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Sammanfattning 
Inledning 
I Sverige finns främst tre fästingburna sjukdomar: fästingburen hjärninflammation eller 
Tick Borne Encephalitis (TBE), granulocytär anaplasmos och borrelios. Ett läkemedel som 
kan erbjuda skydd för våra hundar mot dessa sjukdomar är Bravecto, en tuggtablett 
innehållande systemiskt verkande fluralaner. Läkemedlet är ett av få orala alternativ som 
skyddar mot fästingangrepp. Bravecto är ett förhållandevis nytt läkemedel och det var 
Sveriges näst mest sålda fästingmedel till hund under år 2016.  
 
I Sverige finns bestämmelser kring hur säkerhetsövervakning av veterinärmedicinska 
läkemedel ska gå till och i över 20 år har möjligheten funnits att rapportera 
läkemedelsbiverkningar hos djur till Läkemedelsverket. Förutom säkerhetsövervakningen 
som sker inom Sverige försörjer även The European Medicines Agency (EMA) en 
säkerhetsövervakning för veterinärmedicinska läkemedel godkända inom EU.  
 
Idag saknas enligt min vetskap en svensk rapport som sammanfattar biverkningarna av 
orala fluralaner. Denna litteraturstudie är därför relevant eftersom många hundägare är 
oroliga över biverkningar från fästingmedel, samtidigt som de vill skydda sina hundar mot 
fästingburna sjukdomar. Denna rapport kan hundägare och andra intresserade ta del av 
för att få en översikt av studier på och inrapporterade biverkningar för orala fluralaner.  
 

Syfte  
Denna litteraturstudie har två syften. Det första är att undersöka vilka biverkningar som 
har framkommit i studier på orala fluralaner till hund. Det andra är att undersöka vilka 
biverkningar som har rapporterats in till Läkemedelsverket och EMA rörande orala 
fluralaner under år 2016.  
 

Metod 
Detta är en litteraturstudie vilken bygger på åtta artiklar på utförda kliniska studier vilka 
berör säkerheten för orala fluralaner.  
 

Resultat 
De åtta studier som denna rapport bygger på har olika upplägg och varierande storlek. 
Endast två av studierna hade det huvudsakliga syftet att undersöka säkerheten hos orala 
fluralaner som enda läkemedel, medan övriga hade effektiviteten eller säkerheten vid 
kombination med andra läkemedel som största fokus. Gemensamt för studierna är att alla 
indikerar att orala fluralaner inte orsakar några allvarliga eller bestående biverkningar.  
 
Under år 2016 tog Läkemedelsverket emot 89 biverkningsrapporter gällande orala 
fluralaner till hundar. Huvuddelen av dessa gällde tillfälliga mag-tarmbiverkningar. 
 

Diskussion 
Av de två frågeställningarna som formulerades i denna litteraturstudie har en besvarats, 
medan det saknas information i de utvalda källorna för att kunna besvara den andra. 
Referensstudierna har olika brister och det saknas uppgifter för att läsaren ska kunna 
avgöra hur säkra en del av resultaten är. Trots detta och studiernas olika upplägg så visar 
de alla liknande resultat, vilket istället stärker studieresultaten. 
 

Slutsats 
De artiklar som ligger till grund för rapporten har gett svar på vilka biverkningar som 
framkommit i studier och i fallet med orala fluralaner är det främst milda och övergående 
mag-tarmstörningar som utgör biverkningsprofilen. Biverkningsprofilen som presenteras 
i Läkemedelsverket rapport stämmer överens med de studier som gjorts på området. 
 
Nyckelord: Bravecto, fluralaner, säkerhet, biverkningsprofil, hund  





 

Förkortningar 
TBE – Tick Borne Encephalitis, fästingburen hjärninflammation  
 
GABA - γ-aminosmörsyra 
 
MAH – Marketing authorisation holder, innehavare av godkännande för försäljning 
 
MDR1 – Multi-drug resistance-genen 
 
EMA – The European Medicines Agency  
 
CAPs - Centrally authorised products, veterinärmedicinska läkemedel som är godkända 
centralt inom EU 
 
EVVet - EudraVigilance Veterinary, en EU-databas 
 
PSURs - Periodic safety update reports 
 
CVMP - The Committee for Medicinal Products for Veterinary Use 

  





 

1 
 

Introduktion 
Den här rapporten är en litteraturstudie som kommer att behandla ämnet biverkningar 
orsakade av orala fästingmedel innehållande fluralaner hos hundar.    
 

Fästingburna sjukdomar hos hund i Sverige 
I Sverige finns idag 20 olika arter av fästingar. Fästingar är små spindeldjur, eller leddjur, 
som är beroende av att äta blod från värddjur för sin överlevnad och förökning. Olika arter 
av fästingar trivs på olika typer av värddjur; däggdjur, fåglar eller kräldjur av olika arter 
och storlekar (1, 2). Fästingar kan sprida bakterier och virus från infekterade värddjur till 
hundar när de äter av hundarnas blod (3), genom att fästingen tömmer ut sitt maginnehåll 
innehållande smitta från blod de ätit vid en tidigare tidpunkt (4). De fästingburna 
sjukdomarna som vi vill skydda våra hundar från i Sverige idag är fästingburen 
hjärninflammation eller Tick Borne Encephalitis (TBE), granulocytär anaplasmos och 
borrelios (5-7).  
 
TBE är en hjärninflammation, eller encefalit, som orsakas av ett virus, TBE-viruset. Det vi 
vet idag är att det inte ovanligt att hundar blir smittade av TBE-viruset, riktigt hur vanlig 
infektionen är i Sverige är dock inte kartlagt. Att infektionen orsakar symtom och sjukdom 
är desto mer ovanligt. Om en hund utvecklar TBE blir den mycket sjuk inom bara några 
dagar efter fästingbettet som smittat den med viruset, symtom kan vara hög feber, 
medvetandeförlust och förlamning. I studerade fall inom Centraleuropa har sjukdomen lett 
till döden inom en vecka, antingen av sjukdomen som sådan eller genom avlivning. I 
Sverige finns inga kända eller bekräftade fall av TBE hos hund (5) men vi vet att smittan 
finns i landet och varje år drabbas 200-300 människor av sjukdomen (8).  
 
Granulocytär anaplasmos är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Anaplasma 
phagocytophilum. Sjukdomen kallades tidigare för ehrlichios men ska inte förväxlas med 
monocytär ehrlichios, en sjukdom orsakad av en annan bakterie. Precis som med TBE-
viruset vet vi att infektionen är vanligt förekommande hos hundar i Sverige medan det är 
mindre vanligt att symtom och sjukdom utvecklas. Det saknas studier som fastslår 
prevalensen av infektionen men olika europeiska studier har visat att antikroppar mot 
bakterien finns hos från 3-50 % av alla studerade hundar. Om sjukdomen skulle uppstå hos 
hund så är den snabbt övergående och oftast utan behov av antibiotikabehandling, 
sjukdomen är varken återkommande eller livshotande. Symtom som kan uppstå vid 
granulocytär anaplasmos är feber, nedsatt allmäntillstånd samt smärta i muskler och leder. 
I en del fall kan sänkta värden för röda och vita blodkroppar samt trombocyter påvisas 
genom blodprov (6). 
 
Borrelios orsakas av en infektion av bakterien Borrelia burgdorferi. Infektionen är vanligt 
förekommande i Sverige men precis som för TBE och granulocytär anaplasmos saknas 
studier som fastslår prevalensen. Att kliniska symtom uppstår är mer ovanligt, endast 
omkring en tjugondel av alla smittade hundar utvecklar sjukdomen i olika grad. Symtomen 
kan vara knappt märkbara hos en del hundar medan de kan vara besvärande med feber, 
nedsatt allmäntillstånd och vandrande polyartriter hos andra. Symtom hos hund uppstår 
akut, men först två till sex månader efter att smittan har skett, varför det kan vara svårt för 
hundägare att dra ett samband mellan ett tidigare känt fästingbett och symtom som 
uppstår plötsligt och helt utan förklaring flera månader senare. Diagnosen borrelios hos 
hundar ställs oftast genom uteslutning av andra diagnoser och behandling, om veterinären 
bedömer det nödvändigt, sker enligt tradition med långa antibiotikakurer på tre till fyra 
veckor, utan att det finns studier som stödjer detta (7). 
 

Ett nytt systemiskt verkande och oralt fästingmedel 
Denna studie är baserad på den orala beredningsformen av substansen fluralaner, en 
systemiskt verkande substans som finns i läkemedlet Bravecto tuggtablett. Läkemedlet ger 
skydd mot fästingangrepp i åtta till tolv veckor och loppangrepp i tolv veckor hos hund efter 
en behandling, genom att parasiterna dör efter att de bitit sig fast på hunden. Den 
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rekommenderade dosen är 25-56 mg per kg kroppsvikt (9, 10). Tuggtabletterna finns i fem 
olika styrkor vilka erbjuder doser inom det rekommenderade doseringsintervallet till 
hundar inom fem olika viktintervall. Detta innebär att så länge hunden väger mellan två 
och 56 kg behöver doseringen inte räknas ut för varje enskild hund (10). Fluralaner tillhör 
gruppen isoxazoliner och verkar systemiskt genom att hämma de kloridkanaler som 
aktiveras av γ-aminosmörsyra (GABA) och L-glutamat i neuron hos leddjur som bitit sig 
fast i hunden (10-14). Substansen har en selektivitet för neuron tillhörande leddjur, så som 
loppor och fästingar, och binder starkare till dem än till samma kanaler i neuron som tillhör 
däggdjur, så som hundar (11-14). 

Fluralaner i form av tuggtabletter skiljer sig från många av de övriga alternativen för 
fästingprevention som finns på marknaden då det administreras peroralt och verkar 
systemiskt, medan många av de andra alternativen appliceras topikalt och verkar utvärtes. 
Orala läkemedel innebär ofta en enklare och bekvämare administrering för hundägaren, då 
hunden bara behöver svälja läkemedlet. Fluralaner har dessutom en längre verkningstid 
än huvuddelen av de övriga tillgängliga behandlingarna som finns mot fästingar. 
Substansen utgör alltså ett alternativ för hundägare som vill ha en enkel administrering 
och som inte vill behöva behandla hunden så ofta (9). 

Bravecto var ett av Sveriges mest populära läkemedel mot fästingangrepp hos hund under 
år 2016. Under 2016 såldes över en miljon doser av olika läkemedel som kan användas 
förebyggande mot fästingangrepp på hund i Sverige. Nästan 290.000 av dessa sålda doser 
var av läkemedlet Bravecto, det enda läkemedel mot fästingangrepp som hade fler sålda 
doser under året var Frontline vet. (15), ett topikalt spot on-preparat som innehåller 
substansen fipronil vilket verkar mot fästingar, loppor och löss (16). Frontline vet. såldes i 
nästan 620.000 doser (15). En dos Bravecto har effekt mot fästingar i åtta till tolv veckor 
beroende på fästingart (10) medan en dos Frontline vet. har en effekt mot fästingar i tre till 
fem veckor (16). I praktiken innebär detta att en dos Bravecto motsvarar minst två doser 
Frontline vet. om effekten ska vara lika långvarig, varför vi kan anta att det inte var dubbelt 
så många hundar som behandlades med Frontline vet. som med Bravecto under 2016, utan 
att den verkliga skillnaden i antal behandlade hundar av de två läkemedlen var mindre. 

Andra fästingmedel som är populära i Sverige, men som inte närmar sig samma 
försäljningssiffror som Bravecto och Frontline vet., är spot on-preparatet Exspot vet., 
läkemedelshalsbanden Scalibor vet. och Seresto vet. samt tuggtabletten Nexgard (15). 

Fluralaner i form av Bravecto tuggtablett godkändes i Sverige och övriga EU den 11 februari 
2014. Innehavare av godkännande för försäljning, eller marketing authorisation holder 
(MAH), är Intervet International B.V (17, 18), bolaget går också under namnet MSD Animal 
Health (19). Som en jämförelse har Frontline vet. varit godkänt i Sverige sedan 30 juni 1997 
(20). 

Säkerhetsövervakning av veterinärmedicinska läkemedel 
I Sverige finns bestämmelser kring hur säkerhetsövervakning av veterinärmedicinska 
läkemedel ska gå till. Bestämmelserna, som gäller veterinärer och de som innehar 
godkännande att sälja dessa läkemedel, går att hitta i lagtexten Läkemedelsverkets 
föreskrifter om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur (LVFS 2012:15) 
som trädde i kraft år 2012. I lagtexten står att den som innehar godkännande för försäljning 
av veterinärmedicinska läkemedel är skyldig att rapportera in alla misstänkta allvarliga 
biverkningar hos djur och alla misstänkta biverkningar som uppstår hos människor, som 
denne får vetskap om, till Läkemedelsverket. Veterinärer har utöver samma skyldigheter 
som nämns ovan även skyldighet att rapportera alla oförutsedda biverkningar hos djur 
samt redan kända biverkningar som tycks öka i frekvens, detta gäller inte endast för 
veterinärmedicinska läkemedel utan även för humanläkemedel som används inom 
veterinärmedicin (21). 
 
När ett nytt läkemedel kommer ut på marknaden för klinisk användning finns det redan 
studier gjorda på de farmakologiska och toxikologiska egenskaperna för läkemedlet. I dessa 
studier kan många vanliga biverkningar upptäckas och kartläggas medan de som 
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förekommer i lägre frekvens eller som är specifika för vissa typer av individer, till exempel 
hundar tillhörande en viss ras, kan förbli oupptäckta. Dessa ovanligare biverkningarna 
upptäcks oftast först när läkemedlet godkänts för försäljning och därmed når ut till en 
population som är större både till antal och variation. Av denna anledning hålls särskild 
fokus på nya preparat vid analys av inrapporterade biverkningar (22). Ett exempel på en 
sådan biverkan som kan upptäckas när ett läkemedel når en större population är 
neurotoxicitet som kan uppstå hos raserna kort- och långhårig collie, border collie, 
shetland sheepdog, australian shepherd och old english sheepdog för att nämna några. 
Hundar av dessa raser kan bära på en deletionsmutation, eller borttagningsmutation, som 
innebär att de uppvisar ökad känslighet mot vissa läkemedelssubstanser (12, 23), bland 
annat olika antiparasitära medel (23). Mutationen orsakar den ökade känsligheten genom 
att den påverkar multi-drug resistance-genen (MDR1) vilken styr tillverkningen av ett 
protein som utgör del av blodhjärnbarriären. Just för fluralaner finns studier som 
undersöker om substansen verkar kunna orsaka neurotoxicitet hos hundar som bär på 
denna mutation och som följd den ökade läkemedelskänsligheten (12). 
 
I över 20 år har vi i Sverige haft möjlighet att rapportera biverkningar av olika läkemedel 
hos djur till Läkemedelsverket, precis som vi gör med humanläkemedel. De som står för 
huvuddelen av rapporterna är djurvården men även privatpersoner kan skicka in 
information gällande misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket står för analysen av de 
inrapporterade biverkningarna och publicerar årligen ”Den veterinärmedicinska 
biverkningsrapporteringen” där rapporterade misstänkta läkemedelsbiverkningar, hos 
djur samt hos de människor som hanterat djurens läkemedel, från föregående år beskrivs 
och sammanfattas (22). Den senaste versionen som finns att tillgå på Läkemedelsverkets 
hemsida idag, 12 april 2018, är den som beskriver år 2016. 
 
Förutom säkerhetsövervakningen som sker inom Sverige försörjer The European 
Medicines Agency (EMA) en säkerhetsövervakning för veterinärmedicinska läkemedel som 
är godkända centralt inom EU, centrally authorised products (CAPs). Sedan år 2005 är det 
obligatoriskt att rapportera in alla allvarliga biverkningsrapporter inom EU till EU-
databasen EudraVigilance Veterinary (EVVet) (24). Sverige har gått steget längre och 
vidarerapporterar alla biverkningar som rapporteras in till Läkemedelsverket rörande 
veterinärläkemedel inom landet, inte bara de som det finns krav på att rapportera (22). Till 
EVVet ska även biverkningar som sker utanför EU rapporteras in av MAH om 
biverkningarna ses som allvarliga eller oväntade eller om de inträffar hos människa, detta 
gäller om läkemedlet är godkänd inom EU (24).  
 
Utifrån inrapporterade misstänkta biverkningar publicerar EMA årligen en 
övervakningsrapport rörande veterinärmedicinska läkemedels säkerhet. Rapporten riktar 
sig till både djurvården och till allmänheten, den summerar de inrapporterade 
biverkningarna och utifrån dessa ger EMA rekommendationer för uppdatering av 
produktspecifikationer. I rapporten upplyser EMA även om särskilda övervakningar som 
pågår på CAPs. Övervakningen av biverkningar orsakade av CAPs sker genom olika 
processer. En av dessa processer är periodic safety update reports (PSURs), där 
marknadsföringstillståndsinnehavaren sammanställer alla biverkningsrapporter som 
inkommit under en viss period (24). 
 
I dagsläget saknas enligt min vetskap en rapport skriven på svenska som sammanfattar 
biverkningarna av orala fluralaner. Denna rapport är därför relevant eftersom många 
hundägare är oroliga över biverkningar från olika fästingmedel, samtidigt som de vill 
skydda sina hundar mot de infektionssjukdomar som överförs via fästingbett. Några 
faktorer som ökar oron över just fluralaner i form av tuggtabletter är att det är ett oralt och 
systemiskt verkande läkemedel, att det har en lång verkningstid och därmed stannar länge 
i kroppen, samt att det är ett relativt nytt läkemedel. Speciellt eventuella mag-
tarmbiverkningar är ett aktuellt ämne när det kommer till diskussioner som hundägare för 
kring läkemedlet. I denna rapport kan hundägare och andra intresserade få en översikt över 
studier och rapporterade biverkningar.    
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Syfte 
Denna litteraturstudie har två syften. Det första är att undersöka vilka biverkningar som 
har framkommit i studier på orala fluralaner till hund. Det andra är att undersöka vilka 
biverkningar som har rapporterats in till Läkemedelsverket och EMA rörande orala 
fluralaner under år 2016. 
 
Frågeställningar: 

• Hur ser biverkningsprofilen för orala fluralaner ut i studier som gjorts på hund? 

• Hur stämmer biverkningsprofilen för orala fluralaner överens med rapporterade 
biverkningar i Sverige specifikt och inom EU under år 2016? 

Metod 
Detta är en litteraturstudie vilken bygger på åtta artiklar på utförda kliniska studier.  
 
Med hjälp av PubMed som sökmotor hittades ett antal unika artiklar som denna 
litteraturstudie bygger på. Sökningarna som har gjorts på PubMed redovisas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Sökord och inklusionskriterier som har använts samt resultat av 
litteratursökningar. 

Sökord 
fritext 

Filter Antal 
träffar 

Inklusionskriterier Utvalda 
artiklar 

Datum för 
sökningen 

Fluralaner 
safety 

Clinical 
trial 

10 Utförd på hundar 
Oral beredningsform  
Beröra substansens 
säkerhet, enligt titel 
eller abstract 

(9), (11), 
(12), 
(13), 
(14), 
(25), (27) 

27 mars 
2018 

Bravecto safety Clinical 
trial 

4 Utförd på hundar 
Oral beredningsform  
Beröra substansens 
säkerhet, enligt titel 
eller abstract 

(13), (14) 17 april 
2018 

Sökord 
MeSH 

     

Isoxazoles AND 
Dogs AND 
Safety 

Clinical 
trial  

4 Utförd på hundar 
Oral beredningsform  
Beröra substansens 
säkerhet, enligt titel 
eller abstract 

(11), (12), 
(14), (27) 

30 mars 
2018 

Fluralaner → 
A1443 
compound 
[Supplementary 
Concept] AND 
Dogs AND 
Safety 

Clinical 
trial  
 
 

4 Utförd på hundar 
Oral beredningsform  
Beröra substansens 
säkerhet, enligt titel 
eller abstract 

(11), (12), 
(14), (27) 

17 april 
2018 

Bravecto → 
Inga MeSH-
termer hittade 

- 0 - - 17 april 
2018 

 
För att bredda och eventuellt hitta artiklar som inte kommit fram genom sökningarna i 
PubMed lästes referenslistorna för de utvalda artiklarna igenom. De artiklar som uppfyllde 
kriterierna att innefatta orden ”fluralaner” eller ”Bravecto”, ”dogs” och ”safety” i titeln samt 
att den studerade beredningsformen var oral, valdes ut. En artikel, (26), hittades 17 april 
2018 genom artikel (25).  
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Övriga artiklar som refereras till i resultatdelen av denna studie har hittats genom 
sökningar på Läkemedelsverkets och EMAs hemsidor.  
 
Resultatet i denna litteraturstudie analyserades genom att i diskussionen ta upp vilka 
styrkor och svagheter som finns för referensstudierna och hur dessa kan påverka resultatet. 

Resultat 
Safety of fluralaner chewable tablets (BravectoTM), a novel systemic 
antiparasitic drug, in dogs after oral administration (14) 
Syftet med den här randomiserade parallellgruppsstudien var att undersöka hälsopåverkan 
och säkerhet vid användning av orala fluralaner till hund. Till studien rekryterades 32 
stycken åtta veckor gamla valpar, 16 hanar och 16 tikar, av rasen beagle. Hundarna 
randomiserades till fyra olika grupper; grupp 1X som skulle få 56 mg fluralaner/kg 
kroppsvikt, grupp 3X som skulle få 168 mg fluralaner/kg kroppsvikt och grupp 5X som 
skulle få 280 mg fluralaner/kg kroppsvikt, vilket motsvarar en, tre och fem gånger högsta 
rekommenderade dos, medan den fjärde gruppen var en kontrollgrupp som inte fick något 
läkemedel. 
 
Fluralaner administrerades peroralt till hundarna vid tre tillfällen med åtta veckor mellan 
administreringstillfällena. Tre administreringstillfällen tillämpades då tidigare studier 
visat att det räcker för att uppnå en jämn koncentration av fluralaner i blodplasma. 
Hundarna vägdes inför varje administreringstillfälle och administrerades en eller flera hela 
tuggtabletter innehållande 112,5 mg eller 250 mg för att komma så nära måldosen som 
möjligt. I samband med administreringen fick hundarna hela sin dagsranson av mat, 
eftersom detta ökar biotillgängligheten av orala fluralaner. 
 
Hundarna bodde på studieanläggningen och observerades minst två gånger dagligen under 
hela studien, mer frekvent första timmen och dagen efter läkemedelsintag, och undersöktes 
kontinuerligt av en veterinär blindad för hundarnas behandlingsstatus. På dag 168 
avlivades och obducerades alla hundar som medverkat i studien. Undersökningarna, där 
man tog vikt på utvalda organ och vävnadsprov för histologiska undersökningar, gjordes 
under uppsikt av en blindad veterinärpatolog. Alla kliniska fynd som gjorts under studien 
och alla registrerade parametrar analyserades för klinisk relevans och relation till 
behandlingen med fluralaner av en veterinär. Under studien gjordes inga fynd som ansågs 
vara relaterade till behandlingen.   
 
För denna studie drogs slutsatsen att inga biverkningar kunde relateras till behandling av 
åtta veckor gamla hundar med en vikt från två kg, med tuggtabletter innehållande 
fluralaner vid högsta rekommenderade dos och ett doseringsintervall på åtta veckor, samt 
att det finns en säkerhetsmarginal på fem gånger den högsta rekommenderade dosen.  
 
Safety of fluralaner, a novel systemic antiparasitic drug, in MDR1(-/-) Collies 
after oral administration (12) 
Syftet med denna singelcenterparallellgruppsstudien var att bekräfta säkerheten för oral 
användning av fluralaner hos hundar med mutation på MDR1-genen. Till studien 
rekryterades 16 vuxna långhårscollies, tikar och hanar, som alla var konfirmerat 
homozygota för deletionsmutation på MDR1-genen. Hundarna randomiserades till två 
studiegrupper, ena gruppen behandlades med fluralaner i en dos på 168 mg/kg kroppsvikt, 
tre gånger högsta rekommenderade dos, medan den andra gruppen utgjorde en 
kontrollgrupp som inte fick något läkemedel. 
 
På dag 0 administrerades hela samt delade tuggtabletter innehållandes homogent 
fördelade 1400 mg fluralaner till hundarna i behandlingsgruppen för att komma så nära 
måldosen som möjligt. Tuggtabletterna gavs tillsammans med mat för att åstadkomma en 
högre biotillgänglighet för substansen. Kontrollgruppens hundar utfodrades vid samma 
tillfälle.  
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Alla hundar bodde på studieanläggningen och observerades regelbundet av blindade 
tekniker och veterinärer både före och efter administreringen. Alla kliniska fynd 
analyserades för deras relation med behandlingen och om relation fanns så klassificerades 
fynden som biverkningar. Under de tolv veckorna upptäcktes löp hos tre av tikarna i 
behandlingsgruppen, vilket bedömdes inte vara relaterat till behandlingen, och takykardi 
hon en hund i kontrollgruppen. Under studien visade ingen av hundarna några 
biverkningar som bedömdes vara relaterade till behandlingen, och inga tecken på 
neurotoxicitet visades.  
 
Slutsatsen för denna studie var att tuggtabletter innehållande fluralaner är väl tolererat av 
collies med mutation på MDR1-genen.  
 
A randomized, blinded, controlled and multi-centered field study comparing 
the efficacy and safety of Bravecto (fluralaner) against Frontline (fipronil) in 
flea- and tick-infested dogs (13) 
Syftet med denna multicenterfältstudie var att jämföra effektivitet och säkerhet hos orala 
fluralaner under normal veterinäranvändning, med topikalt administrerat fipronil som 
positiv kontroll. Studien utfördes mellan augusti år 2011 och februari år 2012 på 
veterinärmottagningar i Tyskland, Frankrike och Spanien. Till studien rekryterades 
privatägda hundar, både tikar och hanar av olika raser, vikt och åldrar, vilka deltog i studien 
under tolv veckor. Ett antal inklusions- och exklusionskriterier styrde vilka hundar som 
kunde delta i studien och inte, bland annat skulle hundarna ha ett pågående angrepp av 
fästingar eller loppor med minst fyra parasiter, en ålder på minst tio veckor, en vikt på 
minst två kg och en god hälsa. 561 hundar deltog i studien från början till slut. Hundarna 
randomiserades till två grupper; ena gruppen, vilken innehöll 383 hundar, fick fluralaner i 
en engångsdos på 25-56 mg/kg kroppsvikt medan den andra gruppen, som var en positiv 
kontrollgrupp innehållande 178 hundar, fick fipronil tre gånger i en dos på minst 6,7 mg/kg 
kroppsvikt.  
 
Veterinärundersökningar där hundarnas hälsostatus dokumenterades gjordes under vecka 
2, 4, 8 och 12 efter första läkemedelsadministreringen, veterinärerna som utförde 
undersökningarna var blindade för hundarnas behandlingstilldelning. Både före och efter 
den initiala administreringen av fluralaner eller fipronil, vilket skedde under vecka 0, samt 
mellan påfyllningarna av fipronil vecka 4 och 8 fick hundarna bo hemma under sina 
normala levnadsvillkor. Hundägarna var skyldiga att rapportera alla misstänkta 
biverkningar som uppkom under studien. I artikeln finns ingen beskrivning av rutinerna 
för inrapportering.  
 
Under studien rapporterades fyra biverkningar relaterade till vardera behandlingen. I 
gruppen som fick orala fluralaner uppstod övergående kräkningar och/eller diarré hos två 
hundar och två hundar upplevde övergående aptitlöshet, alla dessa hundar kunde fortsätta 
med studien. I fipronilgruppen visade fyra hundar på olika sorters hudbiverkningar.  
 
Slutsatsen i studien var att orala fluralaner är säkert att använda och väl tolererat av 
hundar.  
 
Safety of concurrent treatment of dogs with fluralaner (BravectoTM) and 
milbemycin oxime-praziquantel (25) 
Syftet med denna singelcenterstudie var att bekräfta säkerheten för samtidig användning 
av orala fluralaner och orala milbemycinoxim+praziquantel hos friska hundar, då 
kombinationen kan bli aktuell om hunden behöver behandlas mot fästingar och loppor vid 
samma tillfälle som den måste behandlas mot endoparasiter. Till studien rekryterades 20 
vuxna hundar, både tikar och hanar, av olika raser. Hundarna randomiserades till två 
grupper, en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp.  
 
På dag 0 administrerades behandlingsgruppen tuggtabletter innehållande fluralaner i en 
dos på 50-87 mg/kg kroppsvikt (medelvärde på 64 mg/kg) samt kombinationstabletter 
innehållande milbemycinoxim och praziquantel i rekommenderad dos medan 
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kontrollgruppen endast fick tabletterna med milbemycinoxim och praziquantel i 
rekommenderad dos. Alla hundar fick mat i samband med administreringen av 
läkemedlen. 
 
Alla deltagande hundar bodde på studieanläggningen och undersöktes regelbundet av en 
veterinär efter peroral administrering av läkemedlen, med tätare kontroller till en början 
och glesare mot slutet av studien som varade i fyra veckor. Utöver detta observerades 
hundarna två gånger dagligen. En veterinär analyserade alla observationer och parametrar 
och bedömde deras samband med behandlingarna. Inga kliniska fynd bedömdes vara 
relaterade till någon av behandlingarna. 
 
Slutsatsen i studien var att den samtidiga användningen av fluralaner samt 
milbemycinoxim och praziquantel tolereras väl av hundar.  
 
Safety of concurrent treatment of dogs with fluralaner Bravecto (fluralaner) 
and Scalibor protectorband (deltamethrin) (26) 
Syftet med denna studie var att bekräfta säkerheten för samtidig användning av 
rekommenderade doser av orala fluralaner och halsband innehållande deltametrin hos 
friska hundar, då kombinationen kan bli aktuell om hunden behöver behandlas mot 
fästingar och loppor vid samma tillfälle som den måste behandlas sandflugor. Till studien 
rekryterades 20 hundar, både tikar och hanar av olika raser. Hundarna randomiserades till 
två grupper; en behandlingsgrupp där hundarna fick fluralaner i form av tuggtabletter samt 
ett halsband innehållande deltametrin, och en kontrollgrupp där hundarna förblev 
obehandlade.  
 
På dag 0 fick behandlingsgruppen orala fluralaner i dosen 27-50 mg/kg och ett 
deltametrinhalsband i passande storlek placerades runt halsen. På dag 84 fick hundarna i 
behandlingsgruppen ytterligare en dos fluralaner. Alla hundar fick mat i samband med 
administreringen av läkemedlen. 
 
Alla hundar bodde på studieanläggningen och undersöktes regelbundet av en veterinär 
efter administreringen av läkemedlen med tätare kontroller till en början och glesare ju 
längre studien, vilken varade i 24 veckor, fortskred. Utöver detta observerades hundarna 
samt deras fållor en till två gånger dagligen. En veterinär analyserade alla observationer 
och parametrar och bedömde deras samband med behandlingarna. Enstaka övergående 
hudreaktioner i halsbandsområdet sågs hos enstaka hundar i behandlingsgruppen, dessa 
bedömdes bero på mekanisk påverkan av deltametrinhalsbanden och inga hundar behövde 
avsluta studien på grund av detta. Inga övriga kliniska fynd gjordes som ansågs ha relation 
till någon av produkterna.  
 
Slutsatsen i studien var att den samtidiga användningen av fluralaner och deltametrin 
tolereras väl av hundar.  
 
A randomized, blinded, controlled USA field study to assess the use of 
fluralaner tablets in controlling canine flea infestations (9) 
Syftet med denna multicenterstudie var att fastställa effektiviteten av fluralaner 
tuggtabletter mot loppangrepp, samt tuggtabletternas säkerhet och smaklighet, när de 
administreras av hundars ägare. Studien genomfördes från augusti år 2011 till juni år 2012 
vid 18 veterinärkliniker belägna i USA. Till studien rekryterades 294 hundar enligt ett antal 
inklusions- och exklusionskriterier, bland annat skulle hundarna vara minst tolv veckor 
gamla, ha en vikt på två kg och vara i god hälsa, stabiliserade kroniska medicinska tillstånd 
undantaget. Hundarna randomiserades till två grupper med ration 3:1, en 
behandlingsgrupp där 224 hundar fick orala fluralaner och en positiv kontrollgrupp där 70 
hundar fick orala spinosad och ett amitrazhalsband.  
  
Till behandlingsgruppen administrerades 25-56 mg per kg kroppsvikt fluralaner under 
vecka 0, 12 och 24. Läkemedlet gavs tillsammans med mat. Hundarna i kontrollgruppen 
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fick spinosad i rekommenderad dos under vecka 0, 4 och 8 och ett 9 % amitrazhalsband 
som fick sitta under hela studietiden.  
 
Hundarna fick bo hemma hos sina ägare under sina normala levnadsförhållanden mellan 
besöken som gjordes på veterinärklinik för undersökning och loppräkning. Hundarnas 
ägare fick instruktioner om att övervaka hundarna under en timme efter administreringen 
av tuggtabletterna. Om en hund skulle kräkas inom den första timmen skulle närmsta 
studieveterinärmottagning kontaktas så att hunden kunde få en ersättningsdos. Alla 
kliniska fynd och misstänkta biverkningar skulle dokumenteras av ägarna under hela 
studietiden på tolv veckor för kontrollgruppen, fyra veckor efter sista spinosaddosen. och 
26 veckor för behandlingsgruppen, två veckor efter sista fluralanerdosen. Förutom ägarnas 
observationer så undersöktes hundarna minst var fjärde vecka av veterinärer blindade för 
behandlingstilldelning, i undersökningarna ingick både fysiska undersökningar samt blod- 
och urinprov som kunde visa på potentiella biverkningar. 
 
På grund av olika anledningar inkluderades inte 24 av de 294 hundarna i utfallsanalysen 
av läkemedlens verkan mot loppangrepp som gjordes vecka 12, men alla hundar som 
registrerats in i och behandlats under studien inkluderades i analysen gällande säkerhet. 
Den vanligaste biverkan som uppstod i bägge grupperna var kräkningar, vilket uppstod hos 
7,1 % av hundarna i behandlingsgruppen och 14,3 % av hundarna i den positiva 
kontrollgruppen. Övriga biverkningar som uppstod var minskad aptit (6,7 % vs 0 %), diarré 
(4,9 % vs 2,9 %), letargi (5,4 % vs 7,1 %), polydipsi (1,8 % vs 4,3 %) och gaser (1,3 % vs 0 
%). I studien redovisas inget om huruvida skillnaden i andelen biverkningar mellan 
grupperna är statistisk signifikant eller inte.  
 
Pharmacokinetics of fluralaner in dogs following a single oral or intravenous 
administration (11) 
Syftet med denna parallellgruppsstudie var att fastställa vissa farmakokinetiska data, 
hastighet och grad för systemisk exponering efter oral administration av fluralaner till 
hundar, samt att fastställa den orala dosproportionaliteten. Till studien rekryterades 18 
vuxna hundar av rasen beagle, både tikar och hanar, vilka randomiserades till tre grupper. 
Första gruppen skulle administreras 12,5 mg fluralaner/kg kroppsvikt, andra gruppen 25 
mg/kg och den tredje gruppen 50 mg/kg.  
 
På dag 0 administrerades hundarna tuggtabletter innehållande fluralaner i samband med 
deras dagsranson med mat. Tuggtabletterna innehöll 112,5, 250 eller 500 mg fluralaner och 
hundarna fick en eller flera hela tuggtabletter för att komma så nära de individuella 
måldoserna som möjligt. De faktiska doserna blev 12,0-14,6 mg/kg jämfört med målet på 
12,5 mg/kg, 25.0–28.8 mg/kg jämfört med målet på 25 mg/kg och 42.2–53.2 mg/kg 
jämfört med målet på 50 mg/kg.  
 
Hundarna hölls i klimatkontrollerade inomhusfållor på studieanläggningen. De 
observerades för kliniska fynd under första timmen efter läkemedelsintaget och därefter 
var de under tillsyn en gång dagligen. Under dessa observationer upptäcktes inga fynd eller 
händelser som kunde klassas som biverkningar från behandlingen.  
 
The effect of food on the pharmacokinetics of oral fluralaner in dogs (27) 
Syftet med denna studie var att utvärdera vilken påverkan mat kan ha på fluralaner 
tuggtabletters farmakokinetiska profil. Detta ansågs vara relevant att undersöka då det är 
troligt att en del hundägare ger tuggtabletten i samband med mat för att underlätta 
administreringen. Till studien rekryterades tolv vuxna beaglar, både tikar och hanar, vilka 
randomiserades till två grupper, där hundarna i ena gruppen skulle erbjudas mat i 
samband med intaget av läkemedlet medan hundarna i den andra gruppen hölls fastande.  
 
På dag 0 gavs alla hundar i bägge grupperna hela och/eller delade tuggtabletter 
motsvarande 25 mg fluralaner/kg kroppsvikt. Fram till 15 minuter innan 
administrationstillfället hade bägge grupperna fastats under 25 timmar. I samband med 
läkemedelsadministreringen erbjöds hundarna tillhörande ena gruppen sin dagsranson 
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mat, medan hundarna i den andra gruppen hölls fastande i ytterligare åtta timmar efter 
läkemedelsadministreringen.  
 
Hundarna bodde på studieanläggningen under studietiden. Alla hundar observerades 
regelbundet under hela studien och eventuella kliniska fynd som upptäcktes analyserades 
av en veterinär för att slå fast deras relation till behandlingen. Inga fynd som gjordes under 
studien klassades som biverkningar. 
 
Blodprover visade att tiden till maxkoncentration av fluralaner i blodplasma var en dag 
som medel för både den fastande gruppen och för den grupp som fick läkemedlet i samband 
med matintag, och i bägge grupperna var fluralaner mätbara i blodet under hela 
studieperioden på 91 dagar. Area under kurvan från dag 0 till dag 91 var 2,5 gånger högre 
och maxkoncentrationen var 2,1 gånger så hög i den grupp som fått tuggtabletterna 
tillsammans med mat jämfört med den grupp som var fastande. Dessa skillnader mellan 
grupperna var statistiskt signifikanta. Ingen större skillnad kunde ses gällande 
distribution, metabolism och utsöndring mellan grupperna. 
 
Då inga biverkningar upptäcktes i någon av grupperna under studiens gång drogs 
slutsatsen att den ökade biotillgängligheten som åstadkoms vid samadministrering av 
läkemedlet med mat troligtvis inte associeras med en ökad risk för toxicitet av fluralaner. 
 
Ovan redovisas resultatet för alla referensstudier var för sig. En enkel översikt av deltagare, 
måldoser och utfall i dessa studier redovisas i tabell 2.  
 
Tabell 2. Referensstudiernas deltagare, måldoser och utfall.  

Artikel Antal studerade 
hundar som fick 
fluralaner 

Måldos 
fluralaner 

Utfall 
biverkningar 

Safety of fluralaner chewable 
tablets (BravectoTM), a novel 
systemic antiparasitic drug, 
in dogs after oral 
administration (14) 

24 beaglevalpar, 
åtta veckor gamla, 
vikt från två kg. 

56, 168 eller 
280 mg/kg 

Inga biverkningar. 

Safety of fluralaner, a novel 
systemic antiparasitic drug, 
in MDR1(-/-) Collies after 
oral administration (12) 

Åtta vuxna 
långhårscollies, 
konfirmerat 
homozygota för 
deletionsmutation 
på MDR1-genen. 

168 mg/kg Inga biverkningar 
eller tecken på 
neurotoxicitet. 

A randomized, blinded, 
controlled and multi-
centered field study 
comparing the efficacy and 
safety of Bravecto 
(fluralaner) against 
Frontline (fipronil) in flea- 
and tick-infested dogs (13) 

383 hundar av 
olika ras, ålder och 
vikt.  

25-56 mg/kg 1,0 % visade 
tillfälliga 
biverkningar från 
mag-tarmkanalen 
inklusive 
kräkningar och 
minskad aptit. 

Safety of concurrent 
treatment of dogs with 
fluralaner (BravectoTM) and 
milbemycin oxime-
praziquantel (25) 

20 vuxna hundar 
av olika ras, ålder 
och vikt. Hur 
många av dessa 
som ingår i de två 
studiegrupperna 
framgår ej, alltså 
inte heller hur 
många som fick 
fluralaner. 

50-87 
mg/kg 

Inga biverkningar. 
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Safety of concurrent 
treatment of dogs with 
fluralaner Bravecto 
(fluralaner) and Scalibor 
protectorband 
(deltamethrin) (26) 

20 hundar av olika 
raser, ingen info 
om ålder eller 
vikter. Hur många 
av dessa som ingår 
i de två 
studiegrupperna 
framgår ej, alltså 
inte heller hur 
många som fick 
fluralaner. 

27-50 mg/kg Inga biverkningar. 

A randomized, blinded, 
controlled USA field study to 
assess the use of fluralaner 
tablets in controlling canine 
flea infestations (9) 

224 hundar av 
olika raser, åldrar 
och vikt. 

25-56 mg/kg Kräkning 7,1 % 
Minskad aptit 6,7 
% 
Diarré 4,9 % 
Letargi 5,4 % 
Polydipsi 1,8 % 
Gaser 1,3 % 

Pharmacokinetics of 
fluralaner in dogs following 
a single oral or intravenous 
administration (11) 

18 vuxna beaglar, 
ett till två år 
gamla, olika vikter. 

12,5, 25 eller 
50 mg/kg 

Inga biverkningar. 

The effect of food on the 
pharmacokinetics of oral 
fluralaner in dogs (27) 

Tolv vuxna 
beaglar, olika 
vikter. 

25 mg/kg Inga biverkningar. 

 
Den veterinärmedicinska biverkningsrapporteringen 
Under år 2016 tog Läkemedelsverket emot 616 biverkningsrapporter gällande djur, varav 
89 stycken (14,4 %) rörde Bravecto tuggtabletter till hundar, i tabell 3 visas andelen 
inrapporterade biverkningar per såld dos. Huvuddelen av rapporterna beskrev symtom 
från mag-tarmkanalen, såsom diarré, kräkningar och tappad aptit, vilka oftast uppstått 
inom 24 timmar från administreringen av läkemedlet för att sedan gå över efter ett par 
dagar (22).  
 
Tabell 3. Antal sålda doser orala fluralaner i Sverige och antal biverkningsrapporter till 
Läkemedelsverket gällande orala fluralaner under år 2016 (15, 22).  

Sålda doser orala 
fluralaner  

Biverkningsrapporter 
gällande orala fluralaner 

Andel 
biverkningsrapporter/
såld dos  

286.968 89 0,031 % 
 
Under år 2016 tillfrågades MAH för Bravecto av EMA om att utföra en PSUR innehållande 
en analys av allvarliga biverkningsrapporter som kommit in gällande neurologiska 
störningar, hudpåvekran, leverpåverkan, immunmedierade reaktioner och död, även 
genom avlivning. Rapporten analyserades sedan av the Committee for Medicinal Products 
for Veterinary Use (CVMP) (28), som sedan under år 2017 kom med rekommendationen 
att två tillägg bör göras till produktinformationen; en varning om att använda produkten 
med försiktighet till hundar diagnostiserade med epilepsi samt en upplysning om att 
krampanfall och mental trötthet, letargi, har rapporterats i sällsynta fall efter användning 
av produkten (24, 29), (incidens 1,2/100.000, ”mycket ovanlig”) (29).   
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka biverkningar som har 
framkommit i studier på orala fluralaner till hund, samt att undersöka vilka biverkningar 
som har rapporterats in till Läkemedelsverket och EMA under år 2016. Mina 
frågeställningar skulle besvaras utifrån de åtta studier som föll inom ramarna för de 
bestämda inklusionskriterierna.  
 
Valet att skriva just en litteraturstudie baserades på att denna typ av arbete passar bra för 
den tidsramen arbetet har på tio veckor. Den ursprungliga tanken med denna rapport var 
att göra den bredare genom att kombinera litteraturstudien med en enkätundersökning där 
hundägares tankar och åsikter om orala fluralaner undersöktes. Denna tanke grundade sig 
i mitt egna intresse kring ämnet, enkätundersökningen skulle dock bli alltför tidskrävande 
för den gällande tidsramen.  
 
Som aktiv inom hundvärlden i Sverige har det varit lätt att uppmärksamma att 
diskussionerna kring olika läkemedel mot fästingangrepp är många, långa och häftiga. I de 
flesta diskussioner angående orala fluralaner finns det hundägare som antingen har 
negativa upplevelser kring läkemedlet eller som har åsikten att de inte vill stoppa i sina 
hundar gift, med tanken att om fästingarna dör av läkemedlet så borde det även skada 
hundarna på något sätt. Med hänvisning till dessa tankar och åsikter är denna 
litteraturstudies frågeställning aktuell och intressant att belysa, samtidigt som det finns 
utrymme för vidare undersökningar och utveckling av studien. 
 
Enligt mig är det av vikt att Sveriges hundägare vågar använda de läkemedel som finns för 
att skydda sina hundar mot fästingangrepp, då en minskad incidens av fästingangrepp 
minskar risken för fästingburna sjukdomar. Denna tanke baseras främst på de studier som 
visar att hundar som insjuknat i TBE har blivit mycket sjuka på kort tid och har dött inom 
några dagars sjukdom, men även på att hundar som drabbats av borrelios diagnostiseras 
främst genom uteslutningsmetoder och behandlas med långa antibiotikakurer som det inte 
finns vetenskapliga underlag för. Att diagnosen borrelios inte säkerställs innan behandling 
innebär att hundar kan komma att behandlas med antibiotika utan att det finns ett verkligt 
behov av detta, hunden kan likaväl ha drabbats av någon annan sjukdom som inte kräver 
antibiotikabehandling, och det faktum att det inte finns vetenskapliga belägg för 
behandlingslängden innebär att risken finns att dessa hundar överbehandlas med 
antibiotika. Risken för utveckling av antibiotikaresistens ökar ju fler hundar som behandlas 
felaktigt. 

För denna litteraturstudie valdes åtta studier ut som referenser. De sökord samt 
inklusionskriterier som användes valdes ut för att tillåta en bredd av studier att inkluderas; 
inte endast de studier med huvudsakligt fokus på att undersöka säkerheten för orala 
fluralaner, utan även de som hade ett annat huvudsakligt fokusområde men som även tog 
upp säkerheten som del av resultatet. Denna metod valdes eftersom orala fluralaner är 
relativt nytt vilket innebär att antalet studier som finns att tillgå är begränsade. Att endast 
använda specifika säkerhetsstudier där orala fluralaner getts som ensamt verkande 
preparat hade resulterat i att denna litteraturstudie skulle bygga på två studier utförda på 
totalt 48 stycken hundar, vilket inte är tillräckligt för att kunna dra några slutsatser 
angående läkemedlets säkerhet. Istället bygger denna studie på åtta studier utförda på 
totalt 973 stycken hundar, vilket ger studien ett mer pålitligt slutresultat baserat på en 
bredare grund.  
 

Resultatdiskussion 
Vid en sammanfattning av referensstudierna går det att se att inga hundar i någon av 
studierna uppvisade några allvarliga eller bestående biverkningar av orala fluralaner (9, 11-
14, 25-27). Ingen neurotoxicitet uppvisades hos någon av hundarna med deletionsmutation 
på MDR1-genen (12). Inte heller uppstod några biverkningar vid kombination med andra 
läkemedel som kan ge negativ påverkan på mag-tarmkanalen (25, 26), precis som orala 
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fluralaner förväntas kunna göra då läkemedlet passerar och absorberas i mag-tarmkanalen. 
Referensstudiernas resultat med få biverkningar, och totalt avsaknad av allvarliga sådana, 
var inte helt oväntade med tanke på att fluralaner har en selektivitet för neuron tillhörande 
leddjur och binder starkare till dessa än till samma kanaler i neuron som tillhör däggdjur 
(11-14). 
 
I de mindre studierna (11, 12, 14, 25-27) med upp till 24 stycken fluralanerbehandlade 
hundar rapporterades inga biverkningar alls av läkemedlet, detta trots att tre av dessa 
studier (12, 14, 25) använde doser som var högre än rekommenderat – upp till fem gånger 
högsta rekommenderade dos. Däremot så framkom biverkningar i de studier som var 
större till antalet deltagande hundar (9, 13). I en studie (13) fick 383 hundar orala 
fluralaner. I studien drabbades 1,0 % av hundarna som fick fluralaner av tillfälliga 
biverkningar från mag-tarmkanalen, inklusive kräkningar och minskad aptit. Ingen av 
hundarna som behandlades med fipronil uppvisade liknande biverkningar, men det 
framkommer inte i artikeln om skillnaden mellan grupperna beräknats vara statistiskt 
signifikant eller ej. I en annan studie (9) fick 224 hundar av olika raser, åldrar och vikt 25-
56 mg fluralaner/kg kroppsvikt i tre doser med tolv veckors mellanrum, i enlighet med 
rekommendationen till hundägare. Av dessa 224 hundar uppvisade 7,1 % av hundarna 
kräkningar, 6,7 % upplevde minskad aptit, 5,4 % letargi, 4,9 % diarré, 1,8 % polydipsi och 
1,3 % av hundarna fick gaser. Det går inte att utröna från studien om en och samma hund 
uppvisade flera av dessa biverkningar samtidigt eller om det var olika hundar som stod för 
de olika biverkningarna. Därför går det inte att dra någon slutsats kring hur stor andel av 
alla hundar som visade någon negativ påverkan av läkemedlet, det som går att avgöra är 
att andelen hundar som fick minst en sorts biverkan ligger någonstans mellan 7,1-27,2 %. 
Det framkommer inte heller om skillnaden i biverkningar mellan behandlingsgrupperna är 
statistisk signifikant eller ej, varför det är svårt att dra någon slutsats kring hur stor vikt 
resultatet från denna studie kan göra för min slutsats om säkerheten för orala fluralaner. 
Samma sak gäller för den andra studien (13) där biverkningar har uppträtt. I dessa studier 
(9, 13) hade det varit intressant att ha jämfört mot en kontrollgrupp som inte fick äta något 
läkemedel, för att se skillnaden där. Nu har grupperna som fick fluralaner jämförts mot 
grupper som fått andra läkemedel, som såklart också kan ge biverkningar.  Hade man haft 
en studie med stort antal deltagande hundar där man hade jämfört mot en obehandlad 
grupp hade man kunnat dra fler slutsatser kring huruvida skillnaden mellan biverkningar 
av orala fluralaner och spontana händelser utan behandling var signifikant eller ej.  
 
De studier som ligger till grund för detta arbete har haft olika upplägg och säkerheten har 
undersökts och utvärderats på olika sätt. En del av studierna har väl beskrivna metoder, 
medan några utelämnar viss information om utförandet. 
 
Under de studier med större antal deltagande hundar (9, 13) bodde hundarna hemma med 
sina ägare vilka observerade sina hundar under den tid som de deltog i studien. Det faktum 
att det var hundarnas ägare som rapporterade in misstänkta biverkningar och inte utbildad 
djurvårdspersonal skulle kunna påverka resultatet åt olika håll. En del inte lika tydliga 
biverkningar kan missas av en ouppmärksam ägare samtidigt som djurägarnas 
känslomässiga anknytning till sin egna hund kan överdriva upplevelsen av andra 
biverkningar. Det är otydligt i dessa studier (9,13) hur mycket information djurägarna fått 
rapportera in till veterinärerna kring biverkningarnas karaktär, eller om de till exempel har 
fått tillgång till något slags rapporteringsschema, och på grund av detta är det svårt att dra 
någon slutsats kring hur mycket detta påverkat resultaten. I dessa studier (9,13) nämns 
ingenting om att hundägarna skulle vara blindade för sina hundars behandlingstilldelning, 
detta skulle kunna öka frekvensen inrapporterade misstänkta biverkningar från ägare som 
känt sig skeptiska över säkerheten för ett nytt och oralt läkemedel. Dessa två studier (9,13) 
ger heller ingen information om hur inrapporterade misstänkta biverkningar har 
analyserats angående deras relation till behandlingen eller vem som har avgjort om de ska 
klassas som biverkningar eller ej. Detta skulle kunna innebära att allt som rapporterats in 
av hundarnas ägare räknats som biverkningar, utan att sambandet till behandlingen har 
undersökts, eller att en del av de kliniska fynden inte räknats med trots att de bör ha 
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klassats som relaterade till behandlingen med fluralaner. Det skulle också kunna vara så 
att sambandet har analyserats men att informationen om det saknas i artiklarna. 
 
I de sex övriga studierna (11, 12, 14, 25-27) hölls hundarna på studieanläggningen och 
undersöktes regelbundet av tekniker och/eller veterinärer under hela studietiden. I studie 
(12) och (14) var tekniker och veterinärer blindade för hundarnas behandlingstilldelning. I 
studie (11), (25), (26) och (27) finns ingen information om huruvida de som undersökte 
hundarna var blindade eller ej. Om undersökarna var medvetna om studiehundarnas 
behandlingstilldelning kan resultatet i studierna påverkas åt olika håll. Det finns en risk för 
undersökarbias om de som undersökt hundarna velat rikta studiens utfall åt ett visst håll, 
förslagsvis i en riktning där det framstår som att orala fluralaner orsakar mindre 
biverkningar än vad det i verkligheten har gjort. Något som talar emot detta är att 
undersökarna är anställda inom djurvården och bör kunna antas vara måna om hundarnas 
säkerhet, detta är dock ingen garanti.  
 
I artiklarna på de sex mindre studierna (11, 12, 14, 25-27) kan man läsa att alla kliniska fynd 
och observationer som gjordes under studietiden analyserades för bedömning av vilken 
relation de hade till fluralanerbehandlingen, förutom i studie (11) där det inte finns någon 
information angående detta. Detta skulle, likt för de två större studierna, kunna innebära 
att kliniska fynd inte räknats med trots att de bör ha klassats som relaterade till 
behandlingen med fluralaner, eller att författarna av någon anledning valt att utelämna 
informationen kring analysen ur artikeln.  
 
En sak som skulle kunna tala för bias är att författarna av alla artiklarna är anställda av 
företaget MSD Animal Health, samma företag som marknadsför Bravecto, förutom en av 
författarna till studie (12) som var anställd av the University of Illinois samt en av 
författarna till studie (11) och alla författare till studie (9) för vilka ingen arbetsgivare anges. 
Huvuddelen av de studier som denna litteraturstudie baseras på har alltså författats, 
övervakats och tolkats av MSD Animal Health-anställda. Detta skulle kunna innebära en 
risk för att författarna snedvrider resultaten i läkemedelsföretagets fördel, för att den 
ekonomiska vinningen av försäljningen av läkemedlet ska öka.  
 
För studie (25) och (26) framgår det inte i artiklarna hur fördelningen mellan 
behandlingsgrupperna sett ut, därför förblir det okänt hur många av hundarna i dessa 
studier som fått orala fluralaner och hur många hundar som har tillhört kontrollgruppen. 
Sannolikheten att eventuella biverkningar träder fram ökar med antalet hundar som får 
behandlingen och när vi inte vet hur många hundar som har behandlats blir det svårare att 
dra några slutsatser kring hur värdefulla studiens resultat är för slutsatsen av denna 
litteraturstudie.  
 
I denna litteraturstudie ligger en del av fokuset på biverkningsrapporter gällande orala 
fluralaner som kommit in till Läkemedelsverket och EMA under år 2016. Just år 2016 
valdes eftersom det var det senaste året som rapporterna från både Läkemedelsverket och 
EMA fanns tillgängliga när mina frågeställningar formulerades, 12 april 2018.  
 
Orala fluralaner stod för omkring en sjundedel av alla biverkningsrapporteringar som kom 
in till Läkemedelsverket under år 2016 (22). Det går inte att veta varför just orala fluralaner 
står för så stor del av alla inrapporterade biverkningar men det finns några faktorer som 
skulle kunna ligga bakom. Under 2016 såldes strax under 290.000 doser av orala 
fluralaner, det är Sveriges näst mest sålda fästingmedel och inga andra läkemedel mot 
fästingar till hund närmar sig samma försäljningssiffror (15). Att ett läkemedel som 
används av många hundar står för en större del av antalet biverkningar faller sig naturligt. 
Orala fluralaner är dessutom ett nytt och oralt läkemedel vilket kan öka hundägaren oro 
för biverkningar, det kan både påverka hundägarnas reaktion på eventuella misstänkta 
biverkningar och deras vilja att rapportera in misstänkta biverkningar. Den typ av 
biverkningar som orala fluralaner visat sig ge, mag-tarmbiverkningar, kan också upplevas 
som mer besvärande för hundägaren än vad till exempel mild klåda av ett topikalt 
administrerat läkemedel gör, varför rapporteringsbenägenheten kan öka. 
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Profilen av biverkningar verkar stämma överens för studier och Läkemedelsverkets 
sammanställning av biverkningsrapporter. I studier har de biverkningar som uppträtt 
främst kommit från mag-tarmkanalen och detsamma gäller för rapporterna till 
Läkemedelsverket. I en studie (9) uppstod, förutom mag-tarmbiverkningar, även polydipsi 
och letargi. Letargi sågs hos 5,4 % av hundarna som behandlades med fluralaner och denna 
biverkan är något som har framkommit även i EMA-rapporter (24, 28). Vad anledningen 
är till varför denna biverkan inte framkommer i Läkemedelsverkets biverkningsrapport 
(22) är svårt att dra någon slutsats om, antingen så har denna biverkan inte rapporterats 
om i Sverige eller så är det något som Läkemedelsverket har valt att utelämna ur sin 
rapport. I biverkningsrapporten står att huvuddelen av rapporterna var på mag-
tarmbiverkningar, men tyvärr utelämnas vad övriga rapporter handlade om. Ytterligare en 
brist i Läkemedelsverkets biverkningsrapport är att det inte specificeras mer noggrant än 
att de flesta rapporterna beskriver övergående symtom från mag-tarmkanalen. Som 
författare av denna översikt skulle det vara av värde att få specificera mer än så eftersom 
begreppet mag-tarmbiverkningar kan omfatta många olika symtom.  
 
De frågeställningar som skulle besvaras i denna litteraturstudie handlade om hur 
biverkningsprofilen för orala fluralaner stämmer överens mellan studier och i 
biverkningsrapporter. Efter att ha skrivit detta arbete har min första frågeställning kunnat 
besvarats: ”Hur ser biverkningsprofilen för orala fluralaner ut i studier som gjorts på 
hund?”, medan det är svårare att svara på den andra frågeställningen: ”Hur stämmer 
biverkningsprofilen för orala fluralaner överens med rapporterade biverkningar i Sverige 
specifikt och inom EU som stort under år 2016?”. Eftersom både Läkemedelsverkets och 
EMAs rapporter är så pass ospecifika, EMAs rapport ger inte någon sammanfattning alls 
av de biverkningsrapporter som kommit in till dem under året som har gått, så är det svårt 
att säga något om hur biverkningsprofilen egentligen sett ut i Sverige och övriga EU. I stort 
går det att säga att biverkningarna som framkom i referensstudierna stämmer överens med 
de biverkningsrapporter som kom in till Läkemedelsverket under 2016. Anledningen till 
varför även säkerhetsövervakningsrapporterna från EMA och inte bara Läkemedelsverkets 
biverkningsrapporter har undersökts i mitt arbete var för att kunna göra en jämförelse 
mellan de inrapporterade biverkningarna i Sverige och övriga EU, detta har trots det inte 
varit möjligt.  
 
Resultaten i denna litteraturstudie tyder på att orala fluralaner är säkert att använda och 
att det är mycket sällsynt med allvarliga eller bestående biverkningar. De biverkningar som 
är typiska för läkemedlet är milda och tillfälliga mag-tarmbiverkningar. En önskan hade 
varit att det fanns fler studier att basera arbetet på och då specifikt sådana som använder 
ett större antal deltagande hundar och som använde en helt obehandlad kontrollgrupp, 
detta hade kunnat bidra till en säkrare slutsats som vilade på en bredare grund. Även en 
mer utförlig beskrivning av de inrapporterade biverkningarna till Läkemedelsverket och 
EMA hade önskats, men utifrån informationen som finns att tillgå kring läkemedlets 
biverkningsprofil i dessa rapporter så stämmer denna överens med den biverkningsprofil 
som visas i de referensstudier som har använts.  
 
Under arbetet med denna litteraturstudie har mina kunskaper kring litteratursökning 
utvecklats och min förmåga att läsa och tolka studier har ökat, vilket ger mig en större 
trygghet i min egen analysförmåga än tidigare. Förutom utvecklingen på dessa personliga 
plan har även mina kunskaper på området säkerhet, verkningsmekanism och effektivitet 
för orala fluralaner ökat.  
 

Framtida studier på området 
I dagsläget finns det enligt min vetskap endast studier som undersökt hur hundar kan 
påverkas vid upp till tre efter varandra följande behandlingar av orala fluralaner. Min 
förhoppning för framtiden är att det görs studier på hur säsongsanvändning av orala 
fluralaner under flera år kan påverka hundens kropp i långa loppet.  
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Slutsats 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka biverkningar som har 
framkommit i studier på orala fluralaner till hund, samt att undersöka vilka biverkningar 
som har rapporterats in till Läkemedelsverket och EMA rörande orala fluralaner under år 
2016. De artiklar som mitt arbete är baserat på har gett svar på vilka biverkningar som 
framkommit i studier och i fallet med orala fluralaner är det främst milda och övergående 
mag-tarmstörningar som utgör biverkningsprofilen. I mer sällsynta fall har även polydipsi 
och letargi uppstått hos hundar som behandlats med fluralaner under studier. Utifrån den 
information som ges kring biverkningsprofilen i rapporter från Läkemedelsverket så verkar 
denna stämma överens med de studier som gjorts på området, medan rapporten från EMA 
inte erbjuder information nog för att kunna dra några slutsatser i detta arbete angående 
biverkningsprofilen för orala fluralaner i övriga EU.  

Tack 
Särskilt tack till min handledare Katarina Nilsson-Sundström som har gett värdefull 
feedback och stöttning genom hela kursen. Stort tack även till biträdande handledare Sofia 
Mattson för värdefulla kommentarer som har hjälpt mig att utveckla min rapport. 
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