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Kan upptagstransportörer göra vissa läkemedel verkningslösa? 
Redan under ett tidigt stadium under läkemedelsutvecklingen används data från in 
vitro (studier i l laboratoriemiljö ex cellkulturer) och in vivo (i verkliga livet ex 
djurstudier eller försök i människor) för att förutsäga läkemedletsstabilitet och 
nedbrytning i kroppen. Detta är viktigt för att så tidigt som möjligt få kunskap om vad 
som händer med läkemedlet i kroppen, och därmed utesluta eller förbättra potentiella 
läkemedelskandidater. Att på förhand försöka förutsäga vad som händer med ett 
läkemedel in vivo utifrån resultat från studier i l laboratoriet har visat sig vara mycket 
komplicerat. De modellsystem man använder har i många fall nämligen visat sig vara 
bristfälliga. Modellerna tar exempelvis inte någon hänsyn till om celler tar upp 
läkemedlet aktivt eller passivt. Med hänsyn till detta försökte vi utveckla en metod 
som förhoppningsvis skulle speglar verkligheten bättre. 
  
En passiv upptagsprocess kan defienieras som en process där molekyler, exempelvis 
läkemedel, tar sig in i cellen genom dess membran. Den drivande kraften med vilket 
läkemedel tar sig in i cellen kallas för diffusion, och styrs av koncentratation av 
läkemedel innanför och utanför cellen. Om koncentrationen av molekylen är lägre 
utanför cellen kommer diffusionen driva in fler molekyler till insidan av cellen tills 
koncentrationen är lika på båda sidor om membranet. En koncentrationsjämnvikt har 
då uppnåtts mellan utsidan och insidan av cellmembranet och flödet in i cellen 
kommer vara lika med flödet ut ur cellen.  
 
Läkemedel som tas upp i cellen via aktiv transport finns istället kanalproteiner som 
med hjälp av kemisk energi, pumpar in läkemedelsmolekyler in i cellen. Dessa 
pumpar kan få molekyler att frångå det naturliga jämviktsläget som erhålls via 
diffusion. Ett aktiv upptag av läkemedel via dessa proteinpumpar kan alltså leda till 
att en större mängd läkemedel kommer in i cellen än det annars skulle gjort om bara 
diffusion styrt. 
  
Att läkemedel tas upp i celler har en stark koppling till försvinnande av läkemedlet 
från blodet. Leverns primära uppgift är att ta upp, omvandla och eliminera potentiellt 
farliga substanser, däribland toxiner men också läkemedel. Om då dessa protein-
pumpar tar upp ett visst läkemedel i större mängd än vad som man beräknat kommer 
också den beräknade dosen som administrerats till en patient att bli lägre, eftersom en 
större del av läkemedelet kommer tas upp av levern och försvinna via avföring och 
urin. Detta leder därför till att man för vissa läkemedel kan ge för låg dos och därför 
inte få de önskade effekterna av läkemedelsbehandlingen. Därför är det viktigt att ha 
en modell som tar hänsyn till detta under själva läkemedelsutvecklingen så man på ett 
tidigt stadium vet hur mycket man ska ge patienterna ute på kliniken när läkemedlet 
börjar testas på människor. 
 
Den modell som jag utvecklade kan mäta aktivt upptag, metabolism och efflux (aktivt 
utsläpp) av läkemedel in vitro. Modellen testades med en rad läkemedel för att 
evaluera om dessa processer gick att mäta dels individuellt, dels tillsammans. 
Resultatet från studierna visade att alla processerna var mätbara både individuellt och 
tillsammans. Resultaten visade också på en hög reproducerbarhet och var i god 
överenstämmelse med data som man fått från in vivo-försök i råttor. 
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A novel in vitro method, permitting parallel measurements of 
active uptake, efflux and metabolism, in plated rat hepatocytes. 

 
 
 The ability to predict in vivo clearance of candidate drugs from in vitro data 
accurately is one of the major challenges in early drug discovery. Conventional 
methodologies have shown to systematically under-predict hepatic clearance for a 
distinct set of drugs, which subsequently were identified as substrate for active 
transporters. Here, we evaluate the ability of our new plated rat hepatocytes method to 
determine clearance values for the main hepatic elimination routes. Results from drug 
studies shows that highly reproducible data for all clearance processes including 
active uptake/efflux and metabolism could be obtained using the method. 
Furthermore, using specific substrates and inhibitors, we found that individual 
physicochemical characteristics of compounds and their main route of elimination 
could be measured. Extrapolation of in vitro to in vivo hepatic clearance of 
fexofenadine, a compound mainly eliminated via biliary excretion, was estimated to 
13.2 ml/min/kg. Preliminary result, from in vivo studies in rats, has estimated an in 
vivo hepatic clearance of 10.9 ml/min/kg. Thus, our in vitro result so far is in good, 
agreement with preliminary result from in vivo hepatic clearance estimation of 
fexofenadine. Using immunological method, we also showed an extensive reduction 
of some uptake transporters in human cryopreserved hepatocytes. This finding 
suggests that uptake experiments, conducted on these cells, could influence clearance 
predictions for compounds that are substrates for uptake transporters. 
 


