonderzoek werd bij
gehospitaliseerde psychiatrische patiënten onderzocht
of afwijkend metabolisme via CYP2D6 inderdaad
resulteert in problemen bij de instelling op psycho-

farmaca, gemeten in frequenties van switchen van
antidepressiva en antipsychotica.

Materiaal en methoden

onderzoeksopzet en patiënten
Dit retrospectieve cohortonderzoek is uitgevoerd bij

gehospitaliseerde psychiatrische patiënten op de locaties
Assen en Beilen van GGZ Drenthe. Deze locaties
hebben 450 bedden beschikbaar voor patiënten met
chronische psychiatrische aandoeningen. De patiënten
werden benaderd indien ten minste 90 dagen voor het
einde van hun medicatiehistorie minimaal één
CYP2D6-substraat werd gestart en meer dan 180 dagen
medicatiehistorie beschikbaar was bij de apotheek van
het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Alle deelnemende
patiënten gaven informed consent. Het onderzoek werd
goedgekeurd door de Toetsingscommissie Patiënt-
gebonden Wetenschappelijk Onderzoek te Arnhem.

eindpunten
Primair eindpunt van het onderzoek was de

frequentie van switchen. Een switch werd gedeGnieerd
als een verandering van geneesmiddel binnen dezelfde
groep (antidepressiva of antipsychotica) binnen vier
weken na het stoppen of tijdens het aJouwen van het
voorgaande geneesmiddel uit diezelfde groep. Per

Psychiatrische patiënten gebruiken vaak een of meer

antidepressiva of antipsychotica. De respons op de toediening

van deze geneesmiddelen is variabel. 20-30% van de patiënten

reageert niet bevredigend op de therapie.
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geneesmiddel werd alleen de eerste gebruiksepisode
geanalyseerd.

determinanten
Primaire determinant was het genotype voor

CYP2D6. DNA werd geïsoleerd, waarna het genotype
werd vastgesteld met behulp van polymeraseketting-
reactie, zoals elders beschreven [2, 3]. De vijf meest
voorkomende niet functionele allelen [CYP2D6*3(A),
CYP2D6*4(B), CYP2D6*6(T), CYP2D6*7(E) en
CYP2D6*8(G)] werden onderzocht met behulp van
een multiplex allel-speciGeke polymerasekettingreactie.
Indien geen homozygote mutant werd aangetoond werd
een allel-speciGeke polymerasekettingreactie
uitgevoerd voor het vaststellen van een mogelijke UR.
Patiënten werden gedeGnieerd als PM indien zij
homozygoot mutant waren. Patiënten werden
gedeGnieerd als UM indien genduplicatie was
aangetoond in aanwezigheid van functionele allelen.
Alle overige patiënten werden geclassiGceerd als EM.

gegevensanalyse
De observatieperiode werd gedeGnieerd als de

periode tussen de start van de medicatiehistorie in de
apotheek en het overbrengen van de historie naar een
gegevensbestand. De ATC-codering werd gebruikt
voor het identiGceren van antidepressiva (ATC-code
N06A) en antipsychotica (ATC-code N05A).
Antidepressiva en antipsychotica werden verdeeld naar
het beschikbare bewijs ten aanzien van mogelijk
metabolisme via CYP2D6. Geneesmiddelen met een in
de literatuur beschreven positieve relatie (bijvoorbeeld
verhoogde of verlaagde bloedspiegels bij respectievelijk
PM’s en UM’s, meer bijwerkingen bij PM’s) met het
CYP2D6-genotype werden geclassiGceerd als level of
evidence 1. Geneesmiddelen die in vivo primair
gemetaboliseerd worden door CYP2D6 werden

geclassiGceerd als level of evidence 2. Andere levels of
evidence zijn level 3 (geneesmiddelen die in vivo ten
minste gedeeltelijk gemetaboliseerd worden door
CYP2D6), level 4 (metabolisme in vitro via CYP2D6),
level 5 (geen metabolisme via CYP2D6) en level 6
(metabolisme onbekend). Zie tabel 1 voor een overzicht
van de gebruikte psychofarmaca gedurende de
observatieperiode.

De incidenties van switches werden vastgesteld voor
EM’s, PM’s en UM’s. Verschillen in deze incidenties
tussen EM’s en afwijkende metaboliseerders (PM en
UM) werden onderzocht met het regressiemodel van
Cox en werden weergegeven als een relatief risico (RR)
met 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI95). Het
eindpunt werd geanalyseerd voor alle geneesmiddelen
en separaat voor de geneesmiddelen met een van de
levels of evidence 1 en 2.

Tabel 1

metabolisme via cyp2d6 naar level of evidence*

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6

Amitriptyline Risperidon Chloorpromazine Doxepine Broomperidol Alimemazine

Clomipramine Citalopram Pimozide Levomepromazine Benperidol

Desipramine Clozapine Olanzapine Moclobemide Chloorprotixeen

Fluvoxamine Mirtazapine Quetiapine Flufenazine

Fluoxetine Nefazodone Sertraline Flupentixol

Haloperidol Trazodone Fluspirileen

Imipramine Trimipramine Penfluridol

Maprotiline Periciazine

Mianserine Pipamperon

Nortriptyline Sulpiride

Paroxetine Tranylcypromine

Perfenazine Trifluoperazine

Sertindol Triflupromazine

Thioridazine

Venlafaxine

Zuclopentixol

* literatuurreferenties zijn opvraagbaar bij H. Mulder

Tabel 2

patiëntenkarakteristieken (n = 138)
Karakteristieken n

Leeftijd, gemiddelde (SD) 54 (16,2)

Geslacht (%)

• man 63 (45,7)

• vrouw 75 (54,3)

Etniciteit (%)

• Kaukasische 132 (95,7)

• Aziatische 3 (2,2)

• Arabische 2 (1,4)

• Afrikaanse 1 (0,7)

Observatieperiode in jaren, gemiddelde (SD) 4,5 (2,5)

Genotype (%)

• extensive metaboliser 118 (85,5)

• poor metaboliser 15 (10,9)

• ultrarapid metaboliser 5 (3,6)



[88] 16 januari 2004 • Jaargang 139 Nr. 3 • Pharmaceutisch Weekblad

zo
rg

Fa
rm

ac
ot

he
ra

pi
e

Resultaten
De onderzoekspopulatie bestond na het hanteren

van de inclusiecriteria uit 220 langdurig opgenomen
psychiatrische patiënten. In totaal hebben 139 (63%) van
deze patiënten toestemming gegeven voor deelname. Na
genotypering waren 138 patiënten beschikbaar voor
analyse, vanwege het mislukken van de genotypering bij
één patiënt. Zie tabel 2 voor een weergave van de
patiëntkarakteristieken en tabel 3 voor een overzicht van
het geneesmiddelengebruik gedurende de observatie-
periode.

In totaal switchten 31% van de antidepressiva-
gebruikers en 31% van de antipsychoticagebruikers
gedurende de follow-up-periode. Een associatie tussen
het CYP2D6-genotype PM en de kans op switchen
werd gevonden voor het gebruik van antidepressiva [RR
1,95 (BI95 0,98-3,87)]. Deze associatie was nog
duidelijker aanwezig indien alleen antidepressiva met
een van de levels of evidence 1 en 2 werden geanalyseerd
[RR 3,50 (BI95 1,52-8,10)]. Voor antipsychotica en bij
patiënten met metabolismestatus UM werd geen
duidelijke relatie tussen genotype en de kans op
switchen waargenomen. De resultaten zijn weerge-
geven in tabel 4.

Discussie
Dit retrospectieve cohortonderzoek laat zien dat

opgenomen psychiatrische patiënten met metabolisme-
status PM voor CYP2D6 bijna tweemaal zo vaak
switchen van antidepressiva als EM’s [RR 1,95 (BI95
0,98-3,87)]. Indien alleen antidepressiva worden
geanalyseerd die ten minste primair door CYP2D6
worden gemetaboliseerd, wordt het RR voor switchen
nog verder verhoogd [RR 3,50 (BI95 1,52-8,10)]. Bij het
gebruik van antipsychotica en bij patiënten met
metabolismestatus UM treedt geen verschil op in
switchfrequenties.

Frequent switchen kan gezien worden als een uiting
van niet-bevredigende instelling op farmacotherapie.
Dit gaat mogelijk gepaard met een verslechtering van
het ziektebeeld van de patiënt of het voorkomen van

meer bijwerkingen. In de literatuur is veel onderzoek
uitgevoerd naar het CYP2D6-genotype en de
farmacokinetiek en de prevalentie van bijwerkingen van
psychofarmaca [4, 5]. Voor vele psychofarmaca zijn
relaties gevonden tussen verhoogde plasmaspiegels en

Tabel 3

gebruik antidepressiva en antipsychotica
n (%)

Alle antidepressiva en antipsychotica 529

Levels of evidence

• 1 en 2 254 (48,0)

• overige 275 (52,0)

Antidepressiva 187 (35,3)

Meest voorgeschreven antidepressiva

• paroxetine (level 1) 27 (5,1)

• mirtazepine (level 3) 25 (4,7)

• clomipramine (level 1) 24 (4,5)

• overige 111 (21,0)

Levels of evidence

• 1 en 2 110 (20,8)

• overige 77 (14,5)

Antipsychotica 342 (64,7)

Meest voorgeschreven antipsychotica

• risperidon (level 2) 71 (13,4)

• olanzapine (level 4) 49 (9,3)

• zuclopentixol (level 1) 34 (6,4)

• overige 188 (35,6)

Levels of evidence

• 1 en 2 144 (27,2)

• overige 198 (37,5)

Tabel 4

primair eindpunt switch
RR (BI95) RR (BI95)

Alle geneesmiddelen Levels of evidence 1 en 2 

Antidepressiva n = 187 n = 110

• EM 1 (referentiegroep) 1 (referentiegroep)

• PM 1,95 (0,98-3,87) 3,50 (1,52–8,10)

• UM 0,56 (0,14–2,30) 0,46 (0,06–3,41)

Antipsychotica n = 342 n = 144

• EM 1 (referentiegroep) 1 (referentiegroep)

• PM 1,17 (0,63–2,14) 1,38 (0,58–3,27)

• UM 1,30 (0,53–3,22) 1,01 (0,25–4,20)

BI95: 95%-betrouwbaarheidsinterval; RR = relatief risico ten opzichte van de referentiegroep (EM); EM: extensive metabolisers

(normale metaboliseerders); PM: poor metabolisers (vertraagde metaboliseerders); UM: ultrarapid metabolisers (zeer snelle

metaboliseerders)

Voor de prevalentie van bijwerkingen 
zijn tegenstrijdige resultaten gerapporteerd
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CYP2D6-genotype. Voor de prevalentie van
bijwerkingen zijn tegenstrijdige resultaten gerapporteerd.
Een aantal onderzoeken vindt positieve associaties
tussen CYP2D6-genotype en bijwerkingen, maar de
positieve associatie wordt niet altijd gevonden [4, 5].

De verhoogde switchfrequentie in dit onderzoek
levert aanwijzingen dat er problemen ontstaan bij de
instelling op het optimale antidepressivum bij PM’s voor
CYP2D6. De sterk verhoogde switchfrequentie na
analyse van antidepressiva met een van de levels of
evidence 1 en 2 bevestigt daarbij dat de problemen met
name ontstaan bij antidepressiva die ten minste primair
door CYP2D6 worden gemetaboliseerd.

De niet verhoogde switchfrequentie bij UM’s kan
mogelijk veroorzaakt zijn door het frequenter wijzigen
van de dosering op basis van bijvoorbeeld therapeutic
drug monitoring in plaats van het switchen naar een ander
psychofarmacon. De mogelijke relatie tussen therapeutic
drug monitoring en het CYP2D6-genotype van deze
cohort zal worden onderzocht in een volgend
onderzoek. Het aantal UM’s is echter ook dusdanig
klein (n = 5) dat het te betwijfelen valt of valide
conclusies mogelijk zijn.

Het ontbreken van een verschil in switchfrequentie
tijdens het gebruik van antipsychotica kan mogelijk
verklaard worden doordat er tijdens de behandeling met
antipsychotica meer mogelijkheden zijn voor het
behandelen van bijwerkingen (bijvoorbeeld met
anticholinergica) en dat het optreden van bijwerkingen
beter wordt geaccepteerd door arts en patiënt in
vergelijking met een behandeling met een
antidepressivum. Ten slotte is het mogelijk dat een
psychotische patiënt minder snel om een ander
geneesmiddel zal vragen dan een depressieve patiënt.

Conclusie
Het CYP2D6-genotype is een determinant voor het

switchen van antidepressiva bij langdurig opgenomen
psychiatrische patiënten. Genotypering voorafgaande
aan de instelling op farmacotherapie zou wellicht
kunnen resulteren in een betere en snellere instelling op
antidepressiva ●
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Dit artikel is een voor publicatie aangepaste versie van de

registratielezing van H. Mulder.

Correspondentie kan gericht worden aan H. Mulder, ziekenhuis-

apotheker, Apotheek Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Postbus 30001,

9400 RA Assen. 

gebruik op ansichtkaart
Medicijnen worden vaak niet goed gebruikt. Zetpillen worden

ingeslikt, oogdruppels belanden grotendeels op de wang of

een inhalatiecorticosteroïde belandt achterin de keel, in plaats

van in de long. Metropolis Farma is een bedrijf in grafische

producten dat een aantal ansichtkaarten heeft ontworpen met

cartoons die de toedieningsroute van een geneesmiddel

duidelijk maken voor de patiënt. Het is de vraag of de melige

tekeningen, die helaas meestal niet het juiste gebruik

uitbeelden, de patiënt meer duidelijkheid zullen geven.

Metropolis Farma geeft dan ook aan dat de ansichtkaarten

geen vervanging zijn voor de

huidige gebruiksinstructies bij

medicijnen. Anderzijds zijn ze

wel erg grappig en getekend

door de bekende illustrator

Len Munnik. Op de website

metropolisfarma.nl kunnen ze

worden besteld. Een set van

144 ansichtkaarten en een

display om ze op te zetten kost

€ 46,–. Er zijn ook affiches en

die kosten per 12 stuks € 36,–.

stoppen met benzodiazepinen
Ongeveer 500.000 Nederlanders gebruiken

chronisch benzodiazepinen, ondanks het advies in

de richtlijnen deze middelen maximaal 2 weken

voor te schrijven. Bij langdurig gebruik neemt de

effectiviteit van benzodiazepinen af.

R.C. Oude Voshaar onderzocht methoden om

chronisch gebruikers bij het staken van hun

medicatie te helpen. Het ging om 2000 patiënten

in 30 huisartspraktijken. In zijn proefschrift

‘Consecutive treatment strategies to discontinue

long-term benzodiazepine use. A systemic

evaluation in general practice’ laat Oude Voshaar

zien dat de hoogte van de dosering voor aanvang

van de studie voorspelde of iemand zijn gebruik

kon staken en abstinent kon blijven. Ook de

verslavende eigenschappen van benzodiazepinen

en het gebruik van alcohol speelden een rol. De

kosten van het dosisreductieprogramma werden

na 20 maanden terugverdiend.

Oude Voshaar promoveerde op 18 november

2003 aan de faculteit Medische Wetenschappen

van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zijn

promotoren waren prof. dr. A.J.L.M. van Balkom

en prof. dr. F.G. Zitman.
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