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Sammanfattning 

Inledning 
Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) är ofta använt vid olika smärttillstånd. 
Det är väl känt att orala NSAID ger en ökad risk för flertalet biverkningar och interaktioner 
och äldre personer är än mer känslig för dessa systemiska biverkningar men har ofta ett ökat 
behov av smärtlindring av olika orsaker. Topikala beredningar syftar till att verka lokalt och 
ger inte samma systemiska absorption med påföljande biverkningar som de orala preparaten.  
 
Syfte 
Denna litteraturstudie gjordes med syftet att ta reda på skillnader i effekt och biverkningar 
mellan topikala och orala NSAID-preparat vid behandling av knäartros.  
 
Metod 
Databaserna Web of Science och PubMed användes under mars-april 2017 för att hitta åtta 
vetenskapliga originalstudier. Ord som topical, oral, NSAID och osteoarthritis användes som 
fritextsökning. Sökningarna begränsades med filtren humans, clinical trial och article för 
respektive sökmotorer. 
 
Resultat 
Samtliga studier använde sig av Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis 
Index (WOMAC) och Patient global assessment (PGA) som primära effektmått. Av fem studier 
som jämförde topikal NSAID mot placebo visade tre stycken en signifikant bättre effekt i 
samtliga effektmått som WOMAC och PGA med undantag för stelhet i en av studierna. För en 
studie observerades ingen skillnad för generell effekt vid jämförelse mellan topikal NSAID och 
placebo. För fem av sju studier kunde ingen signifikant skillnad i WOMAC totalt observeras 
vid jämförelse mellan topikal och oral behandling. Dock fanns en viss skillnad i fysisk funktion 
med fördel för oral behandling i en av studierna. Även för de övriga två studierna visades en 
jämförbar effekt mellan beredningsformerna. Gastrointestinala (GI) biverkningar var 
vanligare bland oral NSAID behandling och för topikal visades en ökad förekomst av 
hudrelaterade besvär. Oral NSAID-behandling indikerade en högre risk för övriga systemiska 
biverkningar jämfört med topikala preparat. 
 
Diskussion 
Med åtta vetenskapliga artiklar som grund visar detta arbete totalt sett att topikala NSAID har 
en signifikant bättre effekt än placebo vid behandling av knäartros. Detta antagande grundar 
sig dock på ett urval av substanser och för en begränsad behandlingstid; de flesta studierna 
pågick endast 4-12 veckor. Sammanfattningsvis observerades ingen signifikant skillnad i effekt 
mellan topikal och oral behandling, vissa studier saknade dock signifikansnivå. De topikala 
preparaten ger en ökad risk för lokala, milda biverkningar vid applikationsstället till skillnad 
mot orala NSAID med högre förekomst av systemiska GI-relaterade biverkningar. 
Försökspersonerna i studierna hade inga kontraindikationer för NSAID-behandling. 
 
Slutsats 
Denna litteraturstudie visar att topikala NSAID kan vara ett effektivt alternativ till orala 
preparat i samma kategori vid behandling av knäartros. Biverkningarna är vanligtvis 
begränsade till applikationsstället men risken för systemiska bieffekter kan dock inte uteslutas. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Topikala icke-steroida antiinflammatoriskt läkemedel, NSAID, Knäartros. 



    
 

 

  



    
 

Förkortningar  

 
ACR – American College of Rheumatologist´s clinical criteria for knee osteoarthritis  
 
ASA – Acetylsalicylsyra 
 
BMI – Body mass index 
 
CPG – Chronic pain grade  
 
DMSO – Dimetylsulfoxid 
 
FASS - Farmaceutiska Specialiteter i Sverige 
 
FDA - Food and Drug Administration 
 
ITT – Intention to treat 
 
KL – Kellgren-Lawrence grading scale 
 
NRS – Numeric rating scale  
 
NSAID – Non steroidal anti-inflammatory drug 
 
PGA – Patient global assessment  
 
PP – Per protokoll 
 
WOMAC – Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index 
 
 
 
  



 

 
 

 

  



    
 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning 
 
Introduktion ............................................................................................... 1 

Bakgrund ...................................................................................................................... 1 
Orala beredningar ..................................................................................................... 2 
Topikala beredningar ................................................................................................ 2 

Osteoartrit - Artros ....................................................................................................... 3 
Effektmått vid artros ..................................................................................................... 4 

 
Syfte ........................................................................................................... 5 
 
Metod ......................................................................................................... 6 
 
Resultat ...................................................................................................... 7 

Diklofenak .................................................................................................................... 7 
Studie 1 ..................................................................................................................... 7 
Studie 2. .................................................................................................................... 8 
Studie 3 ................................................................................................................... 10 

Studie 4. .................................................................................................................. 11 
Ketoprofen .................................................................................................................. 12 

Studie 5 ................................................................................................................... 12 

Studie 6. .................................................................................................................. 15 

Ibuprofen .................................................................................................................... 16 
Studie 7 ................................................................................................................... 16 

Studie 8. .................................................................................................................. 17 
Sammanställning av vetenskapliga studier ................................................................. 19 

Effekt ...................................................................................................................... 19 

Biverkningar ........................................................................................................... 20 
 
Diskussion ............................................................................................... 22 

Metoddiskussion ......................................................................................................... 22 
Resultatdiskussion ...................................................................................................... 23 
Konklusion ................................................................................................................. 25 

 
Slutsats .................................................................................................... 25 
 
Tack ......................................................................................................... 26 
 
Referenser ................................................................................................ 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 



 

1 
 

Introduktion 

Att traditionella orala icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID, med sin 
verkningsmekanism ger en ökad risk för flertalet biverkningar och interaktioner är väl känt 
(1,2). Äldre personer är än mer känslig för dessa systemiska biverkningar men kan ofta ha ett 
ökat behov av smärtlindring av olika orsaker. Topikala beredningar syftar till att verka lokalt 
och ger inte samma systemiska absorption som de orala preparaten. Denna litteraturstudie 
handlar om effekten av topikala NSAID och sammanställer tidigare forskning där skillnad i 
effekt och biverkningar mellan topikala och orala NSAID har studerats. Arbetet har begränsats 
till indikationen knäartros då denna sjukdom är vanligare i den äldre populationen. Äldre 
personer har även oftare andra sjukdomar och läkemedel där en oral NSAID-användning kan 
vara olämplig.  
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka i vilken utsträckning topikala NSAID har 
effekt och jämföra dessa i förhållande till de orala preparaten i samma kategori vid behandling 
av knäartros. 

Bakgrund 
NSAID verkar smärtlindrande, febernedsättande och antiinflammatoriskt. Den 
antiinflammatoriska effekten av NSAID uppkommer då kroppens svar på inflammation 
hämmas. När en inflammationsprocess startar frisätts olika vävnadshormoner, prostanoider, 
främst prostaglandiner och tromboxan (2). Kroppens immunceller såsom makrofager och 
mastceller tillsammans med trombocyter och endotelceller inducerar denna frisättning (3). 
Biosyntesen av prostanoiderna utgår ifrån den fleromättade fettsyran arakidonsyra som är 
bunden till cellmembranet och som katalyseras av cyklooxygenasenzymer (COX). 
Prostaglandiner är viktiga för vasodilationen och verkar synergistiskt med andra vasodilatorer 
som bradykinin och histamin. Vasodilationen leder till ett ökat blodflöde i den påverkade 
vävnaden. NSAID binder in till COX och blockerar således biosyntesen av prostanoider (2). 
NSAID påverkar inte själva sjukdomsmekanismerna utan ger symtomlindring (4). 
 
En minskad prostaglandinsyntes leder även till att nociceptiva nervändar blir mindre känslig 
för inflammationsmediatorer som till exempel bradykinin. Denna mekanism tros vara 
bakgrunden till den smärtstillande effekten hos NSAID speciellt för smärta som uppstår vid 
inflammation (2).  
 
COX-enzymer finns i två olika isoformer, COX-1 och COX-2. COX-1 utgör en viktig del för 
prostaglandiner i magtarmkanalen, trombocytaggregationen, reglering av det renala 
blodflödet, vaskulär homeostas (5) och för den initiala processen av barnafödande. COX-2 tros 
vara, förutom en betydande del för produktionen av prostanoidmediatorer vid inflammation, 
även inblandad i den renala homeostasen och i det centrala nervsystemet (2). Substanser som 
behandlas i detta arbete är diklofenak, eltenak, ibuprofen, ketoprofen samt celecoxib (se figur 
1).  
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Figur 1. Srukturbilder för celecoxib, eltenak, diklofenak, ketoprofen och ibuprofen. 
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  Ketoprofen   Ibuprofen 

Orala beredningar 

Eftersom prostaglandiner är involverade i regleringsfunktionen i många organ som exempelvis 
trombocytaggregationen, luftvägarna, magtarmslemhinnan och det renala blodflödet har orala 
NSAID genom sitt systemiska upptag en ökad risk för biverkningar som berör dessa processer 
(2,4,6,7). Gastrointestinala biverkningar hör till de vanligaste bieffekterna då COX-1 utgör en 
viktig del av produktionen av prostaglandiner som normalt skyddar magslemhinnan. 
Förstoppning, illamående, kräkningar, dyspepsi och magtarmblödningar hör till de typiska 
symtomen. Kardiovaskulära biverkningar är vanliga för alla typer av NSAID, speciellt vid 
långtidsanvändning och för patienter med tidigare hjärt- kärlsjukdomar då risken för allvarliga 
tillstånd som hjärtinfarkt och stroke ökar. Andra bieffekter hos denna typ av läkemedel är 
andningspåverkan vid tidigare acetylsalicylsyra (ASA)-inducerad astma, benmärgspåverkan, 
negativa effekter vid leversjukdomar och påverkan på det centrala nervsystemet (2). NSAID 
interagerar med flertalet andra läkemedel som exempelvis warfarin, metotrexat, digoxin och 
sulfonureider. Även kombination med läkemedelsgrupper som betablockerare, selektiva 
serotoninåterupptagshämmare och vissa typer av diuretika bör undvikas (1). Äldre personer 
(över 65 år) är mer känslig för biverkningar och interaktioner som NSAID kan orsaka. 
Socialstyrelsen har i sina kvalitetsindikatorer för god läkemedelsbehandling hos äldre 
framarbetat riktlinjer för hur NSAID bör användas. På grund av bieffekterna bör andelen äldre 
som använder denna typ av läkemedel vara så låg som möjligt och om nödvändigt, under 
kortast möjliga tid (8). 

Topikala beredningar 

Topikala NSAID finns i flera former som gel, spray, kräm, lösning och skum och är godkända 
läkemedel i flertalet länder i Europa för indikationerna smärtlindring vid sportskador och 
reumatiska sjukdomar (9). Godkända svenska topikala NSAID substanser är diklofenak, 
ketoprofen och ibuprofen. Dessa finns som generika och i olika formuleringar (se tabell 1). 
Nuvarande indikation för dessa är symtomatisk behandling av lokala smärttillstånd av mild 
till måttlig intensitet för leder och muskler vid exempelvis sportskador (10). Tidigare studier 
tyder på att dessa topikala beredningar har en gynnsam effekt jämfört med placebo vid kronisk 
smärta, som exempelvis artros (5,7).  
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Tabell 1. Tillgängliga topikala NSAID-preparat på svenska marknaden april 2017 (10). 

 
Diklofenak  

 
Ketoprofen 

 
Ibuprofen 

 
Diklofenak Apofri gel 11,6 mg/g 
Diklofenak Orifarm gel 11,6 mg/g 
Eeze kutan spray gel 40 mg/g 
Voltaren gel 11,6 mg/g 
Voltaren gel 23,2 mg/g 
Voltaren medicinskt plåster 140 mg 

 
Orudis gel 2,5 % 
Siduro gel 2,5 % 

 
Ibumetin 5 % 
Ipren 5 % 

 
Huden är kroppens största organ och fungerar främst som en försvarsbarriär med tre viktiga 
lager, epidermis, dermis och subdermis. Det yttre lagret, epidermis, består i sin tur av fyra olika 
lager av keratinocyter och melanocyter: stratum corneum, lucidum/granlosum, spinosum och 
basale. Det mellersta lagret, dermis, varierar i tjocklek över kroppen och består av fibroblaster, 
blodkärl och immunceller. Det innersta lagret, subdermis, består av bindväv (11).  
 
Topikala NSAID passerar genom hudens yttre lager, stratum corneum, med hjälp av 
koncentrationsgradienten och passiv diffusion (6). Med tanke på hudens struktur och att syftet 
för topikala läkemedel är att tränga igenom huden till målområdet för att verka, är dessa 
beredningar relativt komplexa. Tre möjliga vägar för passage genom epidermis är möjliga: 
schunt1- transcellulär- eller intercellulär passage. Vid en schunt-passage kan läkemedlet tas 
upp genom hårsäckar och svettkörtlar, dock endast till en mycket begränsad mängd då dessa 
gångar redan är fyllda med andra utåtsträvande ämnen som svett och sebum. Vid transcellulär 
passage diffunderar läkemedlet in och ut ur keratinocyter om vartannat och vid intercellulär 
passage genom de lipida lagren som finns mellan hudcellerna. Vilken eller vilka vägar och hur 
pass stor mängd läkemedel som tar sig igenom beror på dess fysiokemiska egenskaper som 
molekylvikt, löslighet, pKa och termodynamiska egenskaper (11). Även formulering, dos och 
hudens fuktighetsgrad har betydelse för absorption. 
 
För att transporten av aktiva substanser ska möjliggöras tillsätts ofta så kallade 
penetrationshöjare som exempelvis vatten, alkohol (11) eller dimetylsulfoxid (DMSO) 
(2,11,12). DMSO är ett polärt lösningsmedel som kan interagera med de polära ändarna på 
lipida membran och därmed förändra deras tätt packade struktur (11). IDEA-033 tranfersome 
är vesiklar innehållande bland annat fosfolipider med uppgift att transportera aktiva 
substanser genom hudbarriären till målområdet (13).  
 
Topikala NSAID som verkar lokalt har ett lägre systemiskt upptag, cirka 6 %, jämfört med 
perorala preparat (14). Den systemiska absorptionen varierar dock beroende på aktiv substans, 
formulering, hjälpämnen, dosering och andra faktorer beskrivna ovan (14,15).  

Osteoartrit - Artros 
Denna litteraturstudie är inriktad på topikal NSAID-behandling av primär knäartros. Artros 
är den vanligaste formen av reumatisk ledsjukdom (9,16). I Sverige har ungefär var fjärde 
vuxen människa över 45 år artros (17) och förekomsten ökar med stigande ålder (3,7,17,18). I 
USA lider uppskattningsvis 30 miljoner människor av sjukdomen (5). Artros orsakas av 
biokemiska, degenerativa förändringar i ledens broskomsättning och involverar troligen 
främst proteoglykaner2 som reduceras och orsakar att mer vatten kan ta sig in och binda till 

                                                        
1 Shunt = förbindelse, gång 
2 Proteoglykan = glykoproteiner innehållande en hög andel polysackarider 
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kollagen i brosket (3). Detta leder till att brosket tunnas ut och tillslut kan försvinna helt. Inte 
bara brosket blir påverkat utan hela leden drabbas inklusive synovialmembran, ligament, 
menisker, ledkapslar och muskler. Symtomen är smärta, stelhet och minskad rörlighet och tros 
orsakas i huvudsak av inflammationsprocessen i leden (16-19). Smärtan uppkommer primärt 
vid rörelse men kan i ett senare skede även komma vid vila (16,17,19). Artros kan ge både akut 
och kronisk värk med en betydligt försämrad livskvalité (20). Sjukdomen är något vanligare 
bland kvinnor och risken att drabbas ökar vid övervikt, fysisk inaktivitet, hård överbelastning, 
tidigare mekanisk skada och rökning. Artros är även till viss del ärftligt (16,17,19). 
 
NSAID utgör en viktig del i den symtomatiska behandlingen främst för smärtlindring, 
förbättrad funktion och minskad stelhet (6,18). Artros kan delas upp i primär artros, utan känd 
orsak, och sekundär artros med känd orsak (17).  

Effektmått vid artros 
För att mäta graden av besvär vid artros finns olika metoder. Dessa används ofta i kliniska 
studier för att uppskatta effekten av en viss behandling. Western Ontario and McMaster 
Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) används som ett verktyg för att uppskatta och 
kvantifiera smärta, fysisk funktion och stelhet i leden. WOMAC utgörs av ett frågeformulär 
med totalt 24 aktiviteter/enheter, 5 för smärta, 2 för stelhet och 17 för fysisk funktion. 
Verktyget finns tillgängligt i olika format, en 5-poängs Likert-scale (LK), 100 mm visual 
analog scale (VAS) och en 11-poängs numerical rating scale (NRS). Patienterna får gradera 
sin svårighetsgrad för de olika enheterna i WOMAC, som ett exempel på LK-skalan: 0 (inga 
svårigheter) och 4 (extrema svårigheter). Poängen summeras och multipliceras sedan med 
100/96 för att få fram den procentuella summan av svårigheter patienten har till följd av 
artrosen (20).  
 
Patienternas egen uppskattning av en generell hälsostatus med tanke på artrosen kan göras 
med formuläret Personal Global Assessment (PGA) med alternativ som mycket bra, bra, 
rimlig, dålig och mycket dålig eller som motsvarande poäng 1-5 (20,22). 
 
Chronic pain grade (CPG) mäter övergripande smärta och funktionsnedsättning relaterat till 
smärta de föregående sex månaderna på en skala från 0-5 (7,23). Ett annat mått på 
svårighetsgraden av artros är Index of severity for osteoarthritis of the knee (ISK) som 
innehåller 11 frågor för funktion och smärta vid aktivitet. Maxpoängen är 24 och de patienter 
som har >14 poäng är ofta i behov av operation (18).  
 
Kliniska kriterier för artros kan mätas med American College of Rheumatologist´s clinical 
criteria for knee osteoarthritis (ACR) där minst fyra av följande kriterier ska uppfyllas: I >50 
års ålder, II <30 minuters morgonstelhet, III knäppande ljud vid rörelse, IV smärta från leden, 
V förstorad led, VI avsaknad av palperbar värmeökning från leden (13). Stadie och förekomst 
av artros kan även bestämmas genom röntgen, ofta används då en välkänd skala, Kellgren-
Lawrence grading scale (KL) med en gradering från 0-4 där 0 är ingen och 4 är svår (24). 
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Syfte 

Orala NSAID har en bred biverkningsprofil och flertalet kontraindikationer, speciellt för äldre 
personer. Topikala beredningar har ett lägre systemiskt upptag och kan vara ett möjligt 
alternativ för symtomlindring vid knäartros. Syftet med detta arbete är att kunna dra slutsatser 
om de olika beredningsformerna är jämförbara i effekt och hur preparatens biverkningsprofil 
skiljer sig vid behandling av knäartros. Frågeställningar är följande: 
 

 Hur pass god effekt har topikala NSAID vid primär knäartros jämfört med placebo? 

 Är effekten jämförbar med orala NSAID preparat?  

 Hur skiljer sig eventuella biverkningar åt?  

 Skulle topikala NSAID kunna användas av personer för vilka orala NSAID är 
olämpliga?  
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Metod 

Denna litteraturstudie utgick från åtta vetenskapliga originalartiklar. För att hitta dessa 
användes databaserna PubMed och Web of Science. Målet var att hitta artiklar med 
originalstudier som jämförde effekten av topikala och orala NSAID vid behandling av 
knäartros, gärna så aktuella som möjligt. MeSH-termer användes initialt i PubMed men då 
denna metod gav för få träffar användes istället fritextsök för att bredda sökresultatet. Sökord 
och begränsningar listas nedan (se tabell 2).  
 
Tabell 2.  Artikelsök i databasen PubMed. 

Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Valda 
referenser 

170329 Topical AND 
nsaid AND 
osteoarthritis  

Humans, 10 years, 
Clinical trial 

34 7, 13, 23 

170411 Topical AND  
oral diclofenac 

Clinical trial, 
Humans 

51 9, 20, 22 

 
I Web of science gjordes fritextsökning på ämne (topic) för att få att bredda sökresultatet 
ytterligare (se tabell 3). 
 
Tabell 3.  Artikelsök i databasen Wed of Science. 

Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Valda 
referenser 

170403 Ketoprofen, 
osteoarthritis,  
efficacy 

From 2005 to 
2017, Article 

35 6 

170411 Local gel, oral, 
nsaid 

From 1995 to 
2017, Article 

7 18 

 
Då syftet med arbetet var att jämföra topikala och orala NSAID var målet att främst hitta 
artiklar som randomiserat grupper till båda beredningsformerna och gärna med en 
kontrollgrupp, placebo. Sju av de åtta utvalda artiklarna uppfyllde detta kriteriet och valdes ut 
genom att titlar och abstract lästes igenom. Artiklar med akut smärta valdes bort, likaså 
kronisk smärta för andra områden än knä. Studier gjorda på äldre personer föredrogs. Filter 
som användes var Humans, Clinical Trial och Article för PubMed respektive Web of Science. 
Inga översiktsartiklar användes till resultatet. Sökningarna gjordes inom tidsramen mars-april 
2017. 
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Resultat 

Nedan presenteras de studier som resultatet bygger på uppdelat med hänsyn till substanserna 
diklofenak, ketoprofen och ibuprofen. Fyra artiklar redovisas för diklofenak, två för ketoprofen 
och två för ibuprofen. Topikal eltenak kategoriserades tillsammans med diklofenak. Samtliga 
studier jämför effekt och biverkningar mellan topikala och orala preparat med undantag för 
studie 1 (20), där topikal effekt jämförs mot placebo. Resultaten är beräknade efter intention 
to treat (ITT) för samtliga studier förutom studie 7 (7), som är en mindre pilotstudie.  

Diklofenak 

Studie 1: Efficacy and safety of diclofenac sodium 2% topical solution for osteoarthritis of 

the knee: a randomized, double-blind, vehicle-controlled, 4 week study (20). 

I denna randomiserade, dubbelblindade och placebokontrollerade fyraveckorsstudie i USA 
undersöktes effekten och toleransen av diklofenak 2% topikal lösning jämfört med placebo. 
Patienter mellan 40-85 år diagnosticerade med knäartros grad 2-3 på KL, randomiserades till 
två grupper. Efter en 3-14 dagar wash-out3 period kontrollerades patienternas smärt- och 
rörelsetillstånd enligt olika skalor för symtom: WOMAC, NRS och PGA. Därefter gavs 
patienterna i ena gruppen diklofenak natrium topikal lösning och placebogruppen en vehikel4 
utan verksamt ämne applicerat cirka 2 ml per knä var 12:e timme under fyra veckor. 
Patienterna följdes upp på klinik för kontroll och utvärdering enligt effektmåtten WOMAC LK, 
NRS och PGA. NRS poäng för smärtintensitet registrerades mitt på dagen, på kvällen och för 
de senaste 24 timmarna. Signifikansnivån beräknades till 0.10 och med en 80% styrka. 
Patienterna var tillåtna att använda paracetamol max 1950 mg per dag vid akuta behov under 
studien med undantag för inom tre dagar före klinikbesök. 
 
239 patienter fullföljde behandlingen. Resultatet visade en signifikant förbättring för smärta i 
WOMAC för diklofenak jämfört med kontrollgruppen (se tabell 4). Även för fysiskt funktion 
och för stelhet i lederna observerades en signifikant skillnad med fördel för diklofenak. En 
signifikant skillnad sågs även för PGA (p=0,085). Ingen signifikant skillnad i NRS 
observerades mellan grupperna. Färre patienter i diklofenakgruppen använde sig av 
paracetamol under vecka 2-4 jämfört med kontrollgruppen (52,3% vs. 63,6%) (p=0,067). 
 
Tabell 4. Poängförändring från start till vecka fyra för de olika effektmåtten och för de två 
grupperna diklofenak 2% topikal lösning (130 st.) och topikal placebo (129 st.). p-värden för 
jämförelse mellan grupperna (20).  

Effektmått Diklofenak Placebo p-värde 

WOMAC - smärta -4,5 -3,6 0,04* 

WOMAC - fysisk funktion -14,3 -11,5 0,061* 

WOMAC - stelhet -1,7 -1,4 0,097* 

PGA -1,1 -0,9 0,085* 

NRS - mitt på dagen -3,0 -2,5 0,143 

NRS - kvällen -3,2 -2,8 0,179 

NRS - senaste 24 h -3,0 -2,5 0,128 
*signifikant skillnad 
 
De vanligaste biverkningarna var begränsade till applikationsstället som smärta, klåda, 
torrhet, rodnad och fjällande hud (se tabell 5). Andelen personer som besvärades av 
biverkningar var högre för kontrollgruppen jämfört med diklofenak gel gruppen 58% 
respektive 33% (p=0,07). Inga rapporter om allvarliga biverkningar inkom. 

                                                        
3 wash-out = tid utan läkemedel 
4 vehikel = verkningslös komponent i ett läkemedel 
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Tabell 5. De mest förekommande behandlingsrelaterade biverkningarna vid 
applikationsstället hos försökspersonerna. Visar antal (%)(20). 

Biverkning            Diklofenak   Placebo 

Torr hud 26 (20,0) 28 (21,7) 

Fjälla, flagna 8 (6,2) 10 (7,8) 

Rodnad 4 (3,1) 15 (11,6) 

Klåda 3 (2,3) 18 (14,0) 

Smärta 2 (1,5) 4 (3,1) 
 

Studie 2: Local NSAID Gel (Eltenac) in the treatment of Osteoarthritis of the Knee: A 

double blind study comparing eltenac with oral diclofenac and placebo gel (18). 

Denna randomiserade, dubbelblindade och placebokontrollerade studien jämförde effekten av 
topikal eltenak och oral diklofenak behandling med placebo. Studien utgick från 23 
vårdcentraler i Finland och Sverige och inkluderade patienter med diagnosticerad primär 
knäartros. Patienter exkluderades om de hade svår artros enligt ISK-poäng >14, sekundär 
artros, reumatoid artrit, neurologisk sjukdom, höftartros, tidigare injektioner eller systemisk 
behandling med kortison eller liknande fyra månader före studiestart. Patienterna fick inte ha 
använt paracetamol, ASA eller annan NSAID de senaste två dagarna före studiens första 
kontroll. Knäartrosen fick inte vara behandlad regelbundet (>6 tabletter per vecka) med ASA, 
NSAID (oralt eller topikalt) eller kortison de föregående sju dagarna. Patienter med nyligen 
(sju dagar innan) rekommenderad fysisk aktivitet på recept exkluderades. Dock inkluderades 
de patienter som tidigare än sju dagar börjat med fysik träning. Generella exklusionskriterier 
var tidigare kända interaktioner eller kontraindikationer till NSAID enligt FASS. Totalt 290 
patienter med en genomsnittsålder på 61 år randomiserades till tre grupper:  
 

1. Topikal eltenak gel 1% + oral placebotablett. 
2. Oral diklofenak 50 mg tablett + topikal placebo gel. 
3. Topikal placebo gel + oral placebotablett. 

 
Tre gram (cirka 30 mg) gel applicerades tre gånger per dag och en tablett togs två gånger per 
dag under fyra veckor. Utfallsmått var upplevd smärta under den senaste veckan bedömt enligt 
en 100 mm VAS-skala där 0 var ingen smärta och 100 var svår smärta, ISK-poäng samt läkares 
bedömning av behandlingens effekt som ingen, knapp, måttlig och bra. 
 
Effekt 
Varken för effekt i VAS eller ISK-poäng sågs någon signifikant skillnad mellan de tre grupperna 
totalt i genomsnitt för vecka 2 och 4 (se tabell 6 och 7).  
 
Tabell 6. Patienternas uppskattning för smärta enligt VAS i mm över tid [standardavvikelse, 
SD]. Slutpoängen är genomsnittet mellan vecka 2 och 4 (18). 

  vecka 0 vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 Slutpoäng vecka 2-4 

Topikal eltenak 48 [21,5] 39 [20,4] 35 [20,5] 31 [20,8] 28 [20,7] 31 [18,9] 

Oral diklofenak 52 [20,4] 35 [20,5] 35 [21,7] 25 [20,3] 30 [19,2] 30 [19,2] 

Placebo 53 [22,2] 46 [22,1] 40 [22,1] 36 [22,7] 32 [24,1] 36 [21,8] 
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Tabell 7.  ISK-poäng för knäartros hos patienterna över tid [SD]. Slutpoängen är 
genomsnittet mellan vecka 2 och 4 (18). 

  vecka 0 vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 2-4 

Topikal eltenak 9,5 [2,67] 8,0 [3,04] 7,5 [3,33] 6,9 [3,44] 6,3 [3,11] 6,9 [3,08] 
Oral diklofenak 10,4 [2,27] 8,0 [3,20] 7,7 [3,39] 7,2 [3,68] 6,9 [3,57] 7,3 [3,36] 
Placebo 9,8 [2,55] 8,7 [2,74] 8,0 [3,36] 7,5 [3,36] 7,4 [4,19] 7,6 [3,60] 

 
Dock visade senare analyser att för patienter med VAS- och ISK-poäng vid start som låg över 
medianvärdet hade bättre effekt av de verksamma behandlingarna, alltså patienter med 
svårare knäartros, jämfört med de under medianen (se figur 2). 
 
För det tredje effektmåttet med patienternas och läkarnas bedömning av effekten observerades 
ett resultat med fördel för diklofenak. Graden ”bra” sågs hos 18% för eltenak, 30% för 
diklofenak och 11% för placebo. Skillnaden mellan oral och placebo var statistiskt signifikant 
(p=0.008). 
 

     
Figur 2. Förändring från start till vecka fyra för patienternas svårighetsgrad av knäartros 
(ISK) för de olika grupperna. a) Alla i studiepopulationen. b) Patienter med ett ISK-värde 
>9,5 vid start. Punkterna visar en signifikant skillnad vid vecka 1 (oral vs placebo p<0,05) 
och vid vecka 4 (topikal vs placebo p<0,05) (omarbetad från Sandelin et al. 1997 (18)).  
 
 
Biverkningar  
Gastrointestinala (GI) biverkningar som magsmärta, diarré och illamående upplevdes av flest 
personer i orala gruppen, men inte signifikant fler än i den topikala (se tabell 8). Patienter i 
topikala gruppen upplevde signifikant fler hudbiverkningar jämfört med de andra grupperna 
(p=0.005), de flesta av rodnad och eksem.  
 
Tabell 8. Förekomst av förmodade behandlingsrelaterade biverkningar i antal personer för 
de tre studiegrupperna (%). p-värden för jämförelse mellan respektive verksam grupp och 
placebo (18). 

  Topikal  Oral  Placebo p-värde 

GI-reaktioner 6 (4,8) 11 (13,4) 6 (7,3) 0,090 

CNS-reaktioner 12 (9,5) 6 (7,3) 4 (4,9) 0,499 

Hud-reaktioner 16 (12,7) 1 (1,2) 5 (6,1) 0,005* 

Andra biverkningar 7 (5,6) 4 (4,9) 3 (3,7) 0,939 
*Signifikant skillnad. 



   10 
 

Studie 3: Efficacy and safety of topical diclofenac containing dimetyl sulfoxide (DMSO) 

compared with those of topical placebo, DMSO vehicle and oral diclofenac for knee 

osteoarthritis (22). 

I en 12-veckors dubbelblindad, randomiserad, dubbel-dummy och placebokontrollerad studie 
undersöktes effekten och säkerheten av både topikal och oral diklofenak. Studien utgick från 
61 vårdcentraler i USA och Kanada. Totalt 775 patienter med diagnosticerad primär knäartros 
uppfyllde kriterierna för deltagande. Försökspersonerna skulle ha röntgenfastställd primär 
knäartros och regelbunden smärtstillande behandling de senaste tre månaderna och minst tre 
dagar per vecka. Vidare skulle patienterna, efter en två veckors wash-out period, ha en ökning 
på minst 25% i smärta och minst 2 på en eller flera av de fem enheterna på WOMAC´s LK 
smärtskala samt minst 8 av 20 eller minst 40 av 100 (WOMAC VAS). Försökspersonerna som 
var i åldern 40-85 år randomiserades till fem grupper: 
 

1. T-diklo - Topikal diklofenak (1,5% diklofenak och 45,5% DMSO) + orala placebo 
tabletter. (154 st.) 

2. Placebo - Topikal placebo (2,3% DMSO) + orala placebo tabletter. (155 st.) 
3. DMSO - Topikal DMSO (45,5%) + orala placebo tabletter. (161 st.) 
4. O-diklo - Oral diklofenak 100 mg depåtabletter + topikal placebo. (151 st.) 
5. T-diklo+O-diklo - Topikal diklofenak + oral diklofenak. (151 st.) 

 
De topikala beredningarna administrerades med 40 droppar (ca 1,2 ml) fyra gånger per dag 
runt hela knät men utan massage. Tabletterna gavs med doseringen en tablett per dag. Andra 
läkemedel som tilläts var antidepressiva, protonpumpshämmare, glukosamin samt ASA i 
lågdos (max 325 mg per dag). Paracetamol fick användas, max fyra kapslar á 325 mg per dag, 
förutom inom tre dagar före uppföljning. Andra former av topikala beredningar på knän var 
inte tillåtna, inte heller vanliga mjukgörare.  
 
527 personer fullföljde behandlingen. Resultatet visade en signifikant bättre effekt för T-diklo 
i variablerna smärta (p=0.015), fysisk funktion (p=0.034) och PGA (p=0.016)  jämfört med 
placebo, dock ej för stelhet (se tabell 9). T-diklo var signifikant bättre i samtliga fem variabler 
jämfört med DMSO (p=<0.05). Ingen signifikant skillnad i effekt observerades mellan T-diklo 
och O-diklo för någon utav variablerna, ej heller mellan T-diklo och T-diklo+O-diklo.  
 
Tabell 9. Patienternas poängförändring från start till 12 veckor i WOMAC smärta, fysisk 
funktion och stelhet samt PGA [SD]. Maxpoäng för WOMAC smärta: 20, fysisk funktion: 68, 
stelhet: 8 och PGA: 4. p-värden för jämförelser mellan grupperna (22). 

  T-diklo Placebo DMSO O-diklo 
Tdiklo+ 
Odiklo 

p-värde T-diklo 
vs. Placebo 

p-värde  
T-diklo vs DMSO 

p-värde  
T-diklo vs O-diklo 

WOMAC 
smärta 

-6,0 
[4,5] 

-4,7 
[4,4] 

-4,7 
(4,3) 

-6,4 
[4,1] 

-7,0 
[4,8] 0,015* 0,009* 0,429 

WOMAC 
fysisk 
funktion 

-15,8 
[15,1] 

-12,3 
[14,7] 

-12,1 
[14,6] 

-17,5 
[14,3] 

-18,7 
[14,0] 0,034* 0,026* 0,319 

WOMAC 
stelhet 

-1,93 
[2,01] 

-1,52 
[2,05] 

-1,48 
[2,07] 

-2,07 
[2,02] 

-2,30 
[2,00] 0,122 0,035* 0,596 

PGA 
-1,36 
[1,19] 

-1,01 
[1,18] 

-1,07 
[1,10] 

-1,42 
[1,29] 

-1,53 
[1,27] 0,016* 0,018* 0,439 

*Signifikant skillnad. 
 
Biverkningar på huden var mest förekommande hos T-diklo och för T-diklo+O-diklo jämfört 
med de andra grupperna (se tabell 10), vanligast var torr hud på applikationsstället. Andra 
förekommande hudbesvär var kontaktdermatit, utslag och klåda i det behandlade området. 
Besvär i GI-systemet, som dyspepsi, diarré, illamående, rektal blödning och buksmärta, 
rapporterades i större utsträckning från O-diklo och T-diklo+O-diklo jämfört med de topikala 
grupperna (T-diklo, placebo och DMSO). T-diklo+O-diklo visade ingen högre frekvens GI-
biverkningar jämfört med O-diklo. Övriga inrapporterade systemiska biverkningar var bland 
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annat huvudvärk, ryggsmärta, ledvärk och andningssvårigheter. Inga svåra biverkningar 
uppgavs för T-diklo däremot fyra fall för placebo, en i DMSO, en i O-diklo och tre i T-diklo+O-
diklo. Ingen skillnader observerades mellan grupperna vad gäller hypertension eller 
kardiovaskulära händelser. 
 
Tabell 10. Antal incidenser av biverkningar för de fem studiegrupperna (%) (22). 

  T-diklo Placebo DMSO O-diklo T-diklo+O-diklo 

GI-biverkan 10 (6,5) 15 (9,6) 18 (11,2) 36 (23,8) 39 (25,7) 

Hud-biverkan 41 (26,6) 12 (7,6) 27 (16,8) 11 (7,3) 47 (30,9) 
Andra systemiska 
biverkningar 53 (34,4) 66 (42,0) 87 (54,0) 76 (50,3) 47 (30,9) 

 
Vad gäller användningen av paracetamol var medelvärdet [SD] för denna lägre för T-diklo 
(0,64 kapslar per dag [0,83]) jämfört med placebo (0,95 [1,14] p=0,005) och DMSO (0,99 
[1,11] p=0,002). Ingen skillnad observerades mellan T-diklo och O-diklo (0,55 [0,82] p=0,41) 
eller T-diklo+O-diklo (0,46 [0,70] p=0,10). 
 

Studie 4: Equivalence study of a topical diclofenac solution (pennsaid) compared with oral 

diclofenac in symptomatic treatment of osteoarthritis of the knee: a randomized 

controlled trial (9). 

I en randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad studie i Kanada jämfördes topikal 
och oral diklofenak på patienter (40–85 år) med konstaterad knäartros med mild till måttlig 
smärtintensitet. Förändringar i smärtlindring, fysisk funktion, stelhet och eventuella 
biverkningar utvärderades och jämfördes. Totalt 622 personer randomiserades till 2 grupper:  
 

1. Topikala – topikal diklofenak lösning, Pennsaid, innehållande 1,5% diklofenak natrium 
och 45,5% DMSO samt placebo som orala kapslar. 

2. Orala – Orala kapslar innehållande diklofenak 50 mg och som placebo topikal lösning 
innehållande 2,3% DMSO.  
 

Försökspersonerna applicerade 50 droppar (cirka 1,55 ml) topikal lösning och fick en oral 
kapsel tre gånger per dag i 12 veckor. Daglig dos per person totalt var 4,6 ml topikal diklofenak 
motsvarande 75 mg respektive 150 mg diklofenak för orala gruppen. Innan start genomgicks 
en wash-out period i 3-10 dagar. Inklusionskriterierna var konstaterad knäartros genom 
röntgen med minst milda symtom enligt WOMAC VAS. Minimumpoäng var för smärta (5 
enheter) 125 mm och för fysisk funktion (17 enheter) 425 mm. Försökspersonerna skulle även 
ha minst 25 av 100 mm på PGA där 0 mm var mycket bra och 100 mm var mycket dåligt. 
Exklusionskriterierna var sekundär artrit, nyligen opererad, kortisonbehandling, annan 
topikal behandling, tidigare överkänslighet mot ASA eller andra kontraindikationer för 
NSAID. Patienter med stående kardiovaskulärprofylaktisk ASA-behandling inkluderades i 
studien. Patienterna följdes upp under studiens gång. Skillnad i effekt jämfördes från start till 
vecka 12. Resultaten utvärderades och analyserades med hjälp av variansanalys och 
signifikansnivån beräknades till 0,05.  
 
Effekt 
Förbättringar från start till 12 veckor för den orala gruppen var för samtliga utfall i WOMAC 
och PGA 42-46% och för den topikala 36-41%. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan 
grupperna förutom för fysisk funktion (se tabell 11). En jämförelse mellan grupperna för 
smärta vid gående visade att den topikala och den orala gruppen hade en likvärdig effekt.  
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Tabell 11. Poängförändring från start till 12 veckor för de två studiegrupperna [SD] (%). 
Smärta, fysisk funktion och stelhet enligt WOMAC VAS. p-värden för jämförelse mellan 
grupperna (9). 

  Topikal (303 st.) Oral (301 st.)  p-värde 

Smärta, 0-500 mm -118 [121](41) -134 [127](46)  0.10 

Fysisk funktion, 0-1700 mm -348 [400](36) -438 [426](45)  0.008* 

Stelhet, 0-200 mm -45 [58](37) -52 [61](42)  0.14 

PGA, 0-100 mm -27 [31](39) -32 [32](46)  0.08 
*Signifikant skillnad. 
 
Biverkningar 
Högst frekvens av inrapporterade biverkningar 
för den topikala gruppen var torr hud på 
appliceringsstället och för den orala gruppen 
dyspepsi (se tabell 12). En signifikant lägre 
frekvens av gastrointestinala biverkningar 
fanns hos topikala gruppen i jämförelse mot 
den orala. En signifikant högre incidens av 
astma och yrsel sågs hos den orala gruppen men 
däremot ingen skillnad vad gäller ödem eller 
huvudvärk. En signifikant högre andel hud-
biverkningar sågs hos den topikala gruppen. 
GI-biverkningar som buksmärta, dyspepsi och 
diarré, var procentuellt högre för den orala 
gruppen jämfört med den topikala. 
 
 
Tabell 12. Antal incidenser av de mest 
förekommande biverkningarna (%). p-värden 
för jämförelse mellan grupperna (9).                                                
                                                                                         *Signifikant skillnad. 
 

Ketoprofen 

Studie 5: A multicentre, randomized, placebo- and active-controlled trial comparing the 

efficacy and safety of topical ketoprofen in Transfersome gel (IDEA-033) with 

ketoprofen-free vehicle (TDT-064) and oral celecoxib for knee pain associated with 

osteoarthritis (13). 

I denna 12 veckors randomiserade placebokontrollerade studie jämfördes effekt och 
biverkningar av topikal gel innehållande ketoprofen, ketoprofenfri vesikel gel och oral 
celecoxib. Studien var dubbelblindad och försökspersonerna hade alla fått artros (ACR klass I-
III) med måttlig smärta diagnosticerad innan start. Inklusionskriterierna var för övrigt >45 år 
eller 18-45 år om tidigare fastställd artros genom röntgen samt minst nivå 4 på WOMAC 11-
poängs NRS-skala gällande smärta vid gående på plant underlag. Exklusionskriterier var 
hudsjukdom kring aktuellt knä, BMI >37 kg/m², svårare knäsjukdomar, inflammatorisk artrit, 
annan sjukdom som kräver regelbunden analgetika, kontraindikationer för orala NSAID, 
hjärt- kärlsjukdom eller tidigare besvär av magsår eller andra gastrointestinala sjukdomar.  
 
 
 
 
 

  Topikal  Oral p-värde 

GI-biverkan    

Buksmärta 36 (12) 67 (22) 0,0008* 

Förstoppning 25 (8) 31 (10) 0,4 

Diarré 27 (9) 54 (17) 0,001* 

Dyspepsi 48 (15) 81 (26) 0,001* 

Gasbildning 30 (10) 52 (17) 0,009* 

Blod i avföring 4 (1) 7 (2) 0,36 

Illamående 25 (8) 41 (13) 0,04* 

Kräkning 5 (2) 7 (2) 0,56 

Hud-biverkan    
Torr hud 83 (27) 4 (1) <0,0001* 

Utslag 36 (12) 5 (2) <0,0001* 

Domning 2 (0,6) 2 (0,6) 1 

Klåda 20 (6) 2 (0,6) <0,0001* 

Nässelutslag 1 (0,3) 1 (0,3) 1 

Blåsor 15 (5) 0 (0) <0,0001* 
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Sammanlagt 1395 patienter hemmahörande i Tyskland, Tjeckien, Polen och Storbritannien 
randomiserades till sex olika grupper:  
 

1. IDEA-033 ketoprofen topikal gel 50 mg (233 st) 
2. TDT-0645 2,2 gram topikal ketoprofenfri vesikel (238 st.) 
3. IDEA-033 ketoprofen topikal gel 100 mg (230 st) 
4. TDT-064 4,4 gram topikal ketoprofenfri vesikel (234 st.) 
5. Oral celecoxib 100 mg (233 st.) 
6. Oral placebo (227 st.) 

 
Behandlingen administrerades morgon och kväll under 12 veckor. Försökspersonerna var 
blindade till placebo men inte till beredningsform. Uppföljning gjordes vecka 2, 6, 9, och 12 
med analys enligt WOMAC NRS. Testet Mann-Whitney estimators (MW) användes för 
signifikansanalys och bedömning av skillnader i effekt. MW>0,5 markerade en skillnad för 
topikal jämfört med placebo och MW>0,4 innebar en jämförbar (inte sämre än) effekt jämfört 
med oral celecoxib. Eventuella biverkningar och användning av paracetamol registrerades. 
Försökspersonerna var tillåtna att använda sig av paracetamol som ytterligare smärtlindring 
vid behov under studien, dock max 2 gram per dygn max tre dagar i följd och med undantag 
för 24 timmar före kontroll. Patienter som inte kunde följa dessa riktlinjer uteslöts ur studien.  
 
Effekt 
Resultatet visade att grupp 1-5 hade en jämförbar effekt på smärtlindring från start till 12 
veckors-kontrollen med en förbättring på mellan 37,8% - 40,9%. De topikala behandlingar 
visade en statistisk bättre effekt än oralt placebo för smärta och fysisk funktion. De topikala 
grupperna hade alla en jämförbar effekt med oral celecoxib. För stelhet observerades en 
jämförbar effekt mellan båda grupperna IDEA-033, TDT-064 2,2 gram och oral celecoxib (se 
tabell 12 och figur 3). 
 
 
Tabell 12. Förändring för WOMAC smärtpoäng från start till vecka 12 [SD]. Mann-Whitney 
(MW) testvärden visas för jämförelse mellan grupperna. MW>0,5 indikerar en skillnad vs 
placebo och MW>0,4 indikerar en jämförbar effekt med oral celecoxib (13). 

  IDEA-033 50 mg TDT-064 2,2 g 
IDEA-033 100 
mg TDT-064 4,4 g 

Oral 
celecoxib Oral placebo 

WOMAC smärta 
medelvärde -1,88 [1,59] -1,93 [1,61] -1,92 [1,75] -1,80 [1,74] -1,90 [1,62] -1,42 [1,62] 
WOMAC smärta 
medelvärde i procent -40,80 [33,06] -39,79 [33,36] -40,90 [35,62] -37,82 [36,98] -40,43 [35,01] -29,30 [34,05] 

MW:       

vs oral placebo 0,5861 0,6006 0,5918 0,5779 0,5873 - 

vs oral celecoxib 0,4983 0,5101 0,5067 0,4897 - - 

 
 
 

                                                        
5 TDT-064 = vattenbaserad gel med penetrationshöjande ämnen utan verksam substans 
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Figur 3. Förändringar i medelvärde från start till 12 veckor i WOMAC smärta (A), fysisk 
funktion (B) och stelhet (C) för de olika studiegrupperna IDEA-033 (ketoprofen 50 mg), 2,2 
gram TDT-064, IDEA-033 (ketoprofen 100 mg), 4,4 gram TDT-064, oral celecoxib 100 mg 
och oral placebo (omarbetad från Conaghan et al. 2013 (13)). 
 
Biverkningar  
Inga allvarliga biverkningar bland studiegrupperna kunde påvisas sammantaget under 
studiens gång. De flesta biverkningar klassades som milda. Flest förekommande GI-
biverkningarna var bland annat buksmärta, diarré, dyspepsi, gasbildning och uppkördhet. Den 
grupp som fick flest gastrointestinala biverkningar var celecoxib (15,9%) jämfört mot 
ketoprofen topikalt (1,3%) för både 50 mg och 100 mg (se tabell 13). 



   15 
 

Fler patienter drabbades av dermala biverkningar såsom torr hud, rodnad, eksem och klåda av 
de som fick topikalt ketoprofen 50 mg (5,6%) och 100 mg (12,2%) jämfört med celecoxib oralt 
(2,1%) (se tabell 13).  
 
Tabell 13. Antal incidenser av de vanligaste biverkningarna för grupperna (%) (13). 

  
IDEA-033 
50 mg 

TDT-064 
2,2 g 

IDEA-033 
100 mg 

TDT-064 
4,4 g 

Oral 
celecoxib 

Oral 
placebo 

GI-biverkan 3 (1,3) 2 (0,8) 3 (1,3) 7 (3,0) 37 (15,9) 33 (14,5) 
Hud-biverkan 
Övriga systemiska 
biverkningar 

13 (5,6) 
 
1 (0,4) 

14 (5,9) 
 
8 (3,4) 

28 (12,2) 
 
3 (1,3) 

26 (11,1) 
 
6 (2,6) 

5 (2,1) 
 
9 (3,9) 

2 (0,69) 
 
8 (3,5) 

 

Studie 6: Efficacy and safety of epicutaneous ketoprofen in Transfersome (IDEA-033) 

versus oral celecoxib and placebo in osteoarthritis of the knee: multicentre randomised 

controlled trial (6).  

I Tyskland genomfördes en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblindad studie på 
324 försökspersoner med knäartros. Syftet var att mäta skillnader i effekt och även jämföra 
eventuella biverkningar vid behandling med topikal ketoprofen och oral celecoxib. Studien 
utgick från totalt 30 vårdcentraler. WOMAC VAS och dess subskalor samt PGA användes som 
effektmått. Gränsen för statistisk signifikans var p<0,05. Försökspersonerna skulle ha haft 
besvär av knäartros under minst 6 månader samt uppfylla minst två av följande tre kriterier; 1 
<30 minuters morgonstelhet. 2 Upplevt minst grad tre på en femgradig smärtskala. 3 
Användning av orala NSAID i minst 25 dagar de senaste 30 dagarna eller i minst tre dagar per 
vecka de senaste tre månaderna. 
Efter screening och en wash-out period skulle även deltagarna uppfylla följande: minst 40 mm 
smärta vid gång, minst en 15 mm ökning sedan screening samt minst 1 grads ökning i PGA. 
Exklusionskriterierna var grad 1 eller 4 på KL-skalan, intraartikulär injektion någon gång 
under de senaste 3 månaderna, någon form av sekundär artros, annan allvarlig inflammation 
i knät eller fibromyalgi. Deltagarna randomiserades till 3 grupper och administrerade följande 
2 gånger per dag i 6 veckor: 
 

1. Topikal - 110 mg topikal ketoprofen i 4,8 gram IDEA-033 och oral placebo (138 st.). 
2. Oral - 100 mg oral celecoxib och topikal placebogel (132 st). 
3. Placebo - Topikal och oral placebo (127 st.). 

 
Paracetamol max två gram per dag och max tre dagar per vecka var tillåtet under 
studieperioden, men inte inom 48 timmar före uppföljning som gjordes efter 2, 4 och 6 veckor.  
 
Effekt 
Förändringar från start till 6 veckor registrerades (se tabell 14). För WOMAC smärtpoäng 
visade resultatet en jämförbar smärtreduktion mellan topikal (-19,4) och oral (-20,7), däremot 
visades en lägre minskning för placebo (-12,4). WOMAC fysisk funktion visade inte lika 
jämförbara resultat mellan de verksamma grupperna (-16,0 respektive -18,1). En signifikant 
bättre effekt för både den topikala och den orala gruppen jämfört med placebo (-12,3) 
observerades. De båda verksamma grupperna visade en signifikant förbättring i PGA och 
stelhet jämfört med placebo.  
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Tabell 14. Poängförändring i medelvärde från start till sex veckor för effektmåtten WOMAC 
smärta, fysisk funktion samt stelhet [SD]. PGA-poäng presenteras för start respektive slut 
(vid sex veckor). P-värde visas för jämförelse med placebo (6). 

  Topikal  Oral Placebo 

WOMAC, smärta -19,4 [21,2] -20,7 [22,7] -12,4 [20,8] 

p-värde 0,0041* 0,0004*  
WOMAC, fysisk funktion -16,0 [20,3] -18,1 [22,5] -12,3 [19,2] 

p-värde 0,08 0,01*  
WOMAC, stelhet -14,7 [22,8] -16,7 [26,4] -10,0 [21,3] 

p-värde 0,0215* 0,0044*  
PGA vid start 3,9 [0,5] 3,9 [0,6] 4,0 [0,5] 

PGA vid slut 2,5 [0,9] 2,6 [1,0] 3,0 [1,0] 

p-värde 0,0009* 0,0141*   
*Signifikant skillnad jämfört med placebo. 
 
Biverkningar 
Orala gruppen hade fler inrapporterade fall av gastrointestinala biverkningar (13,6 %) i 
jämförelse med de andra grupperna (9,4% respektive). De vanligaste GI-biverkningarna var 
buksmärta, dyspepsi, diarré, förstoppning, magkatarr och illamående. Topikala gruppen hade 
flest antal hudrelaterade biverkningar, de allra flesta som hudrodnad, (28,3%) jämfört med 
orala (20,5%) och placebo (22,0%). Knävecket var det mest utsatta stället för hudirritation. 
Övriga biverkningar var exempelvis övrig värk, psykisk sjukdom, andningssvårigheter och 
infektioner (se tabell 15). 
 
Tabell 15. Mest förekommande rapporterade biverkningarna för de tre studiegrupperna i 
antal incidenser (%) (6). 

  Topikal Oral Placebo 

GI-biverkan 13 (9,4) 18 (13,6) 12 (9,4) 
Hud-biverkan 
Övriga biverkningar 

39 (28,3) 
29 (21,0) 

27 (20,5) 
39 (30,0) 

28 (22,0) 
31 (24,4) 

 

Ibuprofen 

Studie 7: Oral versus Topical Ibuprofen for Chronic Knee Pain: A prospective Randomized 

Pilot Study (7). 

I den här två-veckors prospektiva, randomiserade pilotstudien jämfördes effekten av topikal 
och oral ibuprofen på 20 patienter med kronisk knäsmärta. Patienterna skulle vara minst 50 
år och haft knäsmärta under minst tre månader innan. De exkluderades från studien vid 
kontraindikationer för ibuprofen, graviditet eller en inplanerad knäbehandling under studiens 
gång. Försökspersonerna fick avsluta eventuell pågående NSAID-behandling och genomgå en 
två dagars wash-out period. De var för övrigt tillåtna att fortsätta med annan analgetika om de 
hade en tidigare regelbunden användning av dessa. Patienterna randomiserades till två 
grupper med hänsyn till kön, ålder, BMI, smärtduration och grad av smärta enligt CPG. Den 
topikala gruppen (9 st.) applicerade ibuprofen 4% topikal gel, cirka 2 ml, fyra gånger per dag 
(320 mg totalt per dag) och den orala gruppen (10st) fick en ibuprofentablett 800 mg tre 
gånger per dag. Det primära utfallsmåttet var WOMAC VAS för smärta, stelhet och fysisk 
funktion vid start, efter en respektive två veckor.  
 
Effekt 
Båda grupperna visade en förbättring i WOMAC för smärta, stelhet, och fysisk funktion (se 
tabell 16). Vid en jämförelse mellan de båda grupperna med avseende på förändring från start 



   17 
 

till vecka två observerades ingen signifikant skillnad i någon av WOMAC´s kategorier. 
Signifikansnivån var 0,05. 
 
Tabell 16. Startpoäng [SD] och poängförändring efter två veckor (95 % konfidensintervall) i 
WOMAC smärta, fysisk funktion och stelhet för de båda studiegrupperna. (7). 

  Oral Topikal 

WOMAC, smärta   

startpoäng 291,7 [83,3]                            305,6 [96,6] 

2 veckor -84,3 (-177,9 till 9,3) -82,6 (-158,3 till -6,8) 

WOMAC, fysisk funktion 

startpoäng 1108,3 [302,7] 1219,6 [201,4] 

2 veckor -323,2 (-637,2 till -9,2) -312,1 (-580,5 till -43,7) 

WOMAC, stelhet   

startpoäng 131,5 [45,2] 158,7 [29,6] 

2 veckor -25,9 (-53,6 till 1,8) -47,8 (-95,7 till 0,1) 
 
Biverkningar 
För den topikala gruppen rapporterade en person hudrodnad vid applikationsstället och en 
person yrsel. I den orala gruppen förekom biverkningar i form av yrsel (2 patienter), huvudvärk 
(2), diarré (1), förstoppning (1) och magsmärtor (1).  

Studie 8: Advice to use topical or oral ibuprofen for chronic knee pain in older people: 

randomised controlled trial and patient preference study (23). 

Syftet med denna brittiska randomiserade kontrollerade studie var att avgöra om äldre 
personer bör använda topikal eller oral NSAID för behandling av kronisk knäsmärta. Studien 
utgick från totalt 26 kliniker och försökspersoner som var mellan 50 och 89 år (medelålder 
64), randomiserades till 2 grupper där ena gruppen (138 st.) fick topikal ibuprofen 1,5 gram 
per dag och knä, och andra gruppen (144 st.) fick oralt ibuprofen 1,2 gram per dag. 
Inklusionskriterier var upplevd knäsmärta under det senaste året (minst tre månader) och 
under minst 14 dagar den senaste månaden. Dessutom skulle personerna uppfylla kriterier för 
artros enligt ACR, vara över 50 år, vara förskriven eller rekommenderad NSAID. 
Exklusionskriterierna var magsår, dyspepsi, tidigare svåra biverkningar av NSAID, hypertoni 
>155/105 mm Hg, okontrollerad hjärtsvikt, kreatinin >140 mmol/L, nedsatt leverfunktion, 
svår psykisk sjukdom, inflammerad ledsjukdom, knäoperation, antikoagulantiabehandling, 
anemi eller cancer. Innan studiens start undersöktes patienterna och hälsostatus graderades 
enligt WOMAC VAS 0-100 där 0 var inga symtom och 100 var maximala symtom. Patienterna 
följdes sedan upp efter 3, 6, 12 och 24 månader. Studien var inte blindad för patienterna eller 
klinikpersonalen, däremot för samtliga inom forskargruppen.  
 
Effekt 
Ingen signifikant skillnad fanns mellan topikalt och oralt i förändring av WOMAC sammanlagt. 
För WOMAC smärt poäng observerades en på gränsen signifikant skillnad med fördel för orala 
gruppen vid 24 månader (se tabell 17).  
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Tabell 17. Skillnad i WOMAC poängförändring (95% konfidensintervall) mellan topikalt och 
oralt administrerat ibuprofen som topikal minus oral från start och till de olika mättillfällena 
3, 6, 12 och 24 månader. En positiv skillnad gav därmed fördel till oral behandling (23).  

  3 månader 6 månader 12 månader 24 månader 

Antal i oral/topikal 133/129 128/121 125/121 80/87 

WOMAC, smärta -2 (-6 till 2) 1 (-3 till 5) 1 (-4 till 6) 6 (0 till 12) 

WOMAC, fysisk funktion -2 (-5 till 2) 1 (-3 till 5) 3 (-2 till 7) 5 (-1 till 10) 

WOMAC, stelhet -3 (-8 till 2) -4 (-9 till 1) 0 (-6 till 5) -1 (-8 till 6) 

WOMAC, sammanlagt -2 (-5 till 2) 0 (-3 till 4) 2 (-2 till 6) 4 (-1 till 10) 
 
Biverkningar 
Inga större skillnader kunde påvisas för svårare biverkningar mellan grupperna som 
sjukhusinläggning, blödningar eller dödsfall. Den topikala gruppen hade lägre frekvens 
andningsproblem (-9%) i skillnad jämfört med den orala gruppen (se tabell 18). 
 
Tabell 18. Antal biverkningar (%) det första året för studiegrupperna av typen GI, biverkan 
till följd av försämrad njurgenomblödning (renal) eller annan mindre allvarlig biverkan. 
Procentuell skillnad mellan topikal och oral (23). 

  Oral (144 st.) Topikal (138 st.) Skillnad (topikal-oral) 

GI 57 (40) 58 (42) 2% 

Renal 22 (15) 22 (16) 1% 

Andning 24 (17) 10(7) 9% 
Annan mindre allvarlig 
biverkan 80 (56) 77 (56) 0% 
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Sammanställning av vetenskapliga studier 

Effekt 

Nedan följer en sammanfattning av de vetenskapliga studierna. I tabell 19 presenteras studiernas resultat i effekt för de topikala grupperna 
i jämförelse med placebo och oral behandling. Signifikanta eller icke signifikanta skillnader visas. För effekten av topikal NSAID-behandling 
jämfört med placebo visades signifikanta skillnader för diklofenak och ketoprofen med undantag för smärta i effektmåttet NRS för diklofenak 
i studie 1 (20) och för funktion i studie 6 (6) med ketoprofen. Ingen signifikant skillnad observerades för substansen eltenak i studie 2 (18). 
Dock visades en signifikant skillnad för effektmåttet ISK för patienter med svårare artros (ISK >9,5 som basvärde) i den studien, detta efter 
författarnas korrigering av randomiseringen. Vad gäller resultatet för effekten av topikal behandling i jämförelse med oral visades totalt sett 
inga signifikanta skillnader med undantag för funktion i en av studierna med diklofenak (9). Signifikansnivåer saknades för studierna med 
ketoprofen (13,6) men effekten bedömdes jämförbar mellan topikal och oral behandling enligt författarna. 
 
Tabell 19.  Sammanställning av eventuella signifikanta skillnader för smärta, funktion och stelhet från samtliga studier för effekt av topikala  
jämfört med placebo och orala NSAID. Resultaten utgår från effektmåtten Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index 
(WOMAC), Numeric Rating Scale (NRS), Index of severity for osteoarthritis of the knee (ISK) och Personal Global Assessment (PGA). 
(6,7,9,13,18,20,22,23).   

Effekt jämfört med placeboa Effekt jämfört med orala 

Studie Veckor Substans Effektmått Smärta Funktion Stelhet PGA Generell Smärta Funktion Stelhet PGA Generell 

Studie 1 (20) 4 diklofenak WOMAC SS SS SS SS - - - - - -    
NRS IS - - - - - - - - - 

Studie 2 (18) 4 eltenak WOMAC total - - - - IS - - - - IS    
ISK - - - - ISb - - - - IS    
Läkarbedömning - - - - (IS)c - - - - (IS)c 

Studie 3 (22) 12 diklofenak WOMAC SS SS IS SS  IS IS IS IS - 

Studie 4 (9) 12 diklofenak WOMAC - - - - - IS SS IS IS - 

Studie 5 (13) 12 ketoprofen WOMAC SSd SSd - - - ISe ISe ISe - - 

Studie 6 (6) 6 ketoprofen WOMAC SS ISg SS SS - (IS)f - - - - 

Studie 7 (7) 2 ibuprofen WOMAC - - - - - IS IS IS - - 

Studie 8 (23) 104 ibuprofen WOMAC - - - - - IS IS IS IS - 
a SS=signifikant skillnad, IS=ingen signifikant skillnad. b signifikant skillnad visad i senare analyser.  c signifikansinformation saknas, bedömningsgrad 
”bra” observerades hos 18% för topikal, 30% för oral och 11% för placebo. d skillnad enligt Mann-Whitney´s test. e jämförbar effekt enligt Mann-Whitney´s 
test. f jämförbar effekt men oklar signifikans. g för intention to treat, för per protokoll fanns en signifikant skillnad. 
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Biverkningar 

Sammanställd data uppdelat på biverkanstyperna GI, hud och övriga presenteras nedan 
(se figur 4, 5 och 6). Procentuellt antal biverkningar inom varje studie visas för de studier 
där topikal och oral behandling jämfördes. Två studier utelämnas, studie 1 (20) 
behandlar endast diklofenak jämfört med placebo och studie 7 (7) med anledning av det 
låga antalet försökspersoner. I studier med flertalet olika grupper har endast de 
verksamma topikala och orala grupperna inkluderats. I studie 5 (13) är 100 mg 
ketoprofen medräknad.  
 
De mest förekommande GI-biverkningarna var magsmärta, dyspepsi, illamående och 
diarré. De orala grupperna låg procentuellt högre för denna biverkanstyp i samtliga 
jämförande studier (se figur 4).  
 
 

 
Figur 4.  Procentuellt antal GI-biverkningar inom varje studie för den topikala och den 
orala gruppen (6,7,9,13,18,22,23). 
 
 
 
Förekomst av hudbiverkningar som torrhet, rodnad, klåda och eksem var procentuellt 
högre för de topikala behandlingarna jämfört med de orala (se figur 5). I studie 6 (6) 
hade den orala gruppen procentuellt fler incidenser av hudbiverkningar till skillnad mot 
de övriga orala grupperna i de andra studierna. Någon förklaring till detta framgick inte 
av författarna till studien. Vad gäller övriga biverkningar var skillnaderna inte lika 
markanta mellan de topikala och de orala grupperna (se figur 6). I studie 8 (23) 
inkluderades även hudbesvär som övrig biverkan. De vanligaste övriga biverkningarna 
var yrsel, huvudvärk, andningssvårigheter samt rygg- och ledsmärta. 
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Figur 5. Procentuellt antal hudrelaterade biverkningar inom varje studie för den 
topikala och den orala gruppen. Studie 8 (23) saknar enskild data för denna typ av 
biverkan (6,9,13,18,22). 
 
 

 
Figur 6. Procentuellt antal för övriga biverkningar inom varje studie för den topikala 
och den orala gruppen (6,9,13,18,22,23). För studie 8 (23) är även hudbiverkningar 
inkluderat som övrig biverkan.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Syfte med detta arbete var att kunna dra slutsatser om hur pass förtjänlig effekt topikala 
NSAID kan ge och i förhållande till de orala preparaten. För att få ett så brett underlag 
som möjligt var en litteraturstudie ett lämpligt alternativ. Två olika databaser har med 
fördel använts för att få fram de utvalda originalartiklarna. Med tanke på den begränsade 
tidsramen för studien har området ändå täckts in önskningsvärt vad gäller jämförelse 
mellan beredningsformerna. Antalet artiklar där effekten av topikala NSAID jämfört 
med placebo undersöktes kunde dock varit flera men då just denna fråga har mer stöd i 
tidigare forskning var ändå urvalet nöjsamt.  
 
Att flera olika substanser undersökts har gett ett bredare underlag för att kunna dra mer 
generella slutsatser kring effekten av topikala NSAID och täcker således in området 
bättre. Läkemedel med diklofenak tycks vara det mest använda topikala behandlingen 
vid knäartros därför baseras också denna studie på flest artiklar som behandlar denna 
substans. 
 
Det har varit av stort värde att ha tillgång till studier där beredningsformerna ställts mot 
varandra. Alla studier utom studie 1 (20) jämför oralt och topikalt NSAID i 
randomiserade grupper. Studie 1-6 (6,9,13,18,20,22) utgick från dubbelblindade, 
randomiserade kliniska prövningar. Studie 7 (7) var en mindre pilotstudie men denna 
inkluderades ändå för att förstärka resultatet till studie 8 (23). Denna litteraturstudie 
utgår från behandling av knäartros för att sjukdomen är vanligare bland den äldre 
populationen (3,7,17,18), som samtidigt är känsligare för biverkningar av orala NSAID 
(8). 
 
Flertalet av studierna har varit omfattande med flera olika effektmått och parametrar. 
För att kunna göra en enhetlig sammanställning av artiklarna har de mest 
förekommande effektmåtten valts ut, som WOMAC och PGA. Andra variabler har 
däremot inte uteslutits om de har påverkat resultatet. Det hade varit önskvärt med 
samma effektmått i alla studier för att göra en rättvis jämförelse. Å andra sidan kan olika 
effektmått ge resultatet en klarare bild utan eventuellt upprepade fel.  
 
Arbetet har begränsats genom att utelämna förändringar av laboratorievärden vilket 
medför en svaghet till arbetet. Att inkludera laboratorievärde hade bidragit till en mer 
rättvis syn över behandlingarnas effekt, framförallt bieffekter. De flesta studierna har 
analyserats med ITT för att bevara den slumpvisa gruppindelningen. För de studier där 
både resultat från per protokoll och ITT har framställt har bara ITT presenterats i detta 
arbete om ingen uppenbar skillnad funnits.  
 
Samtliga originalartiklar som detta arbete grundar sig på var tillgängliga på engelska och 
har översatts till svenska vilket kan ha medfört vissa tolkningsfel. Studie 3, 5 och 6 var 
delvis sponsrade av respektive läkemedelstillverkare vilket bidrar till en viss svaghet. 
 
Att jämföra behandlingseffekten av två olika beredningsformer är komplext. Att ha 
parallellgrupper med placebo (dubbel-dummies) stärker blindningen ytterligare och 
minskar risken för bias. Studie 2, 3, 4 och 6 (20,22,9,6) gjordes med parallellgrupper 
vilket är en önskvärd metod vid jämförelse mellan olika beredningsformer. En nackdel 
kan däremot vara att placeboeffekten av oral beredning är starkare än för topikal, vilket 
uppmärksammades av författarna i studie 3 (22). 
 
Studie 7 och 8 (7,23) saknade båda jämförelser med placebo. Studie 8 (23) var inte 
blindad till försökspersonerna och sjukvårdspersonalen, endast till forskarna. P-värden 
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fanns för de flesta studier och dess effektmått men saknades för studie 6 (topikal versus 
oral)(6) och studie 5 (13). I studie 5 (13) användes istället ett alternativt icke-
parametriskt test, MW, för att analysera skillnader. 
 
Användningen av paracetamol tilläts i studie 1, 3 och 5-7 (20,22,13,6,7) för 
smärtstillande komplettering vid behov. Användningen var dock begränsad till en viss 
mängd och med undantag av ett till två dygn före utvärdering. Trots en kort wash-out 
period före utvärdering bör ändå denna smärtlindring tas med i beaktning, speciellt då 
syftet med detta arbete till primär del var att jämföra upplevd smärtreduktion mellan 
grupper. Randomiseringen av försökspersonernas paracetamolanvändning saknades i 
samtliga studier förutom studie 5 (13). Detta kan innebära en viss snedfördelning. Endast 
studie 1 och 3 (20,22) presenterade skillnader i patienternas paracetamolanvändning 
vilket visade en lägre användning för topikal diklofenak jämfört med placebo.   

Resultatdiskussion 
 
Fem av de åtta studierna jämförde topikal behandling med placebo varav två med 
diklofenak (20,22), en med eltenak (18) och två med ketoprofen (13,6). I studie 1 (20) 
och 3 (22) visades en signifikant bättre effekt med fördel för topikal diklofenak jämfört 
med placebo i samtliga av WOMAC´s subenheter med reducerad smärta, ökad funktion, 
minskad stelhet samt förbättrad PGA. Dock med undantag för NRS i studie 1 (20) och 
stelhet i studie 3 (22). För de två studierna med ketoprofen visades även en signifikant 
skillnad i jämförelse med placebo. Skillnad i smärta och funktion observerades i studie 5 
(13) och för smärta, stelhet och PGA i studie 6 (6), däremot inte för funktion.  
 
För eltenak var inte skillnaderna lika markanta för effektmåtten WOMAC, ISK och 
läkarbedömning (18). Efter forskarnas senare korrigeringar av randomiseringen kunde 
däremot en signifikant skillnad ses för ISK-poäng med fördel för eltenak. Patienter med 
svårare artros tycktes få en bättre effekt av behandlingen än de med mildare besvär. 
Detta kunde enligt författarna delvis bero på för låga minimikrav för artrosen vid 
inskrivningen. Små upplevda skillnader fick således större genomslag hos de med milda 
besvär. 
 
Trots att jämförelse mellan ibuprofen och placebo saknas indikerar denna 
litteraturstudie att topikal NSAID behandling ger en mer gynnsam effekt än placebo 
totalt sett. Liknande resultat kan även påvisas i mer omfattande översiktsartiklar där 
flertalet substanser behandlas (5,15,25,26).  
 
I detta arbete förekom eltenak, ketoprofen och ibuprofen i gelform och diklofenak som 
lösning. Eltenak och diklofenak är strukturlika substanser (20). Gelen med eltenak 
tycktes inte ha fullt lika bra effekt som diklofenak lösning. Om detta beror på vilken 
formulering den topikala beredningarna hade är oklart och kan väl vara något för 
framtida forskning. Dock är det väl känt att beredningsformers sammansättning är en 
viktig aspekt för att optimera ett läkemedels effekt (11).  
 
Sju av åtta studier i detta arbete jämförde topikal NSAID med oral motsvarighet. Ingen 
signifikant skillnad observerades i WOMAC för studie 2, 3, 4, 7 och 8 (18,22,9,7,23) med 
undantag för funktion i studie 4 (9). I studie 2 (18) sågs ingen tydlig skillnad i WOMAC 
och ISK. Däremot var läkarnas bedömningsgrad ”bra” högre för oral (30%) till skillnad 
mot topikal (18%), men ingen signifikant skillnad påvisades. För studie 5 (13) och 6 (6) 
var signifikansen oklar men effekten bedömdes jämförbar av studiernas författare. 
 
Sammantaget visades ingen signifikant skillnad i effekt mellan beredningsformerna. 
Tidigare studier har även bedömt att topikala NSAID har en jämförbar effekt med oral 
NSAID-behandling vid knäartros (5,25), dock vissa med låg evidensgrad (26). 
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Behandlingslängden skiljde sig åt mellan några av studierna. Förändringar över tid 
presenterades i studie 1, 2, 5, 7 och 8 (20,18,13,7,23). I studie 1 (20) kunde störst skillnad 
ses mellan diklofenak och placebo vid studiens slut (28 dagar). I den andra 
fyraveckorsstudien (18) verkade effekten även där bli bättre vid slutet (enligt figur 2). 
Likaså i studie 5 (13), där började skillnaden ses efter cirka fyra veckor. Den kortaste 
studien, studie 7 (7), pågick endast i två veckor. Trots att ingen signifikant skillnad kunde 
observeras, kan resultatet ha förändrats med en längre behandlingstid. Studie 7 var dock 
en mindre pilotstudie med endast 19 patienter, vilket endast ger ett svagt bidragande till 
resultatet. Den längsta studien (23) visade en ekvivalent effekt mellan topikal och oral 
ibuprofen-behandling under 12 månader. En svag skillnad i smärtreduktion med fördel 
för den orala gruppen vid 24 månader kunde dock ses. Av detta arbete att döma tycks 
bättre effekt uppnås av topikal NSAID efter minst ett par veckors behandling. Fler 
långtidsstudier som undersöker effekten och toleransen av topikala NSAID är önskvärda, 
speciellt för kroniska sjukdomar som artros. 
  
Vad gäller biverkningarna visades en märkbar trend vid jämförelse mellan oral och 
topikal behandling. Studie 2-7 (18,22,9,13,6,7) visade alla på en högre förekomst av 
hudrelaterade biverkningar för de topikala grupperna i jämförelse mot de orala. För 
studie 2 (18) och 4 (9) var denna skillnad signifikant. De vanligaste bieffekterna på huden 
uppstod på applikationsstället som torrhet, rodnad, utslag och klåda. Studie 1 (20) var 
den enda studien där andelen biverkningar var högre för placebogruppen jämfört med 
topikal verksam behandling, anledningen till detta är enligt författarna oklar. En teori 
var att de inflammationshämmande egenskaperna hos ett verksamt topikalt läkemedel 
även påverkar det yttre hudlagret och således förhindrar irritation som även vehikeln 
kan ge. Att dermala besvär är de mest förekommande biverkningarna för topikala NSAID 
är känt sedan tidigare (5,15,25,26).  
 
De orala grupperna i studie 2-7 (18,22,9,13,6,7) hade alla fler förekommande GI-
relaterade biverkningar jämfört med de topikala grupperna. En signifikant skillnad i 
dessa incidenser observerades i studie 4 (9). Att orala NSAID ökar risken mer för GI-
biverkningar jämfört med topikala beredningar har även tidigare observerats i större 
studier (5,27). Den kraftigt förhöjda plasmakoncentrationen efter oral NSAID 
administrering tros vara anledningen till det högre antalet GI-biverkningarna och andra 
allvarliga systemiska bieffekter (5). De vanligaste GI-biverkningarna var dyspepsi, 
buksmärta, diarré och gasbildning.  
 
Studien 8 (23) skilde sig från de övriga vad gäller bieffekter. Där visades ingen större 
skillnad mellan den topikala och den orala gruppen. Dock var det enligt studiens 
författare 9% fler allvarliga andningsrelaterade biverkningar samt kliniskt betydelsefulla 
skillnader i kreatininvärden till nackdel för den orala behandlingen. För övriga 
biverkningar låg de orala grupperna högre procentuellt än de topikala. Hudbiverkningar 
för studie 8 (23) inkluderades i denna kategori vilket tros vara orsaken till att denna 
studie skiljde sig från de övriga. En annan möjlig förklaring kan vara att risken för 
systemiska bieffekter av topikala NSAID, precis som med effekten, ökar med 
behandlingstiden. Denna litteraturstudie begränsades bland annat genom att utelämna 
förändringar i laboratorievärden. Detta är viktigt att ha i åtanke då det är känt att 
långtidsbehandling med NSAID ger en ökad risk för systemiska biverkningar (2). 
 
För att besvara frågan om topikala NSAID skulle kunna användas av personer för vilka 
orala NSAID är olämpliga med tillräckligt stark evidens, krävs studier gjorda på personer 
som har kontraindikationer för NSAID. Att utföra studier på riskpatienter är givetvis ett 
etiskt svårt dilemma. Försökspersonerna som ingick i studierna som detta arbete 
grundar sig på, hade i de flesta grupperna en medelålder på 64 år men exkluderades om 
de hade kontraindikationer eller andra läkemedel som interagerade med NSAID. Utifrån 
detta underlag är det svårt att besvara denna frågeställning. 
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Med tanke på kontraindikationer, interaktioner med andra läkemedel och systemiska 
biverkningarna som orala NSAID kan ge är andra anti-inflammatoriska 
behandlingsformer önskvärda för omvärlden. Detta speciellt för äldre personer som har 
en förändrad farmakokinetik med mindre marginaler (8).  
 
Trots skillnader i beredningsform och biotillgänglighet har FASS och amerikanska FDA 
samma varningstexter på de orala som de topikala NSAID-preparaten (25). Då endast 
6% (14) av de topikala ämnet absorberas och majoriteten av de behandlingsrelaterade 
biverkningarna tycks vara begränsade till applikationsstället, skulle topikala NSAID rent 
teoretiskt vara ett alternativ för riskpatienter. Att råda personer idag att använda topikala 
NSAID för vilka orala NSAID är olämpliga bör dock göras med försiktighet på grund av 
individuell absorption och farmakokinetik (15). Detta gäller speciellt för patienter med 
tidigare visad överkänslighet mot ASA och NSAID preparat (5). Graden av 
biotillgänglighet kan variera med applikationsställe (15) och systemiska bieffekter av 
topikala NSAID ska inte uteslutas (14). Dock finns visst belägg för att topikal diklofenak 
gel är ett säkert alternativ för personer med en ökad risk för NSAID-relaterade 
biverkningar som exempelvis äldre, personer med hjärt- kärlsjukdom, hypertoni och 
diabetes (27).  

Konklusion 
 
För att besvara frågeställningen om hur pass god effekt topikala NSAID har jämfört med 
placebo ligger fem vetenskapliga originalstudier till grund. Topikal diklofenak lösning 
och ketoprofen gel visade sig ha en signifikant bättre effekt än placebo vid behandling av 
knäartros vad gäller smärtreduktion, förbättrad funktion och minskad stelhet. Gelen 
med eltenak visade den svagaste effekten av de topikala substanserna. 
Placebokontrollerade studier med ibuprofen saknades.  
 
Att effekten av topikala NSAID tycks vara jämförbar med motsvarande oral behandling 
kunde observeras i samtliga sju ekvivalensstudier med diklofenak, ketoprofen och 
ibuprofen. Totalt sett visades ingen signifikant skillnad förutom för funktion i en av 
studierna med diklofenak. Resultatet indikerar därmed att de topikala läkemedlen har 
en likvärdig effekt för symtomatisk behandling vid primär knäartros.  
 
Beredningsformernas biverkningsprofil skiljde sig åt. De topikala läkemedlen 
tolererades väl men gav en ökad risk för hudrelaterade biverkningar vid 
applikationsstället som torrhet, rodnad, klåda och eksem. De orala preparaten gav en 
högre risk för GI-biverkningar som dyspepsi, magsmärtor och diarré. 
 
Att besvara frågan om topikala NSAID skulle kunna användas på patienter för vilka orala 
NSAID är olämpliga, är svårt utifrån detta arbete då samtliga försökspersoner saknade 
kontraindikationer för NSAID. Resultatet indikerar att även de topikala preparaten kan 
ge systemiska bieffekter, dock i lägre grad än de orala. Varsamhet bör iakttas för topikal 
behandling vid kontraindikationer för NSAID i väntan på ytterligare evidens. 
 

Slutsats 

Topikala NSAID har en mer gynnsam effekt än placebo för behandling av knäartros. Vid 
en jämförelse mellan topikala och orala preparat tycks det inte föreligga några 
signifikanta skillnader totalt sett för smärtreducering, förbättrad funktion och minskad 
stelhet. Att det inte antas någon signifikant skillnad betyder dock inte att de är helt 
jämförbara. Utifrån detta arbetes resultat kan det anas att den orala behandlingen är 
något mer effektiv, dock inte signifikant bättre. Fler ekvivalenstudier är önskvärda i 
framtiden, framförallt längre tids studier då artros är en kronisk sjukdom.  
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GI-relaterade systemiska biverkningar är vanligare hos orala NSAID och de topikala 
läkemedlen ger en ökad risk för lokala, dermala besvär. Risken för systemiska bieffekter 
av topikal NSAID behandling bör dock inte uteslutas. Dessa slutsatser grundar sig på 
tidigare studier gjorda på patienter utan kontraindikationer för NSAID. Trots skillnader 
i biotillgänglighet och biverkningsprofil bör användningen av topikala NSAID hos 
riskpatienter göras med försiktighet, till dess att fler studier på dessa patientgrupper är 
gjorda.  
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